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Апстракт
Циљ рада је да представи базични концепт модела запошљавања уз подршку. 
Овај модел запошљавања базиран је на принципу да се одраслим теже и теш-
ко запошљивим особама са ометеношћу помогне да, уз перманентно пружање 
стручне подршке, пронађу посао, затим да се обуче на радном месту и задрже 
плаћен посао у интегрисаним условима рада.
Кључне речи: особе са ометеношћу, запошљавање, подршка 

УВОД

Последње право за које су се избориле 
особе са ометеношћу је право на рад или 
запосленост (Milanović-Dobrota, 2018). 
Међутим, у нашој средини, запосленост 
још увек представља кључни циљ коме 
теже многе особе са тежим облицима 
ометености. Ове особе су се до скоро сма-
трале незапошљивом категоријом или 
су биле радно ангажоване искључиво у 
сегрегационим моделима запошљавања, 
под посебним условима рада (Radić-Šestić 
i Milanović-Dobrota, 2016). Са променама у 
концепту ометености, превасходно у раз-
вијеним деловима света, настали су мно-
ги модели и субмодели запошљавања у 
интегрисаним условима рада који нагла-
шавају индивидуалне потенцијале, пре-
ференције, вештине и способности особа 

са ометеношћу (Wehman, Revell, & Brooke, 
2003). Један од тих модела је запошљавање 
уз подршку или подржано запошљавање.

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР 
ЗАПОШЉАВАЊА УЗ ПОДРШКУ

Модел запошљавања уз подршку 
базиран је на приступу да се одраслој 
особи са ометеношћу најпре помогне у 
проналажењу радног места, а затим пру-
жи подршка да се у тој реалној радној 
средини и на радном месту оспособи за 
рад уз перманентно пружање стручне 
подршке (Migliore, Butterworth, Lyons, 
Nye-Lengerman & Foos, 2018). Предуслов да 
особа буде спремна за рад како би се запо-
слила, односно, оспособљена за обављање 
одређеног посла, не представља предуслов 
запошљавања (Migliore, Hall, Butterworth, 
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& Winsor, 2010). Карактеристике и вред-
ности запошљавања уз подршку односе 
се на могућност рада у заједници, фоку-
сирање на потенцијале особе приликом 
проналажења посла, разумевање потреба 
и ресурса потенцијалних послодаваца, 
проналажење правог посла за уобичајену 
плату, запошљавање особе са ометеношћу 
које се не разликује од запошљавања дру-
гих особа, пружање подршке на најмање 
наметљив начин и обезбеђивање услу-
ге дугорочног континуираног праћења 
(Wehman, Targett, & West, 2014).

Досадашњи резултати истраживања 
потврдили су да је овај модел запошља-
вања инклузиван (Boeltzig, Gilmore, & 
Butterworth, 2006; Brooks-Lane et al., 2005; 
Cimera, 2010; Oertle, Plotner, & Trach, 2009), 
да доводи до бољих исхода у запошља-
вању, попут стабилне запослености и 
одрживе зараде (Cimera, 2010), те да по-
маже особама са ометеношћу да унапре-
де квалитет живота (Beyer, Brown, Akand, 
& Rapley, 2010, све према Plotner & Oertle, 
2011).

КЉУЧНИ КОРАЦИ У ЗАПОШЉАВАЊУ 
УЗ ПОДРШКУ

На основу прегледа иностране литера-
туре и примера добре праксе из земаља 
које активно спроводе запошљавање уз 
подршку, уочава се да је ово један динами-
чан и комплексан процес. Обухвата неко-
лико фаза који се оквирно могу поделити 
у пет кључних дескриптора.

Први корак запошљавања уз подрш-
ку односи се на стручно профилисање и 
подразумева глобалну процену општих 
функционалних капацитета и социјал-
но-бихевиоралних карактеристика (Chan 
et al., 1997) применом многобројних тех-
ника процена које се користе у стручној 

евалуацији (Radić-Šestić i Milanović-Dobrota, 
2016). 

На основу добијеног индивидуалног 
профила врши се истраживање тржишта 
рада са циљем проналажења радних мес-
та, које су, са једне стране, у складу са спо-
собностима особе са ометеношћу, а са дру-
ге стране задовољавају потребе послода-
ваца у одређеном региону. Постоји много 
начина за проналажење посла, било да се 
контактирају особе из личног окружења, 
породични пријатељи, удружења посло-
даваца или се контактирају послодавци 
који у својим предузећима већ имају за-
послену особу са ометеношћу. Након тога 
се организују састанци на којима се ут-
врђују потребе и захтеви послодаваца, без 
дефинисања конкретног посла, како би се 
јасно сагледало радно окружење и размо-
триле могућности за рад особе са омете-
ношћу за коју се тражи посао. Полазна ос-
нова је на ономе што послодавац захтева у 
односу на посао који се мора обавити. Тек 
када је јасно које радне операције и задат-
ке кандидат може обављати, дефинише 
се договор са послодавцем, односно, при-
родa и количина подршке запосленику и 
послодавцу.

