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1. Projekt COESI in Primeren za svetovalca za vključenost   
  

Glavni cilj COESI - Spremenimo organizacije, da omogočimo socialno vključenost je zagotoviti, 

da je oskrba oseb s posebnimi potrebami (lažjo, zmerno motnjo v duševnem razvoju - OMDR) 

usmerjena v socialno vključenost teh oseb in pa obelodaniti ter olajšati proces organizacijske 

preobrazbe. Organizacije bi morale poleg naloge zagotavljanja podpore, varnosti in zaščite oseb 

s posebnimi potrebami omogočiti tudi sodelovanje v družbi in vzpostavljanje odnosov z drugimi 

ljudmi.  

 

Udeležba in vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju sta ključna dejavnika pri doseganju 

strukturnih sprememb v invalidskih organizacijah. Projekt COESI prinaša k pristopu socialne 

vključenosti inovativno perspektivo. Po eni strani so OMDR končni upravičenci do projekta, po 

drugi pa so svetovalci in strokovnjaki za socialno vključenost. Pristop ceni pomen osebnih 

sposobnosti in življenjskih izkušenj OMDR za gradnjo bolj vključujočih in raznolikih organizacij in 

skupnosti. 

 

2. Orodje za svetovalca za vključenost  
 

Učni načrt svetovalca za vključenost je orodje za usposabljanje OMDR za svetovalce za socialno 

vključenost na področju invalidnosti. S tem orodjem bo svetovalec OMDR: 

 pridobil posebne kompetence za svetovati organizacijam na podlagi svojih ugotovitev o 

socialni vključenosti in življenjskih izkušnjah; 

 pomembno prispeval lajšanju sprememb storitev organizacij za invalidsko oskrbo; 

 predstavil svoje ideje o vključitvi različnim kontaktnim osebam v organizaciji. 

Svetovalec za vključenost je integrirano orodje, sestavljeno iz učnega načrta (z vsebinami in 

vajami za usposabljanje) in naborom smernic za vodje usposabljanja.  

 

Izhajajoč iz domneve, da bi morali biti ljudje z motnjami v duševnem razvoju vključeni v vse 

odločitve o tem, kako reševati težave, ki jih prizadenejo, svetovalec za vključenost valorizira in 

spodbuja OMDR, naj svoje osebno znanje uporabijo za svetovanje organizacijam o spodbujanju 

socialne vključenosti.  

 

Za celostni pristop priporočamo branje Orodja za samoocenjevanje za socialno vključenost (še 

eno orodje, razvito v okviru projekta COESI).  

 

3. Smernice za vodje usposabljanja 
 
Učni načrt svetovalca za vključenost je sestavljen iz 8 modulov in dveh ocenjevanj, kar skupaj 

traja 28 ur (26 ur vsebin za usposabljanje in 2 uri za ocenjevanje). 

Vsak modul ima načrt srečanja z: povzetkom; cilji; vsebinami za usposabljanje; vajami; 

predvidenim trajanjem in priporočenimi sredstvi.   

 

Ocenjevanje je treba opraviti po zaključku modula 1 in ponoviti na koncu celotnega učnega 
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načrta. Obrazec za oceno bo za oboje enak. Glavni cilj je spodbujati osebni razmislek o vrsti tem, 

ki so bistvene za vlogo svetovalcev za socialno vključenost.  

 

Pred začetkom usposabljanja mora vodja usposabljanja preveriti načrt vsakega modula, da se 

seznani z vsebino, vajami in pripravi gradivo, ki ga potrebuje vsak pripravnik.  

Cilj učnega načrta je dati smernice in vodjam omogočiti, da usposabljanje prilagodijo 

pripravnikom. Hkrati se bo vodja usposabljanja pri svojem delu z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju počutili bolj samozavestno. 

Vsebino posameznega modula lahko po potrebi kombiniramo in prilagodimo. Materiale je 

mogoče uporabljati fleksibilno in niso namenjeni predpisovanju receptov. 

Lokacija usposabljanja je merilo, ki ga vodja določi glede na profil udeležencev. Vendar pa je 

priporočljivo, da lokacija omogoči uporabniku prijazen dostop do skupnosti, saj bi bilo nekatere 

vaje potrebno izvajati v tem kontekstu. 

 

3.1. Vodje usposabljanja 
 

Učni načrt mora podati strokovnjak, ki pozna načela in metodologije COESI. Da bi omogočili 

integriran pristop, je priporočljivo, da se seznanite z naslednjimi orodji COESI: usposabljanje 

menedžerjev in vodstvenih delavcev; usposabljanje za strokovnjake za podporo in orodje za 

samoocenjevanje socialne vključenosti.  

 

Vodjo usposabljanja je treba zaposliti ob upoštevanju nekaterih osebnih lastnosti, in sicer: 

 znanje o tem, kako posredovati vsebine usposabljanja osebam z motnjami v duševnem 

razvoju;  

 dobre komunikacijske sposobnosti;  

 sposobnost ustreznih rešitev in vsebin;  

 spoštovanje posameznega časa učenja;  

 poznavanje pravic ljudi z motnjami v duševnem razvoju; 

 zaupanje v socialno vključenost; 

 znanje o pristopu, osredotočenem na osebo; 

 upoštevajo se lahko tudi drugi pomembni vidiki, ki vplivajo na izvedbo usposabljanja.  

 

3.2. Pripravniki 
 
Udeleženci bodo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki: 

 izražajo motivacijo in zanimanje za udeležbo na usposabljanju;  

 želijo biti svetovalci za socialno vključenost; 

 prepoznajo svoje življenjske izkušnje na področju socialne vključenosti; 

 želijo govoriti sami zase; 

 imajo kaj povedati drugim; 

 vedo, da ne glede na potrebe po podpori vseeno imajo veščine in kompetence; 
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 upoštevajo se lahko tudi drugi pomembni vidiki.  

 

Za vsako srečanje priporočamo največ 12 udeležencev. Pripravniki morajo biti isti skozi celotno 

usposabljanje.  

Skupino pripravnikov lahko sestavljajo ljudje iz različnih organizacij za socialno podporo ali iz iste 

organizacije. Priporočljivo je, da ima vsaka organizacija več kot enega svetovalca. Da bi to 

zagotovili, bi morali v usposabljanje poskusiti vključiti čim več OMDR, da bi zagotovili veliko 

število svetovalcev za socialno vključenost. 

 

3.3. Model potrdila  

 
V tem orodju je na voljo model potrdila.  
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4. Vsebina in vaje 

 

Modul 1. Svetovalec za socialno vključenost  

 
Povzetek  

 

Modul 1 bo udeležencem predstavil koncept svetovalca za socialno vključenost  
ter jim pomagal prepoznati življenjske izkušnje, sposobnosti, socialno vlogo in kako 
delovati kot svetovalci.   

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o:  
 vlogi svetovalca za socialno vključenost;  
 o tem, kako lahko njihove življenjske izkušnje in spretnosti predstavljajo 

sredstva za spodbujanje socialne vključenosti; 
 ter o tem, kako veliko vse to pomeni za spodbujanje organizacijske in skupne 

vključenosti.  

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris usposabljanja 10 min 

Vaja 1: Ime-značka 15 min 

Vsebina usposabljanja:  
 uvod v projekt COESI,  
 kratka opredelitev socialne vključenosti, 
 pomen svetovanja in vloga svetovalca, 
 svetovalec za socialno vključenost.  

 
 
40 min 

Vaja 2: Jaz sem ...  35 min 

Vaja 3: Svetovalni vrtiljak  1 h 20 min  

Ocenjevanje: Vsi imajo veščine 1 h 

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 4 h, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 
Ob koncu usposabljanja morajo pripravniki izpolniti ocenjevalni obrazec. 
Izpolnjevanje traja 1 uro. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se vodji zdi primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 

  



 
 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Pripravljen za inkluzijo - Svetovalec 

 

8  

 Vsebina usposabljanja 

 

Spremenimo organizacije, da omogočimo projekt socialne vključenosti (COESI) 

Projekt COESI govori o socialni vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju (OMDR). 

