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Predgovor 
Akcijski načrt za socialno vključenost je nastal v okviru projekta COESI - Spremenimo 

organizacije, da omogočimo socialno vključenost. Projekt je bil financiran s strani Evropske 

komisije v okviru ERASMUS +, od novembra 2017 do oktobra 2019, vodila pa ga je 

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH služba (Avstrija). Lebenshilfen nudi storitve za ljudi z 

ovirami in njihove družine. Projekt je bil realiziran skupaj s štirimi partnerji, in sicer 

naslednjimi evropskimi organizacijami: 

• CUDV Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem; 

• FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, 
portugalska nacionalna zveza kooperativ socialne solidarnosti; 

• GORABIDE - Asociación Vizcaina en favor de las personas con discapacidad 
intellectual, špansko združenje, ki deluje v imenu oseb z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovih družin v Biskaju; 

• LMBHH - Leben mit Behinderung Hamburg, ki zagotavlja nastanitev, delo in 
svetovanje za ljudi z motnjami in njihove družine. 

Glavni cilj projekta je osredotočanje varstva oseb z ovirami na socialno vključevanje oseb z 

motnjami v duševnem razvoju ter razkriti in olajšati proces strukturne preobrazbe organizacij. 

Poleg zagotavljanja podpore, varnosti in zaščite osebam z ovirami, bi jim morale organizacije 

omogočati tudi pospešeno sodelovanje v družbi in vzpostavljanje odnosov z drugimi ljudmi. 

Glede na to, da je edino logično izhodišče za socialno vključenost posameznik, je pri 

doseganju teh ciljev koristen na posameznika osredotočen pristop (opisan pod Ocenjevalno 

orodje za merjenje socialne vključenosti), saj osebe z motnjami v duševnem razvoju postavlja 

v središče vseh faz, še posebej izvedbene.Sorodne dejavnosti projekta so bile razvijanje 

različnih vrst materialov (orodja za ocenjevanje, akcijski načrt, seminarji in učni načrti), da bi 

se ustvarila osnovna metodologij za organizacije, ki želijo izboljšati socialno vključenost. 

Gradiva naslavljajo različne ciljne skupine: strokovno osebje v organizacijah (menedžerje in 

vodstvene delavce, pa tudi  strokovnjake1 za podporo in pomočnike), organizacije za socialno 

pomoč osebam z ovirami in njihovim družinam (v nadaljevanju organizacije) kot institucije 

ter osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

  

                                                

1 Strokovnjaki za podporo so ljudje, ki vsakodnevno neposredno delajo z osebami z ovirami pri njihovi 
vsakodnevni rutini.  
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Akcijski na črt za socialno vklju čenost - okvir, namen 

in uporaba 
Namen akcijskega načrta za socialno vključenost je podpora organizacij pri izvajanju 

prilagoditev v smeri socialne vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. Osredotoča 

se na strategije za nadaljnji razvoj na individualni, medosebni, organizacijski, skupnostno 

usmerjeni ter socialno-politični ravni, temelji pa na Orodju za ocenjevanje socialne 

vključenosti, katerega namen je bila kvalitativna analiza dejanskega napredka organizacije v 

smeri socialnega vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Analiza je temeljila na 

kazalnikih, ki prikazujejo stopnjo vključenosti v zadevne organizacije in njihove posamezne 

storitve, glavni poudarek pa je bil na medsebojnem vplivanju organizacijskih struktur in 

nadaljnjem razvoju socialne vključenosti, ki temelji na posamezniku osredotočenem pristopu. 

Vse potrebne teoretične osnovne informacije zgoraj naštetega so zbrane v Orodju za 

ocenjevanje socialne vključenosti. 

Akcijski načrt kot orodje pomaga pri oblikovanju bolj konkretnih strategij in podaja priporočila 

za organizacije. V skladu z Orodjem za ocenjevanje socialne vključenosti, sledi tristranski 

strukturi: organizacijskemu nivoju, medosebnem nivoju in nivoju skupnosti. Načrt za vsako 

področje obravnava iste tri stopnje, kot so opisane v Orodju za ocenjevanje socialne 

vključenosti, poleg tega pa gre vmes najti korake, ki se iz prve stopnje nadaljujejo v drugo in 

nato iz druge v tretje, pri čemer gre za predlogi o tem, kako napredovati v smeri k bolj 

vključujoči organizaciji. 

Partnerstvo je prav tako razvilo Ocenjevalno orodje za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, in sicer za ocenjevanje in vrednotenje storitev, ki jih le-te v organizacijah uporabljajo. 

Ocenjevalno orodje za uporabnike je vprašalnik za osebe z motnjami v duševnem rzavoju, 

da lahko ocenijo in ovrednotijo vpliv storitev glede na parametre socialne vključenosti, pri 

čemer uporabniki razvijajo zavest o kazalnikih socialne vključenosti. Prav tako bo projekt 

COESI uporabnikom2 omogočil, da bodo to zavedanje poglobili in pridobili kompetence, da bi 

bolje odražali stopnje vključenosti v različnih okoljih. Naša vizija je, da bi bili uporabniki 

vključeni v faze organizacijskega razvoja ter bili bolj usposobljeni za prevzemanje vlog 

svetovanja znotraj in zunaj organizacij. Za dosego tega cilja bo projekt COESI razvil 

usposabljanje za uporabnike, da bodo postali »sposobni za vključitev« svetovalci. 

 

                                                

2 Izraz »uporabnik« v tem dokumentu poudarja, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju uporabniki storitev 
organizacij. 
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Kako se lahko Akcijski na črt za socialno vklju čenost uporabi? 

Akcijski načrt lahko uporabljajo vsi, ki delajo v organizacijah (menedžerji, vodstveni delavci, 

negovalci, pedagogi, socialni delavci, terapevti itd.). Glavni namen načrta je, da zaposleni v 

organizacijah načrtujejo in izvajajo korake k vključevanju. Ker prostovoljci delujejo na različne 

načine in pod različnim nadzorom, sicer niso ciljna skupina tega orodja, vseeno pa je v 

nekaterih primerih in v nekaterih skupinah prostovoljna udeležba smiselna, tako da se naj bi 

vsaka ekipa sama odločila, kdo bo najprej sodeloval pri ocenjevanju in nato pri izvajanju 

konkretnih korakov. Kot pri Orodju za ocenjevanje socialne vključenosti, je najboljši način za 

uporabo Akcijskega načrta skupinsko delo: skupno načrtovanje, dodeljevanje odgovornosti, 

samostojno in skupno izvajanje ukrepov ter skupno ocenjevanje napredka. 

Ko boste začeli načrtovati svoje ukrepe, lahko za načrtovanje in izvajanje sledečih korakov v 

vaši organizaciji uporabite predloge te brošure. Na koncu brošure (3. poglavje: Načrtuj svoj 

ukrep) boste našli predlogo, ki jo lahko kopirate in uporabite. Za konkretno podporo smo v 

tem načrtu zbrali tudi primere dobrih praks, in sicer primere uspešnih ukrepov, ki so jih 

uvedle partnerske organizacije ter ki ponazarjajo realnosti na različnih področjih. 
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1. Poglavje: Organizacijska raven  

1. Kultura podjetja – Na posameznika osredoto čen pristop na ravni 

uporabnika 

Organizacija je v začetni fazi uporabe in izvajanja na posameznika osredotočenega pristopa  

(POP) na ravni uporabnika.. 

1.1 Opredelitev ciljev in koristi v smislu izvajanja POP na ravni 

uporabnika ter koristi strokovnjakov za podporo. 

 

1.2 Pojasnitev pomena POP za uporabnike.  

1.3 Opredelitev idej in priporočil (npr. o metodah) za izvajanje POP.  

1.4 Opredelitev potrebnih sprememb in izboljšanj v vsakodnevni rutini pri 

uporabi POP. 

 

1.5 Opredelitev potrebnega osnovnega znanja o POP za vse osebe, na 

katere se nanaša in prenos znanja na njih (npr. s seminarji, 

delavnicami, usposabljanjem, izobraževanjem, pismenimi nalogami, 

spletnimi orodji itd.). 

 

1.6 Povzetek vseh ugotovitev strateškega načrta glede izvajanja POP na 

ravni uporabnikov. 

 

Organizacija je razvila strateški načrt z jasno opredeljenimi cilji v smislu izvajanja POP na 

ravni uporabnika. 

1.7 Zavezanost k uporabi in izvajanju POP na ravni upravljanja.  

1.8 Zavezanost k uporabi in izvajanju POP na ravni osebja.  

1.9 Prenos znanja o POP (v skladu s strateškim načrtom) na vse ljudi v 

organizaciji, ki POP uporabljajo. 

 

1.10 Prenos znanja o POP (v skladu s strateškim načrtom) na vse ljudi v 

organizaciji, ki POP uporabljajo. 

 

1.11 Opredelitev ukrepov za evalvacijo in nadzor za stalno preverjanje 

proces izvajanja POP.  

