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Ko govorimo o izobraževanju in delu oseb s posebnimi potrebami, ni nobenih 
razlogov, da bi jih obravnavali drugače kot ostale osebe in skladno s sodob-
nim razumevanjem vseživljenjskega vodenja kariere. Na tem področju imamo 
malo izkušenj, tudi razmeroma malo teoretičnih razprav in znanstvenih tek-
stov, zato je bilo zame lotiti se te teme še poseben izziv. 

Svojo kariero sem v začetku 80-tih letih prejšnjega stoletja začel kot 
poklicni in karierni svetovalec in nadaljeval na področju rehabilitacije inva-
lidov  ter oseb s posebnimi potrebami oziroma, od neposrednega svetovan-
ja/zaposlovanja pa vse do znanstvenih analiz in iskanja rešitev za njihovo in-
tegracijo in inkluzijo. Ravno povezava med sodobnimi pojmovanji inkluzije 
na izobraževalnem področju in rehabilitacije me je popeljala v izziv iskanja 
novih rešitev na kariernem področju. Zato pričujoča monografija predstavlja 
po vezavo teh, do sedaj precej ločenih področij, vodenja kariere in rehabilitac-
ije, ki pa v luči sedanje dobe digitalizacije spadata skupaj, saj sta povezani in 
medsebojno prepleteni.

Pojem kariere postaja osrednja tema in jedro našega vsakdanjega življen-
ja. Lahko bi preprosto zapisali: »Kariera, to sem jaz!» Očitno sta identiteta in 
samopodoba sodobnega človeka močno zaznamovani s poklicnim življenjem 
in karierno potjo. Že to, kako se v novih delovnih okoljih običajno predstavi-
mo bodočim sodelavcem ali ob srečanjih strokovnjakov v mednarodnih kro-
gih kaže, kako pomembna je naša poklicna pot v smislu identitete in sam-
opodobe. Poleg tega pa pojem sodobne kariere ne pomeni le poklicnega 
udejstvovanja, pač pa se v njem prepletajo tudi drugi dogodki in aktivnosti v 

PREDGOVOR
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posameznikovem življenju. Kariero sestavljajo tudi vse neformalne oblike de-
la, kot so delo na domu, prostovoljno delo v skupnosti, nenazadnje pa tudi čis-
to osebne življenjske vloge, kot so npr. materinstvo, skrb za druge in podobno. 

Na področju kariernega razvoja se uporabljajo novi pojmi, teorije in pris-
topi, ki skušajo poiskati odgovore na izzive hitrih sprememb, neprestanih pre-
hodov in novih poklicev. Pri osebah s posebnimi potrebami je zazijala vrzel, saj 
se je rehabilitacijski pristop, ki temelji še na medicinski paradigmi obravnave 
kot enkratni pripravi oseb s posebnimi potrebami na vključitev v poklic, izka-
zal za manj uporabnega. Zasnovan je tako, da skuša z enkratno odločitvijo v 
poklicni rehabilitaciji zagotoviti celotno karierno pot, kar je v sedanjem času 
težko ali celo neizvedljivo. Zato je potrebno razviti nove pristope, ki bodo za-
gotavljali vseživljenjski karierni razvoj teh oseb tudi na osnovi lastne odgo-
vornosti in vodenja.

 Enkratni izbor poklica in njegovo opravljanje v eni organizaciji sta v sodo-
bni družbi vse manj pogosta. Ker se delovno okolje zelo hitro spreminja – pod-
jetja nastajajo in usihajo –, tudi ljudje sedanjega časa menjavamo zaposlitve, 
poklice, vloge v družbi in aktivnosti. To pomeni, da se velikokrat znajdemo na 
različnih prehodih, ki od nas terjajo odločitve. To so prehodi med izobraževan-
jem in zaposlitvijo, med različnimi zaposlitvami in angažimaji v različnih živ-
ljenjskih aktivnostih. Lahko bi rekli, da gre za vseživljenjski proces različnih 
prehodov. Enako je postalo na področju poklicnih poti in karier oseb s poseb-
nimi potrebami. Nekdanje oblike invalidskih delavnic in zavodov so ravno 
tako v primežu nujnih prilagajanj in sprememb, vključno s tistimi, ki delajo 
v njih. Zato te zaposlitve in oblike niso več trajno zanesljive, saj so se znašle v 
vrtincih hitrih sprememb, žal tudi usihanja in prenehanja. Vse je postalo hitro 
spremenljivo in nezanesljivo. Ali kakor pravi eden izmed teoretikov karierne-
ga razvoja Krumboltz: »Edino, kar je zanesljivo, je le to, da je vse nezanesljivo!» 
Tako spoznanje utegne biti za nas ubijajoče ali pa postane izziv za učenje in 
iskanje nove možnosti našega kariernega razvoja. Pomembno je, kako se teh 
sprememb lotimo!

Spremembe zaznavamo tudi v tem, da postaja posameznik v družbi, ki 
poudarja demokracijo, vse avtonomnejši pri odločitvah, s tem pa prevzema 
večjo odgovornost za lasten uspeh, razvoj in kariero. Razvoj kariere je torej 
odvisen predvsem od vsakega posameznika, zato mora biti za to tudi uspos-
obljen, kar pomeni, da v prvi vrsti pozna samega sebe, zlasti tiste svoje last-
nosti, ki so ključne za njegov razvoj v poklicnem življenju. Predvsem pa velja 
ugo tovitev, da nekdanji pokroviteljski odnos pri strokovnem delu z osebami s 
posebnimi potrebami ne pride več v poštev.
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To je nekaj ključnih dilem in izzivov, ki jih odkriva pričujoča monografija, pri 
čemer išče nove pristope, ne pa tudi rešitev; te bo moral najti vsak posameznik 
sam – tudi ob pomoči drugih. Izhodišče je namreč vprašanje, kako se usposo-
biti in pripraviti za samostojno vodenje kariere. To pa je drugače, kot smo pri 
razvijanju karier oseb s posebnimi potrebami morda delali doslej.