S projektom želimo raziskati: 

 Kako lahko organizacije za socialno podporo pomagajo ljudem ali jim otežijo socialno 

vključenost. 

 Glede česa se morajo organizacije za socialno podporo spremeniti, da se spodbudi 

vključevanje njihovih uporabnikov v družbo. 

 Kaj mora storiti družba in kako naj se organizacije za socialno podporo spremenijo, da 

se približajo svojim uporabnikom. 

 Kako daleč so osebe z motnjami v duševnem razvoju kot uporabniki storitev vključene v 

družbo. 

 Kako lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju svetujejo organizacijam za socialno 

podporo, da so bolj participativne in vključujoče.  

 

 

Socialna vključenost 

 

Socialna vključenost pomeni, da bi morali vsi ljudje, ki živijo v določeni družbi, imeti enake pogoje 

do dostopa in udeležbe. 

Posledično je potrebno organizacije, strukture in ukrepe oblikovati pozitivno ali nuditi ustrezno 

podporo, da jih prilagodi različnim okoliščinam, identitetam in načinom življenja. Seveda to 

pomeni tudi, da je treba priložnosti in vire porazdeliti enako, da se prikrajšanost čim bolj 

zmanjša.  

Socialna vključenost pomeni imeti enake pravice in priložnosti kot kdorkoli drug. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Slika 1 - Primer diagrama socialne vključenosti 
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Svetovanje in vloga svetovanja 

 

Svetovanje ljudem omogoča, da v varnem okolju razpravljajo o svojih težavah in bolečih 

občutkih, s katerimi se soočajo. Izraz lahko za različne ljudi pomeni različne stvari. Na splošno 

gre za proces, ki se ga ljudje poslužijo, ko želijo v življenju nekaj spremeniti ali pa preprosto bolj 

poglobljeno raziskujejo svoje misli in občutke. 

 

Svetovalec bo druge spodbudil, da se pogovarjajo, razmišljajo o in ukrepajo glede zadev, ki jih 

mučijo ali bi jih lahko izboljšali, da bi odkrili kakršne koli temeljne vzroke za njih in opredelili 

posebne načine razmišljanja in delovanja.  

 

Svetovalec za socialno vključenost  

 

Svetovalci za socialno vključenost bodo v projektu COESI združili sposobnosti in kompetence, da 

bi svetovali strokovnjakom (glavno osebje, vodje in direktorji), kako s svojim delom na 

organizacijski ravni prispevati k bolj vključujočemu okolju ter vplivati na dosežke raznolike in 

vključujoče skupnosti. 

 

Svetovalec za socialno vključenost je oseba z motnjami v duševnem razvoju, ki misli, predloge in 

želje osredotoča na izboljšanje socialne vključenosti in kakovosti življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju na organizacijski ravni in na ravni skupnosti.  

 

Svetovalci bodo imeli vlogo organizacijskih svetovalcev za socialno vključenost. Za to se bodo 

zanašali na svoje življenjske izkušnje; svoje družbene vloge; svoje osebne, družinske in poklicne 

odnose. Vse to bodo uporabili za svetovanje in podporo strokovnjakom pri okrepitvi vključujoče 

organizacije. Za uspeh te svetovalne vloge morajo organizacija in strokovnjaki ljudem zagotoviti 

dovolj časa in prostora. Prepoznati morajo dodano vrednost vizije in mnenja svetovalcev ter 

ustvariti pogoje za izvajanje predloženih predlogov. 

 

Svetovalci se morajo zavedati, da njihova vloga vključuje organizacijsko spremembo. Za ves ta 

proces preobrazbe je še vedno potreben čas, čas za vse ljudi, ki so neposredno in posredno 

vključeni (strokovnjaki, menedžerji, vrstniki, družina / sorodniki itd.), da se prilagodijo novim 

načinom razmišljanja, načrtovanja in dela. Glede na državni, regionalni in organizacijski kontekst 

je ta proces spremembe lahko lažji ali pa bolj zapleten, ni pa nemogoč.  Pomembno je, da 

svetovalci zaupajo v svoje sposobnosti, vztrajajo pri svojih prepričanjih in si zapomnijo, da se 

vključenost začne pri vsakem od nas. 

 

Pri delovanju svetovalcev je pojav nekaterih napak normalen. To se nam dogaja vsem. Doživeli 

bomo hitre zmage ter uspehe - a tudi neuspehe. Vedeti, kako spodbujati socialno vključenost je 

postopek in ni pravil, kako to storiti pravilno.  

 

Obstajajo nasveti, pridobljene izkušnje, politične in tehnične smernice, kar pa je 

najpomembneje, so življenjske izkušnje, ki jih nihče ni živel, doživljal in jih občutil tako kot oseba 

z motnjami. In te življenjske izkušnje so zelo pomembne, kadar govorimo o socialni vključenosti. 
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Vendar pa ni zagotovil, da boste z določenimi koraki spodbudili vključevanje vseh ljudi, ki jih je 

treba vključiti v vsak kontekst ali situacijo. 

 

Pot do vključitve ni lahka. Vloga svetovalca in njegova spodbuda sta temeljni. 

 
Namigi 

 

Posvetujte se: 

- Projekt COESI: Orodje za ocenjevanje za uporabnike - Vprašalnik za vključitev. 

- Vsebine usposabljanja iz modula 7 - Kazalniki socialne vključenosti. 

 

 

Modul 1. Svetovalec za socialno vključenost - vaje 

 

 Vaja 1: Ime-značka  

Cilji 

 

Naučiti se imena drug drugega. 
Izvedeti kaj drug o drugem. 
Osredotočiti se na pozitivne stvari. 

Razvoj   

 

Vsakega udeleženca prosite, naj vzame list barvnega papirja (katerokoli barvo, ki mu 
je všeč), nekaj pisal in varnostno sponko. 
Udeleženci naj naredijo svoje lastne značke z imeni, izrežejo papir v poljubno obliko 
in obkrožijo svoje imen z risbami stvari, ki so jim všeč. 
Za to imajo 10 minut časa. 
Pripnejo si svoje značke, si ogledajo značke drug drugega ter se predstavijo. 

Trajanje 

 

15 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Prazni listi barvnega papirja, barvni flomastri, nekaj svinčnikov, škarje in ena 
varnostna sponka na udeleženca. 
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 Vaja 2: Jaz sem ... 

Cilji 

 

Udeležencem omogočiti, da se predstavijo in razmislijo o tem, kdo so. 
Udeležencem omogočiti vključitev. 

Razvoj   

 

List z vajami 1 razdelite vsem udeležencem.  
Udeležence prosite, da v središče obrazca napišejo svoja imena in nato vsako polje 
izpolnijo z opisno besedo (besedami) / narišejo, kdo so. 
V podporo udeležencem lahko vodja usposabljanja poda nekaj predlogov o temah, 
kot so starost; služba; sanje; strahovi; družinski vidiki itd.  
 
Razmišljanje:  
Prosite udeležence, naj prostovoljno sodelujejo in delijo, kar so napisali. Pomembno 
je prepoznati sramežljive udeležence z besedami: "Ni vam treba deliti, če nočete. 
Spoštujemo vašo željo, da ne bi delili z drugimi."  
  
Ko so udeleženci delili svoj prispevek, lahko vprašate:  

 Kaj je enako / drugače med ljudmi, ki so delili, kdo so?   
 Ste se prepoznali v nečem, kar je med predstavitvijo povedal kdo drug? Če 

da, kako?  
 
Na koncu vaje o delitvi se listi lahko prilepijo na steno, da se udeleženci lahko 
vključijo. 
Vodja usposabljanja lahko povzame vidike / značilnosti celotne skupine in te 
informacije deli na naslednjem srečanju. 