 

1.12 Nadzorovanje, vrednotenje procesa in redno izvajanje POP. 

 

 

1.13 Zagotavljanje izvajanja sprememb in dopolnitev v skladu z rezultati 

vrednotenja in spremljanja 

 

Strategija izvajanja POP na uporabniški ravni se izvaja na vseh organizacijskih ravneh, pri 

čemer sodelujejo vsi v organizaciji zaposleni 
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Dobra praksa 

 

miPlan: metodološka podpora uvajanje POP na črtovanja  

 

Asociación Gorabide 

www.gorabide.com 

 

Projekt je del raziskovalnega koncepta, ki se osredotoča na osebo, podprt z odprtimi 

inovacijami in razvit v realnih scenarijih. Kot rezultat postopka samoocenjevanja, je leta 

2011 je GORABIDE v svoji individualni metodologiji načrtovanja opredelil naslednja 

področja izboljšanja: (1) povečanje samoodločbe oseb z motnjami v duševnem razvoju in 

sodelovanje njihovih družin pri opredelitvi njihovega individualno prilagojenega načrta, (2) 

izboljšanje sistema spremljanja in vrednotenja delovnega načrta; (3) izboljšanje in 

poenotenje postopkov načrtovanja, uvajanja, spremljanja in vrednotenja. Za naslavljanje teh 

izzivov je bila obsežno pregledana literatura na to temo in analizirana dobra praksa. V letu 

2013 je bila opredeljena metodologija upravljanja podpore v skladu z načrtovanjem na 

posameznika osredotočenega pristopa, modelom podpore in modelom kakovosti življenja, ki 

omogoča sistematično uvajanje na podlagi pet-komponentnega predloga Thompsona in 

drugih (2009): prepoznati želene življenjske izkušnje in cilje, oceniti potrebe po podpori, 

razviti in izvajati individualiziran načrt, spremljanje napredka in vrednotenje. Od leta 2014 se 

je ta metodologija v GORABIDE redno krepila, v letu 2015 pa bila prilagojena za ljudi s 

številnimi potrebami po podpori. Od njenega začetka pa do danes je imelo koristi od tega 

pristopa 519 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Rezultati kažejo visoko razvitost 

delovnih načrtov in visoko zadovoljstvo glede doseganja ciljev in načrtov, ki so si jih ljudje z 

motnjami v duševnem razvoju postavili. 

Za referenco imamo model kakovosti življenja, ki temelji na osmih razsežnostih, ki sta jih 

predlagala Schalock in Verdugo (2002/2003), ter predlaganem pet-komponentnem procesu 

Thompsona et al. (2009). V njem se prva komponenta nanaša na identifikacijo izkušenj in 

želenih življenjskih ciljev; to pomeni izvajanje samoodločbe, za katero bo uporabljen model 

na posameznika osredotočenega pristopa (Holburn, Gordon in Vietze, 2007). Druga 

komponenta vključuje oceno potreb po podpori, za katere je uporabljen model podpore, 

natančneje lestvica intenzivnosti podpore (glej Thompson et al., 2004). Tretja komponenta 

se osredotoča na razvoj in izvajanje individualno prilagojenega načrta, pri čemer Schalock 

(2013) ponuja predlog, ki vključuje koncept kakovosti življenja in informacije o lestvici 

intenzivnosti podpore za oblikovanje posameznega načrta. Četrta komponenta zadeva 

nadzor uvajanja in v tem okviru smo uvedli sistem sledenja, ki omogoča ponovni pregled 

osebnih ciljev na podlagi logike osebno osredotočenega načrta. Poleg tega so pregledani 
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tudi cilji, povezani s podpornimi sistemi, vsak od njih pa cilj, ki se ocenjuje v kategorijah 

realiziran, tekoč ali pa neizveden. Peta komponenta pa je sestavljena iz ocene stopnje 

doseganja osebnih rezultatov, kar vključuje oceno kakovosti življenja z uporabo 

psihometričnih lestvic, ki dopolnjujejo vrednotenje različnih zainteresiranih strani, vključenih 

v proces. 

To dobro prakso spremlja metodološki priročnik, ki si ga lahko brezplačno prenesete na 

spletni strani Plena Inclusión (https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/miplan.pdf). 

Dokument se trenutno za širšo uporabo prevaja v angleščino. 
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2. Korporativna kultura – Na posameznika osredoto čen pristop na ravni 

organizacije 

Organizacija se je zavezala k uporabi na posameznika osredotočenega pristopa na vseh 

organizacijskih ravneh (upravljanje, vodenje in razvoj organizacije in ljudi). 

2.1 Opredelitev obsega in ciljev izvajanja POP na organizacijski ravni ter 

opisovanje vrednot in koristi uporabe POP za organizacijo in / ali 

posamezne storitve. 

 

2.2 Opredelitev ciljev glede izvajanja POP s poudarkom na ravni osebja 

(upravljanje in vodenje). 

 

2.3 Podajanje idej in priporočil za izvajanje POP na organizacijski ravni 

(npr. orodja za upravljanje in vodenje, razvoj osebja itd.). 

 

 

2.4 Ugotavljanje potrebnih dodatkov in sprememb v organizacijskih 

strukturah in rutinah pri uporabi POP na organizacijski ravni. 

 

 

2.5 Opredelitev zahtevanega osnovnega znanja o POP na ravni 

upravljanja in vodenja za vse zadevne osebe ter prenos znanja na 

njih (npr. s seminarji, delavnicami, usposabljanjem, pismenimi 

nalogami, spletnimi orodji itd.). 

 

2.6 Povzetek vseh ugotovitev v podjetniški politiki z vidika izvajanja POP 

na organizacijskem razvoju in kadrovski ravni 

 

Organizacija je razvila korporativno politiko o POP, s poudarkom na ravni osebja in 

organizacijskega razvoja. 

2.7 Opredelitev okolja za vključitev osebja in uporabnikov v razvoj 

politike POP. 

 

 

2.8 Izbira participativne poti pri razvoju politike POP.   

2.9 Razvoj samoodgovornih podpornih enot (podpornih strokovnih 

skupin), npr. za prihodnje načrte in želje uporabnikov 

 

Obstaja celovita in popolnoma pregledna politika za uporabo na posameznika 

osredotočenega pristopa na vseh organizacijskih ravneh. Politika je bila razvita na 

participativen in vključujoč način ter opredeljuje ne le področja in cilje, temveč tudi vrednote, 

potrebne vsebinske spremembe in koristi. Sprememba od razmišljanja, osredotočenega na 

organizacijo na razmišljanje, osredotočeno na človeka, je v celoti doseženo. 
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3. Korporativna kultura - socialna vklju čenost 

Organizacija je v začetni fazi spodbujanja socialne vključenosti svojih uporabnikov. 

Socialna vključenost je opredeljena kot eden od ciljev organizacije 

3.1 Opredelitev obsega in ciljev socialne vključenosti uporabnika.  

3.2 Ugotavljanje nesposobnosti in ovirajočih pogojev organizacije glede 

socialne vključenosti ter opredelitev potrebnih izboljšanj in 

sprememb. 

 

3.3 Opredelitev potrebnih pogojev za pohitritev (orodja in metode).  

3.4 Razčlenitev ciljev in potrebnih sprememb v posameznih korakih in 

nalogah ter dodelitev odgovornosti za njihovo izvajanje 

 

Organizacija je razvila akcijski načrt, ki prikazuje cilje in prizadevanja organizacije v smislu 

socialnega vključevanja ljudi z ovirami. Katalog akcijskega načrta / meril kaže posebne 

pogoje za pohitritev. 

3.5 Ustvarjanje okolja za vključevanje osebja v naloge socialne 

vključenosti. 

 

3.6 Prenos znanja in metod o socialni vključenosti na vse ljudi v 

organizaciji, ki so odgovorni za izvajanje in spodbujanje socialne 

vključenosti. 

 

3.7 Zagotavljanje, da vsi ljudje v organizaciji aktivno sodelujejo pri 

izvajanju socialne vključenosti. 

 

3.8 Redno spremljanje in ocenjevanje procesa in rezultatov socialne 

vključenosti. 

 

3.9 Zagotavljanje izvajanja sprememb in dopolnitev v skladu z rezultati 

vrednotenja in spremljanja. 

 

Organizacija je razvila celovito in popolnoma pregledno politiko za aktivno spodbujanje 

socialne vključenosti uporabnikov, ki je znana vsem ljudem. Na njenem izvajanju delajo 

aktivno in dovzetno vsi, ki so v organizaciji zaposleni. 
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4. Vizija in poslanstvo 

Vizija in poslanstvo organizacije prikazujeta osnovne težnje cilja socialne vključenosti. 

 

4.1. Oblikovanje jasne in nedvoumne vizije in poslanstva, ki se nanaša 

na socialno vključenost in POP. 

 

Vizija in poslanstvo organizacije jasno odražata cilj socialne vključenosti in na posameznika 

osredotočenega pristopa. 

4.2 Vzpostavitev seminarja, delavnice ali kateregakoli drugega okolja, ki 

bi aktivno vključevalo uporabnike in osebje (ter vse druge ljudi) pri 

opredelitvi vizije in poslanstva, ki bosta rezultat vložkov vseh 

zadevnih zainteresiranih strani. 

 

4.3 Zavezanost viziji in poslanstvu na vseh organizacijskih ravneh.  

4.4 Redno pregledovanje vizije in poslanstva.   

Vsi ljudje v organizaciji so bili vključeni v razvoj vizije in poslanstva, ki jasno odražata cilj 

socialne vključenosti in na posameznika osredotočenega pristopa. Vsi se zavezujejo in 

sledijo viziji in poslanstvu. 
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5. Odgovornosti in odlo čanje - upravljanje podjetij 

Odgovornosti in pooblastila za odločanje se dodelijo glede na hierarhično strukturo 

organizacije. 