Трећи корак подразумева анализу пос-
ла. Овај технички поступак прикупљања 
података обухвата примену више метода 
са циљем да се детаљно идентификују рад-
ни задаци које особа са ометеношћу може 
успешно обављати, као и они за које ће јој/
му требати обука (Radić-Šestić i Milanović-
Dobrota, 2016). Потом се радни задаци 
рашчлањују на мање компоненте тј. радне 
операције како би се формулисала основа 
за израду програма обуке и/или за опис 
посла, а посебна пажња се обраћа на фи-
зичке захтеве и услове рада. Проводећи 
време у предузећима, саветник за запо-
шљавање (супервизор) може да прошири 
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своје разумевање о пословању компаније, 
упозна културу радне средине и размотри 
који се радни задаци могу реорганизова-
ти како би се створили нови описи радних 
места за запошљавање особе која тражи 
посао, када постојећи послови нису одго-
варајући (Migliore et al., 2010). Сем тога, 
на основу добијених информација о послу 
потребно је направити компарацију са 
резултатима добијене стручне процене 
да би се постигао оптимални пласман на 
радно место. У овој фази разматра се и мо-
гућност примене одређеног типа разумне 
адаптације радног места, као и могућност 
додатне обуке за неопходне вештине. 
Такође, како би се омогућила што без-
болнија адаптација на радно место важно 
је припремити кандидата за упознавање 
са колегама, информисати га о формалној 
и неформалној структури унутар преду-
зећа и слично.

Најважнији аспект запошљавања уз 
подршку јесте обука на радном месту коју 
обезбеђује радни инструктор у предузећу 
уз подршку супервизора. Тренинг је при-
лагођен специфичним захтевима посла 
у складу са критеријумима послодаваца. 
Укључује учење практичних и социјал-
них вештина да би се ојачале способности 
извршавања радних операција у реалном 
радном окружењу и унапредила независ-
ност особе, односно, оптимизирала радна 
и социјална инклузија. 

Обезбеђен сервис за праћење тј. услуге 
континуиране подршке су круцијалне за 
овај модел запошљавања. Са једне стра-
не, супервизор пружа подршку особи са 
ометеношћу и послодавцима у вези са 
функционисањем особе у радној средини, 
док са друге стране, пружа подршку за-
посленој особи са ометеношћу изван рад-
ног места, у виду помоћи у организацији 
или планирању слободних активности, 

праћењу финансија, обезбеђивању транс-
порта, решавању породичних проблема 
који могу утицати на радну ефикасност и 
слично. 

У зависности од индивидуалних по-
треба разматра се да ли ће особа проћи 
кроз све фазе или ће се ране фазе преско-
чити, уколико је особа већ професионално 
оспособљена, колики ће бити интензитет 
пружене подршке, као и колико дуго ће 
трајати подршка на радном месту.

ЕЛЕМЕНТИ ПОДРШКЕ У МОДЕЛУ 
ЗАПОШЉАВАЊА УЗ ПОДРШКУ

Док су у сегрегационим моделима запо-
шљавања стручњаци имали доминантну 
улогу, у овом моделу запошљавања укљу-
чене су кључне особе, попут чланова по-
родице, познаника и послодаваца које су 
неопходне за подршку особи током њеног 
запошљавање (Migliore, Nye-Lengerman, 
Lyons, Bose, & Butterworth, 2018). 

Раније су родитељи били у пасивно за-
висном положају, док у моделу запошља-
вања уз подршку имају активну улогу и 
заједно са дететом учествују у доношењу 
одлука са циљем добре припреме за ин-
теграцију, радну и социјалну партиципа-
цију. Управо подршка породице се сматра 
предиктором успеха, јер помаже у логис-
тици, било да се повезују са мрежом потен-
цијалних послодаваца, олакшавају/обез-
беђују транспорт или препознају када је 
потребна помоћ стручњака (Petner-Arrey, 
Howell-Moneta, & Lysaght, 2016; Timmons, 
Hall, Bose, Wolfe, & Winsor, 2011).

Елементи подршке стручњака (супер-
визора) у моделу запошљавања уз подрш-
ку укључују успостављање поверење са 
особама које траже посао, упознавање са 
преференцама и вештинама особе које тра-
же посао, проналажење најоптималнијег 
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радног места, обезбеђивање других врста 
подршки за несметани приступ послу и 
задржавање посла, односно, напредовање 
након запошљавања и задовољство у раду 
(Harvey, Szoc, Dela Rosa, Pohl, & Jenkins, 
2013; Luecking & Luecking, 2015; Migliore, 
Nye-Lengerman, Lyons, Bose, & Butterworth, 
2018, према Migliore et al., 2018).

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Без обзира на мале варијације широм 
света, запошљавање уз подршку предста-
вља могућност да теже и тешко запошљи-
ве особе са ометеношћу остваре своје пра-
во на рад. Најзначајније компоненте овог 
модела запошљавања односе на плаћен 
рад у интегрисаним условима рада, уз 
подршку у најширем смислу, а на основу 
неопходне потребе особе са ометеношћу и 
послодавца.
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Abstract

The aim of the paper is to present the basic 
concept of a supported employment model. 
This model of employment is based on the 
principle of helping hard-to-employ adults 
with disabilities to find the job, then get 
training in the workplace and maintain 
paid job in integrated work settings with 
continuous professional support.
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