Trajanje 

 

35 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

List z vajami 1, barvna pisala, svinčniki in markerji.  
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 List s 1. vajo: Jaz sem ... 

 

V sredinski kvadrat napišite svoje ime. 
Nato vsak prostor zapolnite z besedo / besedno zvezo / risbo, ki zaključi naslednji stavek: Jaz sem ... 

Jaz sem ... 
 

 

  

 

 

_____________________________________ 
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 Vaja 3: Svetovalni vrtiljak1 

Cilji 

 

Poslušati drug drugega, povzeti in postavljati poglobljena vprašanja; 
postaviti se v “kožo” drugih; 
sodelovati in razmišljati o nasvetih drugih; 
razmisliti o življenjskih izkušnjah in spretnostih, ki bi jih lahko uporabili za svetovanje 
drugim.  

Razvoj   

 

Svetovalni vrtiljak zagotavlja spodbujevalno izkušnjo za udeležence, ki so pogosto v vlogi 
svetovalca, in tudi za udeležence, ki sebe ne vidijo kot svetovalce. 
V prostoru, kjer so samo stoli, postavite stole v dva kroga, in sicer naredite notranji in 
zunanji krog. Udeleženci v notranjem krogu gledajo udeležence v zunanjem krogu. Vsi 
potrebuje papir in pisalo za zapiske. 
 
Koraki:  

 Začnite tako, da udeležence prosite, naj sedejo v enega od krogov.  
 Pojasnite, da so udeleženci v zunanjem krogu tisti, ki bodo spraševali po nasvetu, 

ljudje iz notranjega kroga pa bodo dajali nasvete. Udeležencem dajte pet minut, 
da razmislijo o težavi / problemu / dvomu za tistega, ki potrebuje nasvet / podporo 
za odločitev. 

 Po prvem krogu se bodo ljudje zunanjega kroga presedli na naslednji stol (levo od 
stolčka, kjer zdaj sedite). Udeleženci v zunanjem krogu bodo znova delili svoje 
vprašanje. Pomembno je, da zastavijo isto vprašanje z isto razlago. Na voljo so tri 
runde. Tako vsi v zunanjem krogu dobijo tri različne nasvete o istem vprašanju. 
Nato udeleženci zunanjega kroga preidejo na notranji krog. 

 Po vsakem krogu je enominutna tišina. Ta minuta predstavlja čas, da zapišete 
nasvet, ki ste ga dobili. 

 V vsakem krogu imajo udeleženci zunanjega kroga pet minut, da pojasnijo svoje 
vprašanje. V teh petih minutah svetovalec povzame, kaj govornik govori, in lahko 
postavi poglobljena vprašanja. Po petih minutah svetovalec začne svetovati s 
stavki: »Če bi bil v tvojih koži, bi moral ...« 

 Potem, ko so bili udeleženci v notranjem in zunanjem krogu, jih prosite, naj si 
preberejo svoje zapiske ter razmislijo o nasvetih. Na koncu jih vprašajte, katera 
vloga jim je bila najbolj všeč (notranji ali zunanji krog).  

Trajanje 

 

1 h 20 min 
Potreben čas: 
5 minut: za razlago vprašanja in v kakšnih konkretnih razmerah se je to vprašanje pojavilo. 
5 minut: za sprejemanje nasvetov. 
1 minuta: za beleženje zapiskov. 
Na voljo so trije krogi za vsakogar. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Srednje do velik prostor samo s stoli; prazni listi papirja in kemični svinčniki.  

 

 

 

                                                
1 Vaja prilagojena iz www.barefootguide.org.  
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 Ocena  

 

Za oceno usposabljanja je potrebno naslednjo vajo izvesti dvakrat; prvič po modulu 1 in drugič na koncu 

celotnega usposabljanja. Glavni cilj te vaje je spodbujanje osebnega razmisleka o vrsti tem / ključnih 

kompetenc, ki so temeljne za vlogo svetovalcev za socialno vključenost.  

Napačnih odgovorov ni, rezultati pa bodo dali splošno predstavo o tem, na kakšni stopnji so vsak pripravnik 

in celotna skupina ter o veščinah, ki so bile med usposabljanjem utrjene.  

 

Ocena  

 
Vsi imamo veščine. 

Cilji 

 

Ozavestiti ljudi o njihovih lastnih sposobnostih. 

Razvoj   

 

1. Udeležencem razložite, da naj bi "krog spretnosti" označeval osebne spretnosti in 
da naj bi vsi sami pri sebi odkrito premislili (glej list z vajami 1); 

2. vsakemu udeležencu dodelite drugo barvno nalepko; 
3. pojasnite, da se bo vaja ponovila na koncu usposabljanja, da se vidi, ali je prišlo do 

kakšne spremembe.  
4. Do sprememb pride lahko zato, ker so ljudje pridobili veščine ali ker so odkrili, da 

imajo veščine, za katere še niso vedeli. Pojasnite tudi, da nihče nikogar ne bo sodil 
glede tega, kje so pozicionirani, saj je vaja v glavnem namenjena lastnemu 
premisleku.   

5. V skupini podajte izjavo (preglejte ključne kompetence spodaj) in vprašajte 
udeležence, kje stojijo glede tega posebnega vprašanja. Na primer: če se s tem 
popolnoma strinjajo, naj nalepijo nalepko blizu središča kroga. Če menijo, da to za 
njih sploh ne velja, naj bo nalepka prilepljena daleč od središča. Lahko pa najdejo 
mesto vmes.  

6. Vprašajte, če kdo od udeležencev v skupini želi razložiti svoje stališče, vendar 
nikogar ne silite, da nekaj reče, če mu ni do tega. 

7. Na koncu usposabljanja ponovite metodo in prosite udeležence, da opredelijo 
kakršne koli spremembe. 

 
 
Ključne kompetence za svetovalca za socialno vključenost:  

Jaz sem ... Vem ... Čutim … 

1. Oseba z več spretnostmi 1. Kaj pomeni socialna 
vključenost 

1. Strokovno cenjenje 
mojega mnenja 

2. Zelo dobro sodelujem 2. Moje pravice  2. Da moja družina ceni 
moje mnenje 

3. Dajanje povratnih informacij 
/ nasvetov 

3. Da so moje življenjske izkušnje 
pomembne 

3. Sem del skupnosti 

 
 
Glede na profil / ideje udeleženca bi lahko dodali druge kompetence, na primer: 

 znam pomagati ljudem; 
 vem, kako predstaviti svoje stališče; 
 čutim, da lahko moje življenjske izkušnje pomagajo drugim; 
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Vajo lahko razvijete individualno, s strani vsakega pripravnika ali s celotno skupino. Za 
drugo možnost naj bo list z vajami natisnjen v velikem formatu ali pa se vodja lahko odloči, 
da bo na tablo oziroma na flipchart narisal "krog spretnosti." 
Odločite se, kaj je najbolje glede na profil udeleženca.  

Refleksija 

 

Sledeča vprašanja bi morala biti vodilo za razmislek na koncu usposabljanja (po zaključku 
vseh modulov). Vodja lahko vprašanja prilagodi profilu udeleženca.  

 Ali se je glede vaših stališčih veliko spremenilo od začetka do sedaj? 
 Ali ste pridobili nova znanja? 
 Ali so obstajala področja, na katerih ste se podcenjevali? 
 Ali ste izvedeli več o sebi in drugih? 
 Vam je bilo težko? 

Trajanje 

 

1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

List z vajo 1 in barvne nalepke. 
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 Vaja 1: Vsi imamo veščine   
 

 

Izberite barvno nalepko in vpišite ključne kompetence.  
Razmisliti morate o tem, kdo ste (osebne lastnosti), kaj veste 
(spretnosti in kompetence) in kako se počutite (občutki) glede 
svetovanja za socialno vključenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Čutim … 

Jaz sem ... 