5.1 Opisovanje posameznih funkcij3 v organizaciji.  

5.2 Razvijanje matrike pooblastil za odločanje na podlagi definiranih 

funkcij. 

 

5.3 Dodelitev pristojnosti odločanja zadevnim funkcijam.  

Odgovornosti in pooblastila za odločanje se dodelijo glede na funkcije, ki jih imajo ljudje v 

organizaciji. 

5.4 Opisovanje posameznih vlog4 v organizaciji in vključevanje 

uporabnikov pri opredelitvi posameznih vlog osebja. 

 

5.5 Razvijanje matrike pooblastil za odločanje na podlagi določenih 

vlogah. 

 

5.6 Opolnomočenje osebja, da v svojih vlogah deluje samostojno.  

5.7 Opolnomočenje skupin, da delujejo z veliko mero samoupravljanja.  

Odgovornosti in pooblastila za sprejemanje odločitev se dodelijo glede na vloge, ki jih imajo 

ljudje v organizaciji in pa ob upoštevanju načel samoodgovornosti in samoupravljanja. 

 

  

                                                

3 Pod pojem »funkcije« razumemo, da je osebje odgovorno za opravljanje nalog, povezanih z njihovo posebno 
izobrazbo in strokovnim znanjem. Te naloge in funkcije so jasno opisane in jasno razmejene. 
4 Pojem »vloge« razumemo tako, da vsak član osebja prevzame odgovornosti v skupini / storitvi, ne le glede na 
izobrazbo, temveč tudi na potrebe uporabnikov in / ali storitev. Vloga je širša od funkcije in vključuje več 
samoodgovornosti in samouprave (prim. Laloux 2015, str. 115ff.). 
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6. Vklju čenost uporabnikov 

Osebe z ovirami so obravnavane kot uporabniki storitev in so obveščeni o pomembnih in 

koristnih spremembah ter odločitvah, ki jih zadevajo.. 

6.1 Izvajanje usposabljanja za uporabnike z namenom nadaljnjega 

razvoja njihovih sposobnosti zagovorništva. 

 

6.2 Vzpostavitev podpornih sistemov za uporabnike z namenom, da bi 

prevzeli naloge zagovorništva. 

 

6.3 Dodeljevanje virov (prostorskih, časovnih in monetarnih) za 

vzpostavljanje uporabnikovega zagovorništva in nadaljnjemu 

izvajanju le-tega. 

 

6.4 Vključevanje zagovorništva uporabnika v procese odločanja, ki 

neposredno zadevajo uporabnike. 

 

Organizacija vzpostavlja zagovorništvo uporabnikov. Uporabniki / zagovorniki so vključeni v 

odločitve, ki jih neposredno zadevajo. 

6.5 Podpora uporabnikom, da postanejo močni zagovorniki znotraj 

organizacije. 

 

6.6 Vzpostavitev rednih sestankov (vsaj enega na četrtletje) med 

upravnim odborom in zagovornikom uporabnikov. 

 

6.7 Vključevanje zagovorništva uporabnikov v procese strateškega 

načrtovanja posameznih storitev in same organizacije. 

 

6.8 Vzpostavitev trajnih inkluzivnih konceptualnih dni.  

6.9 Načrtovanje vzpostavitve vključujočega odbora.  

Zagovorništvo uporabnika je strnjeno zasidrano v vodilnih načelih organizacije. Na podlagi 

načela nič o nas brez nas, so uporabniki ali zagovorniki uporabnika vključeni v strateški in 

operativni razvoj organizacije. 
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Dobra praksa 

 

Zagovorništvo uporabnika in Svet uporabnika  

 

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH 

http://lebenshilfen-sd.at 

 

Družba Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH že več kot 10 let prakticira zagovorništvo 

uporabnika5, da bi bolj izpolnila potrebe uporabnikov ter jim ponudila več priložnosti za 

sodelovanje in zastopanje. Delovne skupine, sestavljene iz uporabnikov, osebja, vodstva in 

usmerjevalnega odbora, so na začetku razvile pogoje in pravila zagovarjanja uporabnikov, ki 

so kasneje postala smernice: vloga zagovornika uporabnikov; dolžnosti in pravice; merila za 

volilni postopek; zadolžitve predstavnikov. Prve izkušnje so bile zbrane in ocenjene v pilotni 

fazi, na podlagi rezultatov pa je usmerjevalni odbor razvil končno izvedbo strukture 

zagovarjanja uporabnikov. Od leta 2009 dalje vsi uporabniki Lebenshilfena izvolijo 

zagovornika uporabnikov za obdobje dveh let. 

Leta 2013 je bil ustanovljen svet uporabnikov, ki vodi zagovorništvo uporabnikov. Redni 

sestanki med svetom uporabnikov, zagovorniki uporabnikov, vodjami oddelkov in višjim 

vodstvom so služili izmenjavi informacij in zbiranju zahtevkov in pritožb uporabnikov, in tako 

je sodelovanje v različnih delovnih skupinah glede pomembnih uporabniških in 

organizacijskih vprašanj postalo pomemben del zagovorništva uporabnikov. 

Za nemoteno sodelovanje med svetom uporabnikov in zagovornikom uporabnikov je 

potrebna podpora pomočnikov. Posledično je bil ustvarjen osrednji položaj pomočnika za 

svet uporabnikov oziroma zagovornika uporabnikov, ki je na voljo ob določenih urah. Način 

in obseg pomoči sta odvisna od potreb osebe. O potrebni obliki podpore, ki se redno 

preverja in o kateri se po potrebi ponovno pogaja, se pogajata pomočnik in predstavnik 

uporabnika. Podpora je lahko potrebna v naslednjih primerih: pri postavljanju vprašanj, 

razumevanju težkih besedil, zagotavljanju zagotovil v težkih ali novih situacijah, pri 

zapisovanju ali ponazarjanju, kaj je bilo povedano ali storjeno, da so pomembne izjave in 

zahteve vidne na način, ki ga je lahko razumeti. Različne storitve imajo na lokaciji tudi lastne 

povezave, ki po potrebi podpirajo predstavnika uporabnika. 

 

Svet uporabnikov in zagovornik uporabnikov sta podprta tudi z dodatnim usposabljanjem o 

določenih temah, kot so pravice znotraj organizacije (naročniška pogodba, pogodbe s 

strankami itd.), Konvencija ZN o pravicah invalidov, obravnava idej in pritožb, biti 

                                                

5 Pri Lebenshilfe uporabljajo izraz “stranke”, ko govorijo o uporabnikih storitev. 
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predstavnik uporabnika (vloga, naloge, pravice in odgovornosti itd.), biti zaupnik, delati z 

računalnikom, politično izobraževanje, umetnost pogovora itd. Poleg tega obstajajo 

dokumenti, ki podpirajo vse ljudi, ki sodelujejo pri prepoznavanju in izvajanju svojih vlog in 

funkcij: smernice, predstavitve, predloge dnevnikov in kontrolni seznami za sestanke in 

opazovanja, obrazci za ideje in pritožbe, obrazci za soglasje za pomoč zastopnika, 

informacije o volitvah, glasovnicah, volilnih postopkih in še mnogi drugi. 

Kakšne so prednosti imenovanja predstavnikov uporabnikov v organizaciji? Po naši oceni je 

zastopanje uporabnikov pozitivno za vse v organizaciji Lebenshilfen, saj organizaciji 

pomaga, da se razvija in še bolj osredotoči na potrebe uporabnikov. Uporabniki tako dobijo 

priložnost, da pomagajo oblikovati ter izboljšati posamezne storitve, kar povečuje 

zadovoljstvo in kakovost. 

K uspehu prispeva več dejavnikov: osebe z ovirami, ki želijo prevzeti predstavniško funkcijo, 

okolje, ki meni, da je vzrok vreden in zagotavlja različne vire (čas, pomoč, prostori, oprema, 

mobilnost, usposabljanje, proračun itd.) in pa vodje oddelkov in menedžerji, ki resno 

vzamejo ideal in dejansko v organizacijo vključijo predstavnike uporabnikov (vzajemne 

informacije; kaj potrebujejo in želijo ljudje z ovirami? Kako vidijo določen razvoj dogodkov? 

Kakšne ideje, predlogi obstajajo itd.) 

Ključnega pomena je, da se ljudem z ovirami omogoči, da izrazijo svoje mnenje in imajo 

možnost aktivnega sodelovanja. 
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7. Strokovni razvoj (izobraževanje in usposabljanje ) 

Izobraževanje in usposabljanje osebja se osredotočata na funkcije ljudi v organizaciji. 

Osebje ima možnost izraziti preference glede konkretnih programov usposabljanja in 

izobraževanja. 

7.1 Opredelitev potrebnih kompetenc za različne poklicne profile. 

 

 

7.2 Oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja na podlagi 

ocen kompetenc vsakega strokovnjaka. 

 

7.3 Vključevanje prispevkov samo ocenjevanje in vrednotenje 

nadrejenega pri ocenjevanju kompetenc. 

 

7.4 Merjenje vpliva programov usposabljanja in izobraževanja v smislu 

izboljšanja kompetenc vsakega strokovnjaka. 

