3. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca, obilježava se od
1993. godine kada je Komisija za ljudska prava UN-a pozvala zemlje
članice na obilježavanje tog datuma s ciljem postizanja jednakosti u
ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.
Promicanje razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije, podrške koja omogućuje
dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti osobama s invaliditetom provedbom kroz
nacionalne, regionalne i globalne napore, kao i podizanje svijesti o veličini i posljedicama
invaliditeta za osobu i društvo u cjelini, neke su od aktivnosti kojima se obilježava
Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Ove godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom se obilježava pod motom „Postizanje 17
ciljeva za budućnost kakvu želimo“, povodom nedavno usvojenog Programa održivog
razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja u svrhu iskorjenjivanja
siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde te rješavanje pitanja klimatskih
promjena do 2030. godine. Tim povodom organiziraju se prigodna događanja, među kojima i
Okrugli stol i prigodni program povodom 70 godina rada Ustanove za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO.
Sukladno međunarodnim i nacionalnim politikama (UN Konvencija o pravima osoba s
invaliditetom, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom)
Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz cijelu godinu provodi aktivnosti profesionalne
rehabilitacije

nezaposlenih

osoba

s

invaliditetom, koje uključuju različite oblike
pripreme za zapošljavanje, uključivanje u
mjere aktivne politike i sl., s ciljem
posredovanja pri zapošljavanju osoba s
invaliditetom.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada 2016. godine posredovanjem Hrvatskoga zavoda
za zapošljavanje zaposleno je ukupno 2.467 osoba s invaliditetom ili 1.3% od ukupno
zaposlenih, od čega je 2.377 osoba zaposleno temeljem radnog odnosa. Prema vrsti
invaliditeta najviše zaposlenih osoba je s intelektualnim poteškoćama (871), a slijede osobe
s kombiniranim smetnjama (526), tjelesnim invaliditetom (509) i oštećenjem sluha (212).
Zanimanja u koja se osobe s invaliditetom najviše zapošljavaju su: pomoćni kuhar/pomoćna

kuharica (306 osoba), čistač/čistačica (124 osobe), administrativni službenik/administrativna
službenica (88 osoba), radnik/radnica u održavanju (83 osobe) te vrtlarski radnik/vrtlarska
radnica za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove (77 osoba).
Sastavni dio Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje je paket mjera usmjeren osobama s invaliditetom kojima prijeti rizik od
isključenosti. Cilj svih mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih na osobe s
invaliditetom jeste poticanje njihove integracije na tržište rada. U primjeni mjera aktivne
politike prema osobama s invaliditetom se primjenjuje fleksibilan pristup. Posredovanjem
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje do 31. listopada 2016. godine kroz Mjere aktivne
politike zapošljavanja uključeno je 1348 osoba s invaliditetom, od čega je u razdoblju od 1.
siječnja 2016. do 31. listopada 2016. novouključeno njih 765.