Jaz vem ... 
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Modul 2. Konceptualni okvir   

 

Povzetek  

 

Modul 2 bo postavil osnove, s katerimi bo udeležencem podal splošen okvir o pravicah 
ljudi z motnjami. 
Udeležencem bo pomagal spoznati odnos med pravicami, kakovostjo življenja, 
vključenostjo in vključenostjo v skupnost.   

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o:  
 pomenu pravic in kakovosti življenja iz vidika socialne vključenosti; 
 kako Konvencija ZN o pravicah invalidnih oseb  

spodbuja njihovo pravico do socialne vključenosti; 
 ugotavljanju osebnih in socialnih koristi vključenosti.   

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vsebina usposabljanja:  
 Invalidnost, pravice in kakovost življenja.  
 Konvencija ZN o pravicah invalidnih oseb: 
   19. člen. 
 Socialna vključenost. 

 
 
45 min 

Vaja 2: Poznavanje mojih pravic  50 min 

Zaključek srečanja: Pesem za slovo  15 min 

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 2 h, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se mu vodji zdi 
primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 

  



 
 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Pripravljen za inkluzijo - Svetovalec 

 

18  

 Vsebina usposabljanja 

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju: pravice in kakovost življenja 

 

Človekove pravice so pravice, ki jih ima človek, ker je človek. Človekove pravice lahko opredelimo tudi 

kot tiste osnovne potrebe, brez katerih ljudje ne morejo dostojanstveno živeti. 

Človekove pravice priznavajo in potrjujejo, da je treba spoštovati človeško dostojanstvo vseh ljudi - in 

to vključuje vse invalide. 

 

Osebe z motnjami se vsakodnevno srečujejo situacijami, ki so povezane z vašimi pravicami. Pogosto ne 

vedo, kakšne so njihove pravice; ali da se njihove pravice ne spoštujejo. 

Na primer, če uporabljajo javni prevoz in ne morejo razumeti voznega reda ali poti. Ali ko gredo v 

bolnišnico in se jih obravnava kot otroke. Ali kadar se ne morejo prijaviti za službo, ker ne vedo, kaj 

morajo storiti. Ali kadar profesionalci ne dovolijo, da bi odločali o svojem osebnem življenju. 

 

Udeležba je pravica vsake osebe. Sodelovati pomeni vplivati in zagotoviti, da bodo druge osebe 

upoštevale naše mnenje v več kontekstih (družina, organizacija, združenje in družba). Prav tako 

sodelovati pomeni biti aktiven del družbe (npr. glasovati, sodelovati v športnih, kulturnih in 

skupnostnih prireditvah) in izboljšati kakovost našega življenja. 

 

Pravice so neposredno povezane s kakovostjo življenja. Da bi imeli kakovostno življenje, ljudje 

potrebujejo: 

 

 Osebni razvoj: Imeti možnosti za učenje, študiranje in medsebojno komunikacijo.  

- Primer kazalnikov: osebne spretnosti; vzgojno okolje; vseživljenjsko učenje. 

 

 Samoodločba: Samoodločanje in odločanje o življenju sta zelo pomembna.   

- Primer kazalnikov: prosto gibanje in izbira (npr. ljudje izrazijo želje in se odločajo); osebna 

avtonomija; uporaba in dostop do informacij; priložnosti za izražanje mnenja. 

 

 Medosebni odnosi: Imeti prijatelje in ljudi, ki so nam všeč in ki smo jim všeč.  

- Primeri kazalcev: oseba ima pravico do ustanovitve lastne družine; udeležbe na kulturnih 

prireditvah; udeležbe na rekreativnih ali rekreacijskih prireditvah.  

 

 Socialna vključenost: Potrebno je čutiti, da smo del skupnosti. Vsak mora biti sposoben živeti, se 

učiti in sodelovati v naši skupnosti. 

- Primeri kazalcev: oseba je prisotna v lokalni skupnosti (npr. na koncertih; gledališčih; lokalnih 

praznikih); oseba ima cenjeno vlogo in je znana v skupnosti; oseba, ki živi v domu z minimalnim 

vdorom drugih). 
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 Pravice: Potrebno je vedeti in znati braniti naše pravice.  

- Primer kazalnikov: udeležba v življenju skupnosti; prejem prilagojene podpore; nadzor nad 

osebnimi območji (npr. spalnica, kopalnica, dom ali stanovanje); odločanje o svojem življenju 

(npr. kontracepcija). 

 

 Čustveno dobro počutje: Potreba po varnem počutju. Zaupajte drugim in sebi. 

- Primeri kazalcev: oseba ima pravico živeti v varnem okolju, ne biti izkoriščena / zlorabljena s 

strani drugih (npr. spolno, finančno, čustveno in fizično).  

 

 Fizično dobro počutje: Potreba po zdravi prehrani, dostopu do zdravja in telesne dejavnosti.  

- Primeri kazalcev: oseba ima pravico do zdravniškega in čustvenega posredovanja, če je 

potrebno; prejema terapijo (npr. telesno, poklicno, govorno), ki ustreza njenemu stanju. 

 

 Materialno počutje: Potrebno je živeti dostojanstveno. To pomeni imeti denar, dom, službo in 

drugo osebno lastnino. 

- Primeri kazalnikov: dostop do plačane zaposlitve s polnim delovnim časom / s krajšim delovnim 

časom; primerno stanovanje.   

     

 
 

Slika 1. Področja kakovosti življenja po Schalock in Verdugi. 
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Konvencija ZN o pravicah invalidov 

 

Socialna vključenost pomeni brezpogojno vključenost, pri čemer "vključen" pomeni, da so vključeni 

tudi ljudje z motnjami v duševnem razvoju. Pristop COESI k državljanstvu in vključenosti temelji na 

človekovih pravicah, zlasti Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD).  

 

Konvencija CRPD ponuja okvir za zagotavljanje polnega in enakega uresničevanja vseh človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin vseh invalidov.  

 

Konvencija:  

 Invalide obravnava kot "subjekte" s pravicami, ki lahko uveljavljajo te pravice in sprejemajo 

odločitve za svoje življenje na podlagi svobodnega in informiranega soglasja ter kot aktivni 

člani družbe. 

 Sprejema široko kategorizacijo invalidov in ponovno potrjuje, da morajo vsi ljudje z vsemi 

vrstami invalidnosti uživati vse človekove pravice in temeljne svoboščine.   

 Pojasni in opredeli, kako vse kategorije pravic veljajo za invalide, ter opredeli področja, ki jih 

je treba prilagoditi, da bodo invalidi učinkovito uveljavljali svoje pravice. 

 Opredeljuje področja, kjer so bile kršene njihove pravice in kjer je treba okrepiti zaščito 

pravic. 

 

Konvencija navaja obveznost zagotavljanja, da invalidi lahko uveljavljajo vse državljanske, kulturne, 

gospodarske, politične in socialne pravice. 

 

 

Živeti neodvisno in biti vključen v skupnost 

 

19. člen konvencije: "Neodvisno življenje in vključenost v skupnost" pomeni, da so invalidi 

polnopravni državljani, ki imajo smiselne in realne odločitve ter pravice in odgovornosti v svoji 

skupnosti. 

Navaja, da imajo vse osebe s posebnimi potrebami enake pravice do življenja v skupnosti, do 

enakopravnih odločitev kot druge, do podpore, ki jo potrebujejo, da v celoti sodelujejo v življenju 

skupnosti in delajo, živijo v svojih domovih ter gredo v šolo. Osebe z motnjami bi morale imeti enako 

izbiro, nadzor in svobodo kot vsi drugi državljani. Gre za kakovost življenja, ki jo človek lahko uživa, če 

je podpiran na način in v obsegu, ki ga potrebuje. 

 

19. člen jasno določa tri stebre vključenosti v skupnost. Da bi uresničili to pravico, morajo invalidi 

imeti pravico do izbire, imeti pravo podporo in biti vključeni. 