 

Na posameznika osredotočen pristop in socialna vključenost sta del strateškega razvoja 

kadrov v organizaciji. Organizacija izrecno spodbuja usposabljanje in izobraževanje, 

pomembno za POP in / ali socialno vključenost. 

7.5 Opredelitev potrebnih kompetenc za različne poklicne profile ob 

upoštevanju POP in okvira socialne vključenosti. 

 

7.6 Oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja na podlagi 

ocen kompetenc vsakega strokovnjaka in vedno vključenega POP 

okvira ter socialne vključenosti kot glavnih opornih elementov 

celotnega programa. 

 

7.7 Dopolnjevanje s trudom kot je samo ocenjevanje, vrednotenje 

nadrejenega, sodelavca in uporabnikov v ocenjevanju kompetenc. 

 

7.8 Merjenje vpliva programov usposabljanja in izobraževanja v smislu 

izboljšanja kompetenc in osebnih rezultatov vsakega strokovnjaka 

(kakovost življenja, doseženi ključni cilji, zadovoljstvo, možnosti 

socialne vključenosti itd.) za osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Ponujeno / Izpeljano usposabljanje in izobraževanje poteka po načelih socialne 

vključenosti (inkluzivno okolje, trenerski tandemi itd.) in POP. 
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8. Inovacijski procesi 

Organizacija vidi sebe kot inovativno in spodbuja inovativno kulturo. Zagotavlja potrebne 

vire za nove ideje in inovacije. 

8.1 Razumevanje samega sebe kot učeče se organizacije.  

8.2 Vzpostavitev lokalnih in regionalnih mrež z drugimi organizacijami 

za socialno podporo za ljudi z ovirami. 

 

8.3 Vzpostavitev lokalnih in regionalnih mrež z organizacijami iz 

različnih socialnih sektorjev. 

 

8.4 Vzpostavitev lokalnih in regionalnih mrež z organizacijami iz 

različnih panog. 

 

8.5 Ponujanje možnosti za učenje od drugih organizacij.  

8.6 Vzpostavitev notranjega upravljanja znanja.  

Organizacija spodbuja sodelovanje in mreženje z različnimi partnerji in interesnimi 

skupinami izven organizacije, da bi zagotovila inovativnost. 

8.7 Vzpostavitev notranjega upravljanja inovacij.  

8.8 Sodelovanje na mednarodnih / nacionalnih konferencah.  

8.9 Sodelovanje pri mednarodnih / nacionalnih projektih.  

8.10 Vodenje mednarodnih / nacionalnih projektov.  

Organizacija aktivno sodeluje v regionalnih, nacionalnih, evropskih in mednarodnih 

programih za razvoj inovacij in / ali izmenjavo dobrih praks. Prenos inovacij in / ali znanja 

se izvaja na nacionalni in mednarodni ravni ter na podlagi vzajemnosti. 
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9. Komunikacija (notranja in zunanja) 

Komunikacija je usmerjena na določene interesne ali ciljne skupine (uporabljeni jezik in 

dokumenti ustrezajo določeni ciljni skupini). 

9.1 Zagotavljanje nekaterih ciljnih informacij v dostopnih oblikah.  

9.2 Opredelitev različnih načinov in medijev za komuniciranje, 

prilagojenih posameznim ciljnim skupinam. 

 

9.3 Zagotavljanje gradiva za pravilno komunikacijo, prilagojeno 

posameznim ciljnim skupinam. 

 

9.4 Povzetek komunikacijske strategije, ki se nanaša na različne ciljne 

skupine in teme ter kaže na zavedanje te raznolikosti. 

 

9.5 Ensuring that all communicating parties understand and apply the 

communication strategyZagotavljanje, da vse komunikacijske strani 

razumejo in uporabljajo komunikacijsko strategijo. 

 

9.6 Podpora komunikacijskim procesom s strani oddelka za 

korporativno komunikacijo 

 

Obstaja komunikacijska strategija, ki je bila upoštevana na vseh organizacijskih ravneh. 

Komunikacijska strategija prikazuje ozaveščenost glede posebnih vprašanj (kot so spol, 

kulturna zavest, raznolikost) in ciljnih skupin. 

9.7 Opredelitev in razvoj sodelovanja, ki prav tako zavzema jasno 

stališče, ki se nato prenese v vse komunikacijske procese. 

 

9.8 Razvijanje načinov komuniciranja v različnih medijih v skladu z 

zahtevami dostopnosti. 

 

9.9 Zagotavljanje enostavno berljivih različic vseh dokumentov in 

informacij. 

 

9.10 Razvijanje ene komunikacije za vse: vsi dokumenti in informacije so 

popolnoma dostopni in upoštevajo univerzalni pristop. 

 

Komunikacijska strategija organizacije sodelovanje in odnos, ki je v skladu s stališčem 

organizacije o socialni vključenosti. Celoten vizualni in pisni jezik je brez ovir in dostopen. 
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Dobra praksa 

 

Učinkovita komunikacija  

 

Asociación Gorabide  

www.gorabide.com 

 

Učinkovita komunikacija, uvedena leta 2014, je namenjena pokrivanju specifičnih 

komunikacijskih potreb 19 oseb z ovirami in motnjami v duševnem razvoju, ki so uporabniki 

14 različnih storitev družbe Gorabide. Vsi komunikacijski načrti so narejeni preko 

zaporednega procesa, ki temelji na posebnih potrebah in ciljih vsake od teh osebe, pri 

čemer so vključeni tudi njihovo okolje, vsakodnevne rutine in konteksti. 

Metoda povečuje kakovost življenja in zadevni osebi v vseh kontekstih prilagaja uporabo 

alternativnih in razširjenih komunikacijskih sistemov (SAAC).  

Opredelitev kroga podpore je bistvenega pomena pri zagotavljanju asimilacije in uporabe 

sistema. Oseba, ki se zanaša na SAAC in strokovnjake za podporo, druge uporabnike 

storitev in družinske člane, se nauči uporabljati komunikacijski sistem, ki je povezan z njo in 

njegovim / njenim življenjskim projektom. 

Temelj projekta sta model pravic in kakovosti življenja, tehnični pristop projekta pa temelji na 

dveh elementih: alternativnih in razširjenih komunikacijskih sistemih ter metodologiji 

načrtovanja, ki je osredotočena na posameznika. 

Kombinacija teh dveh metodologij in strategij ter drugih intervencijskih dejavnikov je na 

smiseln način koristila razvoju personaliziranih in učinkovitih komunikacijskih sistemov in ker 

so bile na vsakem koraku prilagoditve komunikacijskega sistema upoštevane sposobnosti, 

želje in realnosti vsake osebe, je bil razvoj podpornega sistema poseben in edinstven. 

Uporaba tablic in pametnih telefonov kot orodij za podporo postaja velika SAAC platforma. 

Ena sama naprava lahko vsebuje veliko različnih aplikacij, ki se lahko uporabljajo za 

komunikacijo v različnih okoliščinah. Analizirajo se aplikacije ter pregledajo značilnosti 

dostopnosti glede na komunikacijo, vedenje, socialne veščine, osebni razvoj, neodvisno 

življenje in vključenost. 

Ta prožen proces zelo jasno opredeljuje vsako fazo ter zagotavlja uspeh, tako pri doseganju 

ustreznega sistema za vsako osebo kot tudi pri trajnosti njegove uporabe in razvoja. 

Program opredeljuje jasne faze in naloge, zagotavlja ustrezna orodja in omogoča 

ocenjevanje rezultatov, kar nam je omogočilo prakso razširiti interno, tako da smo vsaki 

storitvi, ki je bila izvedena, dodelili odgovorne ljudi. 

Izkušnja je zlahka prenosljiva na različne kontekste (storitve, družina, šola itd.) ter starostne 

skupine, življenjske standarde ali potrebe po podpori, tako da, čeprav sicer velja, da je 
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komunikacija kognitivni proces, se lahko ta pojav specifičnih komunikacijskih potreb 

prilagodi ne le ljudem z velikimi potrebami po podpori, temveč tudi tistim z manjšimi.  
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2. Poglavje: Medosebna raven 

10. Uporabniško pooblastilo 

Prednosti uporabnika so znane in njihova volja, individualni načrti ter življenjske 

perspektive se jemljejo resno  

10.1 Poudarjanje osebnih potreb in želja osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, njene družine ali drugih oseb in strokovnjakov za podporo 

pri posameznih procesih načrtovanja. 

 

10.2 Spremljanje in vrednotenje vsakega posameznega načrta s strani 

strokovnjakov, osebe z motnjami v duševnem razvoju in njeno 

družino. 

 

10.3 Določanje kazalnikov na organizacijski ravni, ki omogočajo 

sodelujočim osebam spremljanje dejavnosti, ki izhajajo iz 

individualnega načrta vsakega uporabnika. 

 

10.4 Razvijanje sistema, ki organizaciji omogoča, da ugotovi, kje so 

potrebne izboljšave in da sproži ukrepe za izboljšanje. 

 

Izvajajo se prakse, osredotočene na posameznika, posamezna socialna mreža vsakega 

uporabnika pa je uporaben vir. 

10.5 Prepoznavanje in prednostno določanje potreb po podpori na 

podlagi življenjskega projekta vsakega uporabnika. Osebni cilji in 

potrebe po podpori so osnova vsakega POP. 

 

10.6 Vsak uporabnik ima krog podpore, na katerega se lahko obrne.  

10.7 Nadzorovanje in ocenjevanje POP s strani strokovnjakov, osebe z 

motnjami v duševnem razvoju in njihove družine se osredotočajo na 

osebne rezultate, zadovoljstvo in možnosti socialne vključenosti. 

 

10.8 Določanje kazalnikov na organizacijski ravni, ki omogočajo organizaciji 

spremljanje dejavnost, ki izhaja iz posameznikovega osebnega načrta: % 

uporabnikov z aktivnim POP, % delovnih načrtov, ki so zaključeni ali v 

teku, % uporabnikov, ki aktivno sodelujejo v svoji POP, % družin ali 

skrbnikov, ki aktivno sodelujejo pri POP svojih sorodnikov itd. 

 

10.9 Razvijanje sistema, ki organizaciji omogoča, da ugotovi, kje so 

potrebne izboljšave pri POP in socialni vključenosti ter da te ukrepe 

sproži. 

 

Razvijanje sistema, ki organizaciji omogoča, da ugotovi, kje so potrebne izboljšave pri 

POP in socialni vključenosti ter da te ukrepe sproži. 
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Dobra praksa  

 

Delavnice za na črtovanje prihodnosti skupine  

 

Leben mit Behinderung Hamburg 

www.lmbhh.de  

 

Leben mit Behinderung Hamburg je na podlagi idej in metod za delavnice za načrtovanje 

prihodnosti, osredotočene na posameznika, razvil in prilagodil orodje za načrtovanje 

prihodnosti skupin. Ustanovljen leta 2012, Wunschwege pomaga pri tovrstnem 

načrtovanju, kot tudi načrtovanju, osredotočenem na posameznikovo prihodnosti, storitev 

pa ponuja vsem uporabnikom Leben mit Behinderung Hamburg. 

Od leta 2012 dalje je približno 20 skupin zaprosilo za srečanje glede načrtovanja 

prihodnosti, da bi obravnavali vprašanja, ki zadevajo njihovo skupino. Z uporabo metod 

dela, osredotočenega na posameznika zagotavlja, da ima vsak član skupine možnost 

sodelovati in biti aktivni član procesa. Poleg tega so razvili rešitve, ki temeljijo na 

sposobnostih in moči vseh članov skupine. Da bi opozorili na čim več perspektiv, 

Wunschwege vztraja pri vključevanju oseb z ovirami v ta proces. 

Med sodelujočimi na delavnicah bili ljudje z učnimi težavami ter člani osebja. Njihovo 

glavno vprašanje je bilo: Kako lahko vsi skupaj organiziramo in uredimo naše vsakdanje 

življenje ter kakšno podporo za to potrebujemo? 

Osnovna ideja delavnice je, da lahko vsakdo kaj prispeva in zato mora imeti možnost biti 

del procesa ter dobiti čas in prostor, ki ga potrebuje. To vključuje uporabo jezika, ki ga vsi 

razumejo ter dokumentiranje rezultatov procesa v slikah ali s simboli. Za začetek so vsi 

povedali, kaj jim je všeč in kakšne so njihove spretnosti, med procesom pa se je pojavila 

zelo raznolika slika. Moderatorja sta delavnico strukturirala tako, da so se ljudje ukvarjali z  

različnimi vprašanji in v različnih skupinah. Nekatera vprašanja so bila primerna za 

razpravo v celotni skupini, nekatera pa so morala biti pripravljena in prediskutirana v 

manjših skupinah. Skoraj vsak od pa udeležencev je želel s ponosom predstavili rezultate, 

saj so imeli dober občutek, ko so opazili, da jih je celotna skupina poslušala in čutila, da 

ima vsak od njih nekaj za povedati. 

Na eni izmed delavnic udeleženi uslužbenci niso vedeli, kakšno je dejansko stanje v 

bivalnih prostorih ob jutrih, in sicer zato, ker so jutranjo pomoč zagotavljali uslužbenci, ki 

so del ekipe, ki deluje le ponoči in zjutraj. Tako so se osebe z motnjami izkazale kot pravi 

strokovnjaki za svoje življenje in življenjske pogoje. 
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Še ena zanimiva razprava pa je potekala v majhni skupini, kjer so ženske želele zvečer oditi 

ven, a ker pa je ena od njih potrebovala asistenco, bi le-to intimno skupino motilo. 

Razprava je torej potekal o tem, kako bi lahko organizirali in uredili takšno pomoč, da bi 

zadostili vsem interesom in našli primerno rešitev, ki bi ustrezala vsem. 

Na koncu vsake delavnice za načrtovanje uporabnikove prihodnosti so ljudje dobili 

konkretne naloge za naslednji dan. Osebe z motnjami in člani osebja so tako naredili korake 

prosti doseganju želenih rezultatov, obe skupini pa sta bili tako navdušeni, da sta srečanje 

ponovili. 

Za izvedbo delavnice za načrtovanje prihodnosti je ključnega pomena več elementov. Za 

začetek je potrebna primerna lokacija, ki je dostopna vsem udeležencem in ima pozitivno 

delovno vzdušje. Prav tako je pomembno vprašanje hrane na ta dan, čas in trajanje srečanja 

pa morata biti natančno načrtovana. Izkazalo se je, da je koristno obvestiti vse udeležence o 

strukturi in temah razprave že v času pred srečanjem, priprava je vključevala tudi 

razmišljanje o tem, koga povabiti. 

Za vodenje delavnice sta bila zadolžena dva moderatorja. Vodenje delavnice za načrtovanje 

prihodnosti je mnogovrsten trud in zahteva veliko koncentracije, vodenje  dveh oseb pa 

poleg raznolikosti zagotavlja tudi večjo varnost. Vprašanja in uporabljene metode so 

prilagojene posameznikom in njihovim stilom. Pomembno je ohraniti osnovno stališče, da 

ima vsakdo nekaj prispevati,  sodelovanje pa nima nobenih predpogojev. Vsak udeleženec 

naredi različne prve korake, vizualizacija rezultatov in uporaba razumljivega jezika pa sta 

sestavni del procesa. Ker delavnica za načrtovanje prihodnosti sproži proces sprememb, je 

bistvenega pomena, da njeno izvajanje ter kaj k temu spada opredeli vnaprej, da se zagotovi 

prenos v vsakdanje življenje. 

Vprašanja morajo biti prilagojena tako, da se lahko z njimi identificira vsak udeleženec; biti 

morajo usmerjeni v svoje življenjske svetove. Upoštevati je potrebno metode, okvir (čas in 

prostor) in vse vključene ljudi, če naj bo instrument delavnice za načrtovanje prihodnosti 

uspešen.  

Prenos bo še posebej uspešen, če 

• je delavnica za načrtovanje prihodnosti vključena v druge procese; 

• je začetek procesa; 

• so naslednji deli procesov dobro spremljani; 

• je dovolj časa in prostora za teme; 
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• so vsi udeleženci prepričani o pomembnosti in upravičenosti takega dela in njihovega 

sodelovanja in se to odraža v dodeljevanju sredstev za ta proces. 
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11. Vloge in odgovornosti uslužbencev 

Odgovornosti osebja so odvisne od njihove posamezne funkcije v organizaciji in njihove 

izobrazbe za določeno delo. 

11.1 Opis potrebnih kompetenc za POP in socialno vključenost 

organizacije / služb / ekip. 

 

11.2 Profiliranje posebnih vlog za organizacijo / služb / ekip.  

11.3 Priprava opisov delovnih nalog glede na profilirane vloge.  

11.4 Izvajanje pristopa, usmerjenega v vloge na vseh organizacijskih 

ravneh. 

 

11.5 Opredelitev dodatnih meril za postopek izbire osebja.  

Naloge in odgovornosti vseh zaposlenih so opredeljene preko njihovih vlog v organizaciji. 

Opisi njihovih vlog jasno odražajo pristop, osredotočen na posameznika in socialno 

vključenost. Osebje in uporabniki jasno vedo, kdo je odgovoren za kaj in kakšno vlogo ima 

vsakdo v organizaciji. Preglednost vlog v celotni organizaciji. 

11.6 Začetek prehoda paradigme od spremljajoče k pomoči v 

organizaciji / službi   / ekipi. 

 

11.7 Določanje spretnosti in kompetenc pomočnika (npr. aktivno 

poslušanje in dekodiranje, iskanje ustvarjalnih in novih rešitev itd.). 

 

11.8 Krepitev kompetenc strokovnjaka za podporo s pomočjo 

usposabljanja, kolegijskega svetovanja in povratnih informacij… 

 

11.9 Zagotavljanje, da vsi ljudje v organizaciji aktivno delajo na izvajanju 

paradigme pomoči. 

 

Zaposlene, ki neposredno delajo z uporabniki se smatra za asistente. Dobijo potrebno 

podporo, da spremenijo svoj odnos in razumevanje, da bi uresničili vizijo »žive« pomoči v 

organizaciji. 
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12. Postopki odlo čanja (s strani uporabnika) 

Uporabniki imajo možnost, da se sami odločajo (glede vsakdanjega življenja in prihodnjih 

načrtov). Informacije o možnih izbirah so dostopne na preprost način. 

12.1 Usposabljanje strokovnjakov za podporo pri sprejemanju odločitev.  

12.2 Svetovanje uporabnikom na podlagi njihovih individualnih potreb s 

strani oddelka v organizaciji. 