 Izbira 

Invalidi bi morali imeti možnost, da se vključijo v postopek ustanavljanja in odločajo o kraju bivanja. 

Pri tem imajo lahko ključno vlogo tudi družine, ki ljudem z motnjami v duševnem razvoju pomagajo 

pri odločitvah. Starši morajo razumeti, da morajo zagotoviti okolje in priložnosti, da se naučijo 

sprejemati odločitve. Te so lahko tako preproste, kot na primer odločiti se za igračo, s katero se želite 

igrati, ali hrano, ki jo želite jesti. Zagotavljanje različnih možnosti otroku je ključno za učni proces 

odločanja. 
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 Podpora 

Ljudje lahko dobijo formalno in / ali neformalno podporo. 

Formalne podpore so storitve, povezane z invalidnostjo, finančna pomoč ter informacije in 

načrtovanje, ki jih zagotavljajo ali financirajo vlade. 

Neuradna podpora je vsa neplačana pomoč, ki jo nudijo družine, sosedje, prijatelji in drugi v 

skupnosti. 

Podpora je lahko osredotočena na osebo z motnjami v duševnem razvoju, družino ali oboje.  

Ta podpora lahko obsega: 

spremembe, da bi naredili prostor dostopen osebi s fizičnimi ali senzoričnimi omejitvami; 

usposabljanje za učitelje, da bodo lahko učili učence vseh sposobnosti in talentov,  

pomoč svetovalcev in prijateljev za uspeh pri delu ali rekreaciji. 

Podpora mora spoštovati želje, potrebe in odločitve invalida. 

 

Družine lahko nastopajo kot podporniki, vendar potrebujejo podporo, da lahko to vlogo ustrezno 

odigrajo. 

Že od zgodnje faze lahko starši in družina spodbujajo vključenost v skupnost tako, da zagotovijo, da 

njihov otrok z motnjo "uporablja" storitve, ki temeljijo na skupnosti, obiskuje prostočasne in kulturne 

dejavnosti v skupnosti in da je viden kot član družbe. Vendar pa starši in družina tega ne morejo storiti, 

če nimajo ustrezne podpore in če storitve in okolje skupnosti niso dostopne. 

V organizacijah za socialno podporo imajo strokovnjaki in službe pogosto večji nadzor nad življenjem 

ljudi z motnjami v duševnem razvoju kot oni sami. 

Podpora mora biti osredotočena na njihovo sposobnost sprejemanja vsake posamezne odločitve in 

ne na to, da bi lahko sami sprejemali vse odločitve.  

Uspešna podpora pri sprejemanju odločitev ni odvisna samo od razumevanja ljudi, ampak tudi od 

sposobnosti podpornika. 

 

 Vključenost 

Za številne osebe s telesnimi ali senzoričnimi motnjami je bolj ali manj običajno, da so jim dostopne 

storitve ali nastanitev, ki jim omogoča, da v celoti sodelujejo v obstoječem izobraževalnem sistemu, 

dostopajo do prevoza ali zdravstvene oskrbe na enak način kot vsi drugi člani skupnosti. Po drugi 

strani pa za osebe z motnjami v duševnem razvoju ni preprostih ali neposrednih prilagoditev, ki bi jim 

omogočile enakopravno sodelovanje z drugimi. 

Edini način za zagotovitev resnične vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju je, če so 

skupnosti in glavni sistemi (družbeni, politični in gospodarski) zasnovani tako, da vključujejo vse njene 

državljane. Ta premik paradigme se odraža v CRPD, ne samo v 19. členu, ampak tudi v številnih drugih 

členih (3., 24., 26., 27., 29., 30.), ki obravnavajo udeležbo in vključenost v skupnost. 
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Ko govorimo o vključenosti  

Vključenost pomeni, da imajo vsi ljudje, ne glede na njihove sposobnosti, motnje ali zdravstvene 
potrebe, pravico do: 

 biti spoštovani in cenjeni kot dragoceni člani svojih skupnosti;  

 opravljanja enakih stvari kot drugi ljudje; 

 sodelovanja v dejavnostih v soseski / skupnosti; 

 sprejemanja informiranih odločitev o svojem življenju; 

 delanja na delovnih mestih v skupnosti, ki plačujejo plačo, in do kariere, ki v največji možni 
meri uporablja njihove zmogljivosti.  

 
Vključitev ni: 

 
 zbiranje invalidov v en dom, učilnico, delovno mesto ali socialni center; 
 dajanje "posebnih privilegijev" osebam z motnjami; 

 pomilovanje oseb z motnjami. 

 
Prednosti vključenosti za posameznika so: 

 

 izboljšano občutje dobrega počutja in samozavesti; 

 dostop do virov in dejavnosti, ki v skupinskem domu niso na voljo; 

 razširjanje "obzorij" / življenjskih izkušenj; 

 sodelovanje v dejavnostih v različnih vrstah nastavitev; 

 sodelovanje - sodelovanje z drugimi; biti znan; 

 občutek navdušenja, ker ste del skupine skupnosti; 

 priložnosti za sklepanje novih prijateljev in razvijanje novih in raznolikih odnosov; 

 spodbuda za učenje ustreznega družbenega vedenja. 

 
Zgodbe o socialni vključenosti: 
 

 John se je za politiko začel zanimati preko svoje mestne organizacije za socialno podporo, ki 

je središče sredstev za ljudi z motnjami. Danes se zavzema za lastne pravice in druge ljudi uči 

o vprašanjih pravic oseb z motnjami. 

 Esmeralda, ženska s cerebralno paralizo, je po zaključku šolanja začela delati v lokalni pisarni, 

od koder po službi s sodelavci hodi na kosilo ter druženje. 

 Adam, ki ima Downov sindrom, je skavt v svojem kraju. 

 Camila, ženska z motnjami v duševnem razvoju, je članica lokalnega združenja, ki organizira 

lokalne prireditve. 

 Peter, človek s srednjo intelektualno motnjo, skrajšan delovni čas dela v kavarni. Je uporabnik 

lokalne organizacije za socialno podporo ljudem z motnjami v duševnem razvoju. Peter svoje 

življenjske izkušnje kot delavec uporablja za svetovanje organizaciji za spodbujanje socialne 

vključenosti.  
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Namigi 

 

Posvetujte se: 
- Konvencija ZN o pravicah oseb z motnjami; 
- Projekt COESI: Orodje za ocenjevanje za uporabnike - Vprašalnik za vključitev. 
- 19 zgodb o socialni vključenosti - Irska: Zgodbe o pripadnosti, prispevanju in povezovanju 
(http://www.inclusionireland.ie/stories-of-social-inclusion).   

 

   Modul 2. Konceptualni okvir - vaje 

 

 Vaja 1: Poznavanje mojih pravic   

Cilji 

 

Udeležencem omogočiti razmislek o njihovih pravicah. 
Ugotoviti osebne kompetence in potrebe po podpori.   

Razvoj   

 

Vodja naj predstavi vajo, pri kateri gre za razmišljanje o pravici odločanja.   
List z vajami 1 razdelite vsem udeležencem.  
Glavna ideja je omogočiti udeležencem, da razmislijo, kako vsak sprejema odločitve: 
Samostojno? Z družinsko / strokovno podporo? Ali obstajajo situacije, v katerih se 
odločijo drugi? 
Za to vajo morajo imeti udeleženci dostop do nabora slik z dnevnimi aktivnostmi 
(glede na profil pripravnika bi lahko dodali več slik), ki jih razvrstijo v skupine odločitev. 
Vsak udeleženec mora predstaviti svojo situacijo. 
Na koncu vaje lahko povzamemo, kakšne odločitve morajo udeleženci sprejeti sami; 
kakšne odločitve je treba podpreti; in prepoznati situacije, ko se je nekdo odločil 
namesto njih. Drug razmislek je lahko določitev področij, na katerih bi si udeleženci 
lahko pomagali. 