 

12.3 Omogočanje uporabnikom pregled nad ljudmi in strukturami, ki so 

odgovorne za podporo pri njihovem odločanju. 

 

12.4 Dajanje priložnosti uporabnikom, da stopijo v stik s svetovalnim 

oddelkom na nizkopražen način. 

 

12.5 Dajanje uporabnikom vso potrebno podporo pri sprejemanju lastnih 

odločitev. 

 

12.6 Delovanje skupaj (svetovalni oddelek z uporabnikom in njegovim / 

njenim krogom podpore), da se zagotovi ustrezna podpora za 

posamezne cilje. 

 

Pri postopku odločanja je na voljo vsa potrebna podpora. Jasno je, kdo podpira in kakšna je 

ta podpora. Podpora se upravlja tudi preko kroga podpore. 

12.7 Vzpostavitev usposabljanja za uporabnike in podpornike v skladu s 

postopki odločanja. 

 

12.8 Razvoj orodij, ki so enostavna za uporabo, in sicer za spremljanje in 

ocenjevanje sprejetih odločitev ter posebnih postopkov spremljanja 

za podporo uporabnikom pri ohranjanju ali spreminjanju njihovih 

ciljev. 

 

12.9 Dajanje podpornim strokovnjakom odgovornost za podporo pri 

spremljanju in vrednotenju skupaj z uporabnikom (če uporabnik pri 

tem potrebuje podporo). 

 

12.10 Dajanje strokovnjakom za podporo odgovornost za uvedbo 

sprememb pri odločitvah, sprejetih skupaj z uporabnikom (če 

uporabnik pri tem potrebuje podporo). 

 

12.11 Zagotavljanje podprtega odločanja vsem uporabnikom, ne glede na 

stopnjo potrebne podpore. 

 

Postopki odločanja in nadaljnji razvoj se redno ocenjujejo. Organizacija si prizadeva aktivno 

skrbeti za in okrepiti kompetence uporabnikov pri odločanju, izbiri in načrtovanju nadaljnjih 

korakov. 
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13. Odgovornosti, pravice in dolžnosti uporabnika 

Uporabnikove odgovornosti, pravice in dolžnosti so določene ter jim posredovane. 

13.1 Zagotavljanje, da uporabniki poznajo svoje pravice (dostojanstvo, 

avtonomnost, zasebnost, POP itd.) in dolžnosti z zagotavljanjem 

razumljivih in prilagojenih informacij (preprosto branje, piktogrami, 

zvoki itd.). 

 

13.2 Zagotavljanje, da uporabniki poznajo notranje norme v centrih in 

službah ter da so te informacije na voljo in razumljive. 

 

13.3 Zagotavljanje podpore, ki zagotavlja, da uporabniki poznajo 

postopek za obravnavo pritožbe ali predloga. 

 

13.4 Zagotavljanje, da so uporabniki seznanjeni s Konvencijo ZN o 

pravicah oseb z ovirami in njenimi posledicami za njihovo 

vsakdanje življenje. 

 

13.5 Zagotavljanje, da lahko uporabniki sodelujejo pri pripravi / pregledu 

Dokumenta o pravicah in dolžnostih v organizaciji. 

 

Uporabniki so vključeni v proces oblikovanja svojih odgovornosti, pravic in dolžnosti. 

13.6 Zagotavljanje, da lahko uporabniki odločajo o svojih dolžnostih in 

odgovornostih glede na njihove zmogljivosti, potrebe, navade in 

interese. 

 

13.7 Zagotavljanje, da lahko uporabniki sodelujejo pri določanju pravil in 

standardov delovanja (časovni razpored, čas obiska, gospodinjska 

opravila itd.) v svojem centru ali službi. 

 

13.8 Zagotavljanje, da lahko uporabniki sodelujejo v odboru, ki je 

odgovoren za posredovanje v konfliktih, povezanih s pravicami 

uporabnikov 

 

Za vse uporabnike veljajo enaki pogoji in enake pravice. Odgovornosti, pravice in dolžnosti 

uporabnikov so oblikovane v skladu z POP, upoštevajoč potrebe, navade in interese 

uporabnikov, namesto da se osredotočajo na interese organizacije (npr. hišni red). 
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14. Socialne mreže uporabnikov (krogi) 

Uporabnike se podpira pri negovanju odnosov s svojimi najbližjimi zaupniki (družino in 

prijatelji). 

14.1 Imeti narisano socialno mrežo za vsakega uporabnika, ki prikazuje 

njegove / njene odnose in prijatelje. 

 

14.2 Imeti narisano mrežo skupnosti za vsakega uporabnika, ki prikazuje 

njegove / njene priložnosti za sodelovanje v dejavnostih in / ali 

organizacijah, ki izpolnjujejo njegove / njene individualne interese in 

želje. 

 

14.3 Razumevanje kroga podpore kot sodelovanja med široko mrežo 

strokovnjakov in nestrokovnjakov znotraj in predvsem zunaj 

organizacije. 

 

Socialne mreže se sestavi skupaj z uporabniki, da jih podpirajo pri vzpostavljanju in 

negovanju odnosov in prijateljstev. Ti stiki in odnosi se obravnavajo kot pripomočki za 

uporabnike. 

14.4 Podpora uporabnikom pri njihovih lastnih projektih s prepletenimi 

mrežami (strokovnjaki in nestrokovnjaki). 

 

14.5 Podpora uporabnikom pri individualnem sodelovanju v dejavnostih 

skupnosti. 

 

14.6 Podpora uporabnikom in ljudem iz skupnosti na pravi način, da pri  

dejavnostih skupnosti delujejo skupaj. Pri tem procesu strokovnjaki 

za podporo sebe razumejo kot »most«. 

 

Uporabniki so podprti, ker so del skupnosti. Biti del skupnosti se razume tako za udeležbo 

kot tudi vrednotenje njihove prisotnosti s strani skupnosti. 
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15. Timi  

Organizacija se zaveda, da je sodelovanje v več profesionalnih ekipah, s prostovoljci in 

različnimi drugimi podpornimi sistemi, osnovna komponenta visoke kakovosti v POP 

praksi. 

15.1 Doživljati raznolikost kot obogatitev in priložnost.  

15.2 Omemba raznolikosti kot enega od vprašanj v izjavi o poslanstvu.  

15.3 Sprejeti drugačnost kot vsakdanjost  

15.4 Upoštevanje različnih spretnosti in izkušenj pri kombinacijah ekip in 

smatranje raznolikosti na osebni, strokovni, socialni, metodološki 

ravni za pomembne dejavnike. 

 

Načrtovanje kadrovskih virov temelji in je usmerjeno na individualne potrebe uporabnikov 

(potrebe po podpori). V teku sta izvajanje in realizacija fleksibilnih rešitev. 

15.5 Pojasnitev posameznih potreb na začetku, njihovo redno 

ocenjevanje ter upoštevanje tega kot osnove za določeno podporo 

in njeno trajanje. 

 

15.6 Zbiranje sredstev, ki jih uporabnik prinese in ima do njih dostop.  

15.7 Uporaba podpornih virov (s strani različnih skupin, drugih podpornih 

oseb, stvari ali sistemov) v skladu z opredeljenimi individualnimi 

potrebami. 

 

15.8 Redno odražanje osnovnih ciljev in uporaba virov skupaj z 

uporabnikom. 

 

Strokovnost in viri več strokovnega tima ter krog podpore so na voljo uporabnikom pri 

načrtovanju in izvajanju nadaljnjih korakov. 
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3. Poglavje: Raven Skupnosti 

16. Povezovanje skupnosti - raven uporabnika 

Sodelovanje s skupnostjo je eden glavnih ciljev v podpornih storitvah za uporabnike. 

Uporabniki sodelujejo v skupnostnih dejavnostih v skupinah in skupaj s strokovnjaki za 

podporo. 

16.1 Kartiranje socialnega okolja, virov in priložnosti v skupnosti so del 

analize omrežja. 

 

16.2 Primerjava interesov uporabnika, njegovih / njenih moči in talentov 

in pa virov iz ter v skupnosti za izražanje individualnih možnosti 

sodelovanja. 

 

16.3 Podpora uporabnikom pri sodelovanju v javnih dejavnostih in 

dogodkih ter pridobivanju izkušenj. 

 

16.4 Ovrednotenje izkušenj uporabnikov in zagotavljanje možnosti, da 

se potopijo v določene dejavnosti ali da se preusmerijo. 

 

Sodelovanje: uporabniki so deležni podpore pri dostopu do skupnosti. Negujejo in krepijo 

se dejavnosti sodelovanja s skupnostjo in odnosi do skupnosti. 

16.5 Poznavanje potreb skupnosti, ki bi jih lahko pokrila organizacija in / 

ali osebe (uporabniki). 

 

16.6 Podpora uporabnikom pri izgradnji in ohranjanju stikov zunaj 

organizacije - v skupnosti - kot je individualno potrebno. 

 

16.7 Spodbujanje in podpiranje uporabnikov, da naj bodo aktivni v 

delavnicah ali drugih okoljih in / ali kot samozagovorniki ter pri 

zagotavljanju vpogled v svoje življenjske resničnosti drugim 

osebam. 

 

16.8 Podpora uporabnikom pri njihovi politični in družbeni udeležbi.  

16.9 Podpora uporabnikom, da se počutijo in delujejo kot državljani, ki 

aktivno oblikujejo skupnost. 

 

Dajanje vrednosti skupnosti: organizacija povezuje skupnost z uporabniki glede na 

prednosti in potenciale uporabnikov (dodana vrednost, npr. na trgu dela, v prostovoljnem 

delu, v klubu ali združenju). 
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Good practice 

 

Socialna vklju čenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v 

VDC delavnicah CUDV Črna na Koroškem 

CUDV Črna na Koroškem 

http://www.cudvcrna.si/  

 

Prebivalci občine Črne na Koroškem že več kot 45 let sobivajo z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. Sobivanje bi lahko bilo vzor marsikateremu kraju doma in v tujini. 

Raziskava, izvedena leta 20166, natančneje opisuje vključevanje uporabnikov VDC v CUDV 

Črna na Koroškem s treh vidikov. Z vidika uporabnikov, vidika občanov ter vidika zaposlenih 

v podjetjih, kjer se naši uporabniki vključujejo v redne procese dela.  

Uporabniki VDC v CUDV Črna na Koroškem radi sodelujejo na različnih prireditvah v kraju. 

Samostojno obiskujejo trgovine, gredo na kavo v bližnji lokal, se udeležijo različnih 

dogodkov. Tisti, ki so vključeni v redne procese dela podjetja Cablex Mežica d.o.o. in 

Režijskega obrata občine Črna na Koroškem samostojno uporabljajo javni prevoz. Manjša 

skupina uporabnikov opravlja storitev čiščenja hodnikov stanovanjskih blokov ter nošenje in 

postrežba kosila na domu ostarelih občanov na območju občine Črna na Koroškem. 

Uporabniki sami odhajajo na delo, kot tudi samostojno nosijo kosila po domovih. Dekleta 

kosila postrežejo ter pomijejo posodo.  

Prebivalci Črne na Koroškem medse sprejemajo ljudi z motnjami v duševnem razvoju, kar 

dokazuje vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v različne interesne skupine. 

Prav tako prebivalci prejemajo pomoč ali storitve oseb z motnjami v duševnem razvoju, kot 

so čiščenje skupnih prostorov stanovanjskih blokov, dostava, pomoč in pranje posode po 

kosilu v domovih starejših. Pozitivni učinek je očiten tudi iz naslednjih izjav, ki so zabeležene 

v anketi (Kropivnik, 2016, str. 54): 

»Ker so del našega kraja in že vseskozi živimo z njimi« 

»So drugačni - kot smo na svoj način vsi – niso agresivni – so prijazni na svoj način 

prisrčni«. 

»Z leti mi je sobivanje postalo samoumevno«.  

 

V obeh podjetjih so uporabniki, kot delavci dobro sprejeti. Zaposleni uporabnike vodijo pri 

njihovem delu, skrbijo za njihovo varnost ter kvaliteto dela. Uporabniki povedo, da se delavci 

                                                

6 Kropivnik, J. (2016). Socialna vključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju, uporabnikov VDC v CUDV črna 
na Koroškem. Maribor, Doba fakulteta.  
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na njih spomnijo tudi takrat, ko imajo rojstne dneve, ob božiču ali kašnem drugem prazniku, 

ko jim podarijo skromna darila. Navajam nekaj izjav zaposlenih v omenjenih podjetjih 

(Kropivnik., 2016, str: 45): 

»Ker si zaslužijo priložnost, ker živijo v našem kraju in so del naše družbe.« 

»Z veseljem opravi delo, ki mu ga naložiš.« 

»Brez zadržkov sem zato, da se vključujejo v redne procese dela, ker se mi zdi pravilno, da 

se vključujejo v družbo tudi v delovnih organizacijah.« 

»Prav je, da se vključujejo v družbo.« 

Raziskava dokazuje tudi, da uporabniki nimajo občutka, da bi se v podjetju ali v lokalni 

skupnosti kdo iz njih norčeval. Večina jih meni, da je služba zanje zelo pomembna saj je 

edini vir zaslužka (nagrade uporabnikov), predstavlja pa tudi druženje s prijatelji ter 

osvajanje novih zanj.  

Naši uporabniki sodelujejo kot aktivni pisci pri pisanju prve zbirke romanov v preprosto 

berljivi obliki s pisateljico Aksinjo Kermauner, znano slovensko avtorico in predsednico 

Društva slovenskih pisateljev. Ti romani so porazdeljeni na različnih ravneh, na lokalni in 

nacionalni ravni. Eden izmed naših uporabnikov je tudi član projekta »Lahko branje« in 

namestnik predsednika združenja za dostopno komunikacijo Labra. 

Vključenost naših uporabnikov v redne delovne procese v teh podjetjih ima korenine v 

skupnem sodelovanju. Strokovnjaki iz CUDV Črna na Koroškem in vodje podjetij, kjer so 

naši uporabniki vključeni v redne delovne procese, so skupaj vzpostavili delovna mesta, ki 

so primerna za uporabnike. Uporabnikom je bil dodeljen mentor, ki je vsakega posebej 

spremljal ter bil odgovoren za komunikacijo med uporabnikom in delodajalcem. Mentorje so 

določali tudi delodajalci, njihove naloge pa so bile spremljanje napredka, izobraževanje 

uporabnikov in reševanje ter preprečevanje neugodnih situacij. Ustvarili smo delovna mesta 

in uporabnikom predstavili delovni proces na prijazen način. 

Največji uspeh smo pri vseh vključitvah dosegli z osebnim pristopom na vseh ravneh. 

Poslušanje, prepoznavanje in slišanje želja uporabnikov na osnovi pristopa osredotočenosti 

na posameznika, pomoč in prepoznavanje potreb delodajalca, podpora uporabnikom v 

delovnem procesu ter zagotavljanje vsakodnevne podpore delodajalcu, uporabnikom in 

skupnostim, v katere so vpleteni. 

Da bi zagotovili uspeh in zadovoljstvo na vseh straneh, moramo poslušati, videti in najti želje 

tako delodajalcev, uporabnikov kot skupnosti. 
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17. Povezovanje skupnosti - organizacijska raven 

Povezovanje skupnosti je eden glavnih ciljev in poslanstev pri oblikovanju in uresničevanju 

storitev. 

17.1 Kartiranje soseske / skupnost storitev / lokacije storitve 

 

 

17.2 Iskanje priložnosti za sodelovanje s službami / klubi itd. v soseski / 

skupnosti. 

 

17.3 Ponujanje podpore tudi zunaj običajnih objektov.  

17.4 Uporaba »običajnih« storitev in dejavnosti v soseščini ter 

vključevanje uporabnikov. 

 

17.5 Vabljenje ljudi in organizacij iz soseske, da uporabljajo prostore ali 

storitve. 

 

17.6 Zagotavljanje, da kadrovska zasedba vključuje tudi ljudi, ki živijo v 

določeni regiji. 

 

17.7 Posvečanje pozornosti strukturam, ki spodbujajo vključevanje 

(majhne enote, storitve, ki temeljijo na skupnosti, načela 

normalizacije itd.) pri organizaciji storitev. 

 

Osebje in uporabniki so seznanjeni z dejavnostmi in storitvami skupnosti, sosesko, 

izobraževalnimi programi, prostočasnimi dejavnostmi, športnimi klubi itd. ter tam tudi 

sodelujejo. Poleg tega organizacija ponuja tudi storitve za skupnost ali storitve, ki jih lahko 

uporabljajo drugi ljudje. 

17.8 Vzpostavitev razumevanja organizacije / službe / skupine kot 

močnega dela spreminjajočih se skupnosti, ki vpliva na spremembe 

v družbi usmerjene proti vključujočim družbam. 

 

17.9 Ponujanje usposabljanja in izobraževanja, ki se osredotočata na 

spremenjene vloge zaposlenih in organizacij glede na cilj socialne 

vključenosti in povezovanja skupnosti. 

 

17.10 Izvajanje dejavnosti v skupnosti in ne samo znotraj organizacije.  

Pomočniki so »mostovi« do skupnosti in podpirajo uporabnike pri uveljavljanju v npr. 

športnih klubih ali združenjih. Takšen postopek je uspešen, ko drugi ljudje (npr. iz kluba) 

prevzamejo delne odgovornosti (npr. poberejo uporabnika in ga odpeljejo na sestanek). 
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Dobra praksa 

 

Program Goratu  

 

Asociación Gorabide  

www.gorabide.com 

 

Glavni cilj programa GORATU je spodbujanje poglobljenega poznavanja in pozitivnejšega 

odnosa do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Za dosego tega cilja je bila usposobljena 

za vodenje delavnic in pogovorov o temi »duševne motnje« skupina devetih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, delavnice in pogovori pa so bili namenjeni različnim 

deležnikom (študentom, strokovnjakom, družinam, prostovoljcem). Program je bil rezultat 

evalvacijskega procesa znotraj organizacije in kompromisa za povečanje samoodločbe ter 

sodelovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v skupnosti. Od začetka leta 2014 je 

skupina GORATU opravila 150 pogovorov, ki se jih je udeležilo več kot 3.500 ljudi (na 

osnovnih in srednjih šolah, univerzah, zdravstvenih centrih, socialnih službah itd.). 