Trajanje 

 

1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

Priložite list za vaje 1, slike (vsakodnevnih dejavnosti), škarje in lepilo.  
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 Vaja 1: Poznavanje mojih pravic   

 

 

Svoboda odločanja  
je človekova pravica. 
 
Ljudje z motnjami v duševnem razvoju  
imajo enako pravico do lastnih odločitev  
kot vsi drugi. 
 
Ljudje z motnjami v duševnem razvoju  
imajo pravico do podpore, ki jo potrebujejo  
pri sprejemanju odločitev.  
 
Vsakdo v svojem življenju potrebuje podporo.  

 
Sprejemanje lastnih odločitev je pomembno. 
Počutite se samozavestni in odgovorni za svoje življenje. 
 
Nekateri ljudje z motnjami v duševnem razvoju so 
doživeli, da so drugi sprejemali odločitve  
zanje, ne da bi jih vprašali.  
 
Včasih je sprejemanje odločitev lahko izziv  
in nasveti drugih nam lahko pomagajo. 

 
Izbira in 
sprejemanje svojih odločitev je 
bistveni del socialne vključenosti.   
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Glasuj Hrana in pijača Prijatelji 

  

Upravljanje z denarjem Prostočasne 
aktivnosti 

Strokovnjak za 
podporo 

 
 

 

 

Dom Družina Upravljanje organizacije 

 
 

 

Osebni načrt Počitnice Sodelovanje v skupnosti 

 

 

 

Čas za spanje Zdravljenje Članstvo 
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Poglejte slike. 
Razmislite, kako v življenju sprejmete odločitev. 
Vsako sliko postavite na mesto, kjer se najbolj identificirate. 

 
 

Odločitve, ki jih sprejmete sami, brez podpore ali pomoči kogarkoli 
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Poglejte slike. 
Razmislite, kako v življenju sprejmete odločitev. 
Vsako sliko postavite na mesto, kjer se najbolj identificirate. 

 
 

Odločitve, pri katerih vam pomagajo ljudje 
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Poglejte slike. 
Razmislite, kako v življenju sprejmete odločitev. 
Vsako sliko postavite na mesto, kjer se najbolj identificirate. 

 
 

Odločitve, ki jih ljudje sprejemajo o vas, ne da bi vas vprašali 
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 Zaključno srečanje - Modul 2 

Zaključno srečanje  

 
Pesem za slovo  

Cilji 

 

Da se udeleženci sprostijo in postanejo motivirani za naslednje vaje. 

Razvoj   

 

Vsebina in izvedba modula 2 sta za udeležence zelo zahtevna. Za zaključek srečanja 
se mora vodja odločiti za preprosto aktivnost, ki vključuje vse udeležence. 
Vodja lahko prej izbere poslovilno pesem (naključno ali povezano s temo pravic in 
odločanja) in povabi udeležence, da ta čas izkoristijo za sprostitev, ples, petje ali kaj 
drugega, zaradi česar se počutijo prijetno. 
Kot alternativo lahko vodja omogoči udeležencem, da izberejo skladbo, ki je za njih 
pomembna, in jo skupaj poslušajo.   

Trajanje 

 

15 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Računalniški in zvočni stebri.  
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Modul 3. Princip organizacije 3R (ang. 3 R's: representation, respect and 

recognition)   

  

Povzetek  

 

Modul 3 bo predstavil koncept organizacije, osredotočene na osebo. 
Udeležencem bo pomagal razumeti in razmišljati o svojih ravneh zastopanosti, 
spoštovanja in prepoznavnosti v organizacijskem kontekstu. 

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o: 
 pomenu organizacijske zavezanosti za vključevanje; 
 pomenu načel 3 R: zastopanje, spoštovanje in prepoznavanje v 

organizacijskem kontekstu.   

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vsebina usposabljanja:  
 Organizacijska zavezanost vključenosti.  
 3R Načela organizacije.  

 
50 min 

Vaja 1: Ali čutite 3R? 50 min 

Zaključno srečanje: Pozitivno sporočilo 10 min 

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 2 h, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se mu/ji zdi 
primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 
 
 Vsebina usposabljanja  

 
 
Organizacijska zavezanost za vključenost 

 
Invalidi, zlasti osebe z motnjami v duševnem razvoju, so že dolgo izključeni iz načrtovanja 

programov in storitev, ki jih neposredno zadevajo. Ko zaznajo vrzel, pogosto strokovnjaki, ki niso 

invalidi, načrtovalci programov in drugi strokovnjaki poskušajo razviti, izvajati in ovrednotiti 

programske dejavnosti ali politike na način, ki se jim zdi primeren za odpravo situacije. Na žalost 

imajo lahko ta prizadevanja nenamerne posledice, saj te storitve ustvarjajo, ne da bi upoštevali 

prispevek oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

 

V svetu invalidov je sodelovanje pri oblikovanju programov in načrtov pogosto znano kot "nič o 

nas brez nas." Intuitivno je vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju ali njihovih 

predstavnikov smiselno. Specifične potrebe, znane osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki 

načrtovalcem morda niso znane, je mogoče opisati, razumeti in upoštevati z uporabo osebnih 

perspektiv oseb z motnjami v duševnem razvoju. Prav tako vključitev invalidov ali njihovih 

predstavnikov v ta postopek kaže resnično zavezanost k prizadevanju, da bi programi in politike 
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postali relevantni za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje storitev morajo izrecno vključevati ljudi z različnimi 

sposobnostmi, da bi bile učinkovite in dostopne ter zagotovile stalno sodelovanje. Osebe z 

motnjami v duševnem razvoju bi morale biti vključene v zgodnje faze načrtovanja zdravstvenih 

in wellness politik, programov in storitev. 

 

Zavzetost, sodelovanje in vpletenost ljudi z intelektualnimi motnjami pri odločanju so izjemno 

pomembni pri zagotavljanju, da storitve in odločanje spodbujajo vključujoče organizacije.  

 

Resnično vključujoča organizacija je tista, ki v organizacijskih procesih maksimalno sodeluje z 

ljudmi z motnjami v duševnem razvoju in zagotavlja, da so predstavljeni, spoštovani in 

prepoznani po njihovih lastnih sposobnostih ter da dodajajo vrednost za organizacijski kontekst. 

 

Vendar pa v resnici te ideje ni lahko uresničiti. Nekatere ovire za udeležbo OMDR pri odločanju 

so kulturne ali povezane z naravo političnih odločitev. 

 

Ko bodo OMDR postali svetovalci za vključevanje, bomo morda spremenili način, kako jih vidimo 

na notranji in zunanji ravni, ter spoznali, da je invalidnost običajen del človeške izkušnje, ki 

prizadene praktično vsako družino in absolutno vsako skupnost. 

 

S tem pogledom je "preprosto" smiselno, da so vse odločitve tudi odločitve vključenosti. Ne 

glede na to, ali gre za načrtovalsko odločitev za samostojno življenje ali projektno / partnersko 

dejavnost v skupnosti, učinkovitejše bo, če bo vključitev upoštevana od začetka. 

Če organizacije lahko vplivajo in sodelujejo s skupnostjo, obstaja možnost povečanja 

državljanske udeležbe in socialne vključenosti. 

Vključevanje OMDR v odločitve je najpreprostejši način, da se to zgodi, vendar bolj zahteven.  

 
 
3R Načela organizacije 
 

Poanta vključenosti je, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju vidne, da sodelujejo, se 

zavzemajo in razmišljajo.  

 

Po ekološki teoriji Bronfenbrennerja obstajajo 3 prostori vpliva na življenje ljudi. Naše življenje 

se razvija v 3 različnih prostorih: 

- osebnem in družinskem; 

- organizacijskem; 

- v družbi.  

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju morajo v vseh teh prostorih aktivno sodelovati. 