Voditelji z motnjami v duševnem razvoju so za izvedbo delavnic GORATU izdelali več orodij 

in metodološke podpore (videoposnetki, diapozitivi, ključna vprašanja, igranje vlog itd.) in se 

sami odločili, o čem želijo govoriti (svoje izkušnje, potrebe, pričakovanja, pravice itd.). 

Skupino GORATU podpira strokovnjak, ki jih spremlja na delavnicah in pogovorih, vsaka 

delavnica pa traja približno uro in pol. 

Ko je delavnica končana, asistenti izpolnijo vprašalnik, ki ocenjuje več vidikov, povezanih z 

GORATU zasedanjem: teme, metodologija, avdiovizualni mediji, pričakovanja, kompetence 

voditeljev itd. Poleg tega udeleženci izpolnijo vprašalnik o odnosu do invalidnosti tako pred 

kot tudi po delavnici, in sicer,da bi ocenili dejanski vpliv izkušnje (vrednotenje pred in po). 

Na koncu pa so udeleženci povabljeni k dostopu do GORATU mikrostrani, da bi dobili 

podrobnejše informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju 

(https://gorabide.com/programa-goratu/). 

Ključni vidik prenosa te prakse je, da je skupina ljudi z motnjami v duševnem razvoju 

zainteresirana za refleksijo o svojih osebnih izkušnjah, za učenje, kako učinkovito deliti 

svoje izkušnje z drugimi ter kako drugim pomagati, da se bolj ozavestijo in sočustvujejo s 

potrebami, cilji in pravicam oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
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18. Vloge osebja v procesu povezovanja skupnosti 

Strokovnjaki za podporo spremljajo uporabnike na dejavnosti v skupnosti. 

18.1 Iskanje posameznih rešitev za uporabnike v skupnosti.  

18.2 Usposabljanje strokovnjakov za podporo pri izvajanju individualnih rešitev 

za uporabnike v skupnosti. 

 

18.3 Po želji uporaba omrežij osebja za zasidranje interesov in priložnosti 

uporabnika v skupnosti. 

 

Cilj podpore strokovnjakov je najti individualne rešitve za svoje uporabnike, da lahko 

sodelujejo v dejavnostih v skupnosti. 

18.4 Pojasnitev vlog strokovnjakov za podporo (skupaj z načelom pomoči) in 

možnost razmisleka o vlogah in nalogah. 

 

18.5 Razumevanje samega sebe (organizacije / službe / skupine) kot 

koordinacijskega stebra, ki podpira uporabnike neposredno v skupnosti. 

 

18.6 Usklajevanje med različnimi organizacijami temelji na skupni metodologiji 

dela, ki temelji na popolni vključenosti vseh. 

 

Strokovnjaki za podporo se osredotočajo na najboljšo podporo za uporabnike in člane 

skupnosti, da bi lahko delovali skupaj brez podpore strokovnjakov. Strokovnjaki za podporo 

so agenti v smislu povezovanja uporabnikov in članov skupnosti. 
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19. Samozagovorništvo uporabnikov / Zagovarjanje up orabnikov 

Organizacija opozori samozagovornike na teme tudi izven organizacije. 

19.1 Podpora uporabnikom, da postanejo odločni zagovorniki zunaj 

organizacije. 

 

19.2 Spodbujanje skupin samozagovornikov in zagotavljanje podpore in 

virov za njihovo pravilno delovanje ter spodbujanje njihovih 

sposobnosti za samozagovorništvo. 

 

19.3 Dajanje priložnosti samozagovornikom za redno sodelovanje na 

srečanjih z drugimi skupinami in zagotavljanje potrebne podpore. 

 

19.4 Podpora uporabnikom pri doseganju ravni samozagovorništva zunaj 

organizacije in izkazovanje vloge samopredstavitve. 

 

19.5 Dajanje možnosti samozagovornikom, da govorijo znotraj 

organizacije in v skupnosti (dajanje govorov, sodelovanje v 

množičnih medijih itd.). 

 

19.6 Zagotavljanje, da uporabniki poznajo svoje pravice (Konvencija ZN) 

in jih lahko uveljavljajo s podporo, ki jo potrebujejo. 

 

Organizacija aktivno podpira vzpostavitev samozagovorništva ali zagovorništva uporabnika 

ter podpira tudi možnost povezovanja z drugimi samozagovorniki ali skupinami, ki delujejo 

na tem področju. 

19.7 Dajanje priložnosti, samozagovorniki sodelujejo v procesih 

premišljevanje, povezanih s strateškim načrtovanjem. 

 

19.8 Dajanje možnosti, da samozagovorniki sodelujejo v procesih 

vrednotenja in stalnega izboljševanja organizacije. 

 

19.9 Dajanje možnosti, da samozagovorniki postanejo del procesov 

odločanja, na primer prek komisij, ki sodelujejo z upravnim odborom. 

 

19.10 Zagotavljanje postopkov in materialov, ki so dostopni 

samozagovornikom (preprosto branje, piktogrami itd.), da se 

zagotovi smiselna udeležba v organizaciji. 

 

19.11 Zagotavljanje postopkov in podpore za spodbujanje 

samozagovornikov za izkazovanje vodilne vloge znotraj in zunaj 

organizacije. 

 

Organizacija aktivno vključuje samozagovornike ali zagovornika uporabnikov v svoje 

strateške načrte in postopke odločanja. 
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Dobra praksa 

 

Grupo SOMOS - skupina samozagovornikov  

 

CERCI Lisboa  

http://www.cercilisboa.org.pt/ 

 

Skupina je bila ustanovljena leta 2010 in obstaja vse od takrat. Nastala je kot Skupina za 

sodelovanje uporabnikov (v organizaciji), katere cilj je dati uporabnikom aktivni glas. Vsaka 

uporabnik je tako imel priložnost izraziti svoja čustva, misli in želje, cilj skupine je bil dati 

glas vsem porabnikom. 

Od leta 2010 smo okrepili svoje prakse v zvezi s koncepti samozagovorništva, informiranimi 

odločitvami in odločanjem, opolnomočenjem in avtonomijo, pravicami in državljanstvom. 

Zavedamo se pomembne vloge, ki jo lahko odigramo pri ozaveščanju in širjenju teh 

vprašanj med vrstniki, osebjem, družinami in skupnostjo na splošno. 

Danes smo osredotočeni na PARTICIPATIVNO DRŽAVLJANSTVO prek 

samozagovorništva; na biti INFORMIRAN in VKLJUČEN v vse zadeve našega življenja; ter 

na KREPITEV VLOGE preko izobraževanj. 

V naši organizaciji postajamo vse bolj aktivni: okrepili smo oddelek za samozagovorništvo s 

predstavitvami in plakati z informacijami o temah, ki smo se jih naučili in za kater menimo, 

da so pomembne za celotno organizacijo CERCI ter skupnost na splošno; vsako leto 

pošljemo upravi pismo z dejavnostmi, ki jih želimo narediti; imamo srečanja z generalnim 

direktorjem; sodelujemo na generalnih sejah CERCI; vključeni smo v Sistem vodenja 

kakovosti v okviru EQUASS in sodelujemo pri pisanju in oblikovanju organizacijskega 

akcijskega načrta in poročil. 

Razvijamo svoja znanja in strategije za timsko delo in upravljanje dnevnega reda, da bi 

postopoma prevzeli dinamiko naših skupinskih sej. 

Skupina ima deset elementov različnih služb: Center za poklicno dejavnost, Center za 

poklicno usposabljanje in Stanovanjski dom. 

Imamo dva moderatorja (ki sta člana osebja). 

Člani skupine in moderatorje vsako leto izvoli celotna skupina. 

Generalni direktor potrdi predloge in ukrepe skupine. 

Skupina je razvila lastno dinamiko: začelo se je z delovnimi sestanki in debato o temah 

glede na skupne potrebe, priložnosti in pričakovanja, nato pa smo se osredotočili na 

oblikovanje skupinskih elementov s premiso posodabljanja znanja, vzpostavitvijo partnerskih 

mrež in primerjalnim učenjem za stalno izboljševanje naših praks te širjenja proti vrstnikom, 

družinam in sodelavcem. 
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Ustvarili smo dostopen sistem registracije s formalnimi organizacijskimi orodji (npr. listi 

prisotnosti in zapisniki sestankov), dopolnjevala pa so ga na novo ustvarjena in pilagojena 

orodja. 

Naše delo je zasnovano na konceptih samozagovorništva, ter konceptih, ki se odražajo v 

projektih Capacitar para Cidadania (FENACERCI, 2014) in TOPSIDE + (Inclusion Europe). 

Dobro prakso lahko prakticiramo preko: 

• sodelovanja pri primerjalnih analizah in izmenjavo izkušenj s skupino; 

• ustvarjanja skupin za samozagovorništvo, za dvig zavesti o samem sebi, svojih 

sposobnostih in pravicah; 

• spodbujanja samozagovorništva, usposabljanja in vzajemne podpore. 
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Načrtuj svoj ukrep 

 

Izbrana tema: 

 

 

 

  

 

Čisto prvi korak: 

 

 

 

 

 

Kdo: 

 

  

Do kdaj: 

 

 

     

 

Potrebna podpora: 

 

 

 

 

 

Kdo: 

  

  

Do kdaj 

 

     

 

Ta korak je uspešen, 

ko… 
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