Sodelovanje v osebnem in družinskem življenju pomeni, da ima družina v mislih naše mnenje in 

voljo, torej da smo družinski član in da nas spoštujejo. 

 

Sodelovanje na organizacijski ravni pomeni, da lahko: 
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- sprejemamo odločitve o svojih podporah; 

- sodelujemo na sestankih; 

- sodelujemo pri opredelitvi programov in dejavnosti; 

- smo prisotni in sprejemamo odločitve o upravljanju. 

 

Ko sodelujemo v družbi, lahko: 

- glasujemo; 

- sodelujemo v promocijskih dejavnostih v soseski; 

- smo prostovoljci; 

- se udeležimo kulturnih in športnih prireditev.  

 

Vsi ti prostori so povezani. Vse, kar lahko naredimo v enem od teh prostorov, neposredno vpliva 

na druge. Kadar osebe z motnjami v duševnem razvoju aktivno sodelujejo v organizacijskem 

okviru, to olajša in sprosti druge stopnje udeležbe, na primer sodelovanje v skupnosti, v kateri 

živijo.  

 

Socialna vključenost je del poslanstva organizacij za socialno podporo. Lahko rečemo, da je v 

njihovi DNK, da s svojimi uporabniki, družinami, partnersko mrežo in skupnostjo vsakodnevno 

spodbujajo in delajo na socialni vključenosti. 

Vsa načrtovanja, razmišljanja in dejavnosti morajo temeljiti na tem, kar je človeku pomembno z 

njegovega vidika, in da to prispeva k njegovi polni vključenosti v družbo. 

 

Organizacija z osredotočenjem na osebo: 

 spodbuja in krepi raven sodelovanja uporabnikov; 

 je zavezana vodstvu, ki aktivno privzgaja vizijo osebnostno usmerjenega pristopa na vseh 

ravneh; 

 se zavestno drži pozitivnih prepričanj o invalidih in njihovem potencialu; 

 posamično sodeluje z ljudmi, da zadovolji potrebe vsake osebe, tako da so lahko v 

ovrednotenih okoljih v ovrednoteni vlogi;  

 razvija enakopravna in etična partnerstva z ljudmi z motnjami in njihovimi družinami; 

  je odprta za nenehno učenje o tem, kako razviti intervencijo, ki temelji na načelih 

zastopanja, spoštovanja in priznavanja vsake posamezne osebe.  

 

Organizacije za socialno podporo, ki se zavzemajo za socialno vključenost, razvijejo intervencijo, 

ki temelji na načelih treh R: 

 Zastopanje: 

- spodbujanje samozagovorništva (OMDR so svoji najboljši predstavniki in govorniki, 

saj najbolje poznajo svoje potrebe in želje); 

- zavezano vodstvo, ki aktivno privzgaja vizijo osebnostno usmerjenega pristopa na 

vseh ravneh; 

- zagotavljanje ustrezne podpore za OMDR -je glede na njihove potrebe; 

- temelji na podlagi potreb in prizadevanj, ki jih je razvila skupnost invalidov; 

- spodbujanje in podpiranje sodelovanja skupnosti OMDR -jev v mreži skupnosti. 

 

Primeri možnih kazalcev:  
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- Ali so osebe z motnjami v duševnem razvoju predstavljene na različnih ravneh 

organizacije? 

- Ali se njihove perspektive in stališča upoštevajo? 

- Ali so na voljo podpora, prostor in čas za spodbujanje udeležbe oseb z motnjami 

v duševnem razvoju? 

- Ali obstaja strateški načrt, kako narediti OMDR vidnega v skupnosti in vključiti 

uporabnike z različnimi potrebami po podpori?  

 

 Spoštovanje: 
- obravnava invalidov kot popolnoma priznanih državljanov; 

- prepoznava vseh potreb po podpori kot naravnem pogoju za vse ljudi; 

- vključitev osebe z motnjami v duševnem razvoju v načrtovanje, izvajanje, 

mentorstvo in odločanje ob spoštovanju koncepta "Nič o nas brez nas".  

 

Primeri možnih kazalcev:  
- Ali so osebe z motnjami v duševnem razvoju spodbujane k odločanju?  

- Ali se naučijo, kako se odločiti?  

- Ali se spoštuje njihovo voljo? 

- Ali se njihovo zasebnost spoštuje v vseh razsežnostih?  

- Ali se jih spodbuja, da se izrazijo?  

- Ali se zavedajo, da lahko rečejo "ne" (strokovnjakom, družini / sorodnikom, 

prijateljem ...)? Ali predlagate alternativni predlog? 

 

 Priznavanje:  
- posamično sodelujte z ljudmi, da se zadovolji potrebe vsake osebe, tako da so 

lahko v ovrednotenih okoljih v ovrednoteni vlogi;  

- da se zavestno držite pozitivnih prepričanj o invalidih in njihovem potencialu; 

- sodelovanje pri ustvarjanju skupnih virov, npr. gradiva za usposabljanje in 

imenikov virov v skupnosti za invalide in njihove družine; 

- prizadevanje zagotoviti, da bodo osebe s posebnimi potrebami imele življenje po 

lastni izbiri s podporo v svoji skupnosti. 

 

Primeri možnih kazalcev: 

- Ali so osebe z motnjami v duševnem razvoju prepoznane kot ljudje, ki so 

pomembni za storitve organizacije?  

- Ali so njihova mnenja priznana kot strokovna mnenja? 

- Ali se strokovnjaki zavedajo njihove "moči" in odgovornosti glede življenja 

OMDR? 

- Ali se OMDR zavedajo, da imajo pravico izbirati pogoje in vrsto podpore / 

storitve, ki bi jo morale zagotoviti organizacije? Ali poznajo druge ponudnike 

storitev? Ali se zavedajo storitev, ki jih lahko zagotavlja skupnost? 

 

Vključevanje invalidnosti je proces sprememb, ki ima posledice za številne različne ljudi v 

organizaciji. Organizacije se v resnici ne spremenijo, spremenijo ali pa ne se ljudje. Gonilna sila 
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sprememb je volja vsakega človeka in vsakega deležnika; individualni in kolektivni boj proti 

kulturnim, izobraževalnim, stališčnim, političnim in okoljskim oviram za socialno vključenost.  

 

Socialna vključenost se začne z individualne perspektive do kolektivne razsežnosti, v kateri je 

vloga družin, strokovnjakov (osebje, vodje itd.), partnerjev v skupnosti in samih invalidov 

ključnega pomena. 

 

Ko so načela zastopanja, spoštovanja in priznavanja utrjena, se raven udeležbe oseb z motnjami 

v duševnem razvoju poveča. To jih spodbuja / omogoča, da prevzamejo nove vloge v 

organizacijskem okviru, kot na primer svetovalci za socialno vključenost. 

 

 

Modul 3. Organizacija 3R - vaja 

 

 Vaja 1: Ali čutite 3R?  

Cilji 

 

Udeležencem omogočiti razmislek o njihovem vplivnem prostoru na organizacijski 
ravni.   
Deliti načela 3R v organizacijskem kontekstu. 

Razvoj   

 

Vodja usposabljanja naj predstavi razmislek o treh prostorih vpliva na osebe z 

motnjami v duševnem razvoju s posebnim poudarkom na organizacijski ravni.  

List z vajami 1 razdelite vsem udeležencem.  

Glavna ideja je omogočiti udeležencem, da prepoznajo situacije, ko: 

- se v vsakdanjem življenju počutijo zastopane, spoštovane in prepoznane; in / ali 

- se ne počutijo zastopane, spoštovane in priznane.   

Za to vajo lahko udeleženci napišejo / narišejo besedo / opišejo situacijo; ali pa imajo 

dostop do nabora slik, ki jih nudijo revije (ali drugi materiali). 

Na koncu vaje lahko udeleženci razmislijo in primerjajo, v kakšnih situacijah »čutijo 

3R« in v kakšnih ne. Ta razmislek je kritičen, saj udeležence omogoča, da se borijo za 

svoje pravice. 

Situacije, ki so jih udeleženci opredelili kot "ne čutim 3R" so lahko dobra odskočna 

deska, da začnejo delovati kot svetovalci za socialno vključenost. 

Vsak udeleženec se lahko predstavi in govori o svoji izkušnji. Vodja mora po potrebi 

zagotoviti smernice.     

Trajanje 

 

1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

Priložite list za vajo 1, revije, škarje, barvna pisala, svinčnike in lepilo.  
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 Vaja 1: Ali čutite 3R?  
 

 

Vsaka oseba ima človekove pravice.  
Vsi imamo enake človekove pravice. 
 
Človekove pravice poskrbijo, da ste vključeni v  
odločitve o vaši negi in zdravljenju.  
 
Človekove pravice niso darila vlade ali nagrade, ki jih zaslužite.  
To so temeljne pravice, ki jih lahko vsi pričakujemo. 
 
Sodelovati je pravica. 
Vsakdo ima pravico sodelovati v družbi. 
Vsakdo ima pravico vplivati na družbo in skupnost, kjer živi.  
Vsakdo se lahko in mora odločiti, kako in kje sodelovati. 
 
Tudi sodelovanje je izbira.  

 
Če ste uporabnik organizacije, 
se morate počutiti kot del organizacije.  
 
Organizacija: 
- spodbuja samozagovorništvo kot ključ za zastopanje vseh uporabnikov;  
- poskrbi, da bodo vaše odločitve spoštovane;  
- vsako osebo prepozna kot edinstveno in jo tretira kot državljana s 
svojimi pravicami.  
- povpraša po vašem mnenju, da se odločite o vseh zadevah, povezanih 
z vašim življenjem; 
- sprašuje po vašem mnenju glede storitev in podpore, ki jo nudi; 
- ustvarja pogoje za vaše sodelovanje pri odločitvah upravljanja; 
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Razmislite o svojih pravicah in o tem, kako so zastopane, spoštovane in priznane. 
Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

 

Opredelite situacijo, v kateri se vam zdi, da so vaše pravice zastopane, spoštovane in priznane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Razmislite o svojih pravicah in o tem, kako so zastopane, spoštovane in priznane. 

Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

 

Opredelite situacijo, v kateri menite, da vaše pravice niso zastopane, spoštovane in priznane. 
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 Zaključno srečanje - Modul 3 

Zaključno srečanje  

 
Pozitivno sporočilo 

Cilji 

 

Ustvariti pozitivno okolje in okrepiti sodelovanje udeležencev. 

Razvoj   

 

Udeleženci bodo povabljeni, da sedejo v krog. V sredini kroga bo nekaj kartic s 
pozitivnimi sporočili / slikami.  
Vodja da 3 minute časa, da si udeleženci ogledajo / preberejo kartice in razmišljajo v 
kolegu na svoji desni. Po tem morajo udeleženci kolegu podariti kartico, ki so jo 
izbrali. 
Na koncu morajo vsi udeleženci pokazati svojo kartico in proslaviti vsa pozitivna 
sporočila.  
 
Vodja naj predhodno pripravi kartice s pozitivnimi sporočili. Nekaj idej za navdih:  
 

 Pozitiven  Ustvarjalen 

 Sodelujoč  Prijazen 

 Dober poslušalec   Sposoben  

 Srečen  Dobrodušen 

 Nadarjen  Samostojen  

 Optimističen   Samozavesten 
 

Trajanje 

 

10 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 
Kartice s pozitivnimi slikami / besedami.   
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Modul 4. Pristop, osredotočen na osebo  

  

Povzetek  

 

Modul 4 bo predstavil koncept pristopa, osredotočenega na osebo. 
Udeležencem bo pomagal pri uporabi orodij, osredotočenih na osebe za okrepitev 
njihove vloge svetovalcev za socialno vključenost.  

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o: 
 pomenu pristopa, osredotočenega na osebo; 
 kako pristop, osredotočen na osebe, lahko podpira njihovo vlogo svetovalcev 

za socialno vključenost.   

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vsebina usposabljanja:  
 kratka idejna razlaga, 
 vrednosti pristopa, osredotočenega na osebo, 
 organizacijska sprememba    

 
50 min 

Vaja 1: Zemljevid odnosov 2 h 

Vaja 2: Zemljevid okusov in preferenc 1 h 30 m 

Zaključno srečanje: Deljenje misli 30 min 

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 5 h, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se vodji zdi 
primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 
 

 Vsebina usposabljanja  

 
Kratka idejna razlaga  
 
Ljudje z motnjami v duševnem razvoju niso imeli vedno veliko nadzora nad svojim življenjem. 

Izbire, ki so jim bile ponujene, so bile običajno omejene ter pogosto sprejete brez njihovega 

soglasja ali prispevka. Pri pristopu, osredotočenem na osebo, gre za odkrivanje in ukrepanje 

glede tega, kaj je pomembno in kaj je zanje pomembno ter iskanje ravnotežja med obojim.   

 

Večina organizacij in služb za ljudi z intelektualnimi motnjami ima namen ustvarjati priložnosti 

in podporo, da lahko vsak človek uživa kakovostno življenje v skupnosti v pošteni in skrbni družbi. 

 

Na osebo osredotočen pristop (v nadaljevanju PCP, Person-centred Planning) ostaja glavni 

poudarek pri podpori ljudem z različnimi ovirami, saj ponuja strategije, ki temeljijo na vrednotah 

in opolnomočenju ljudi, da bi jim pomagali graditi njihov projekt polnega življenja, sreče. 

Izhodišče teh pristopov je priznavanje dostojanstva vsake osebe, ne glede na pogoje, ki 

spremljajo življenje. Priznavanje vsakega človeka kot osebnosti z dostojanstvom pomeni 
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priznanje njega kot celotne osebe, polne pravic. 

 

Polno življenje je zgrajeno na vitalni poti vsake osebe, kjer se zgodi veriga izkušenj, s katerimi 

naš obstoj obogatimo in si zaželimo življenje, zgrajeno z drugimi v mreži smiselnih odnosov. 

Vsi dajemo in prejemamo v iskanju tistega, kar se nam zdi izpolnjeno življenje. 

 

Za to so potrebne odgovorne in zavezane organizacije, da zagotovijo odnose in potrebno 

podporo vsem ljudem, da razvijejo svoj lastni projekt sreče, ne glede na pogoje, ki spremljajo 

njihovo življenje, pa če imajo motnje ali ne, če so ženske ali moški, če prihajajo iz ene ali druge 

države in ne glede na njihovo starost. 

 

Sreča ima za vsakega človeka različno vrednost, zato vsak posameznik ugotovi svoj pomen, ki 

temelji na prepričanjih, vrednotah, težnjah, kontekstih in osebnih pogojih. 

Sreče ni mogoče vsiliti od zunaj ali je določiti enako za vse. 

Bolj je povezana z dojemanjem posameznika in njegovim zadovoljstvom glede dimenzij in 

dejavnikov, ki vplivajo na to, kar lahko štejemo za polno življenje (Schalock in Verdugo, 2002). 

 
Zato se vsak človek sam odloči, kaj ga osrečuje. Posledično morajo strokovnjaki (in organizacije) 

poskrbeti, da vsaka oseba, ki jo podpirajo v vsakem trenutku svojega življenja ve, kaj pomeni biti 

"vesel." PCP ponuja strukturiran način, ki nam pomaga razlagati te pomene v različnih življenjskih 

časih. 

 
 
Vrednosti pristopa, osredotočenega na osebo 
 
Načrtovanje, osredotočeno na osebo, je močno orodje, s katerim lahko vsakomur pomagamo, 

da se opredeli in živi življenje, ki si ga želi, da se počuti polnejše, srečnejše. V ta namen mora 

strategija temeljiti na naslednjih vrednostih (O'Brian, 1987):  
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Glavni cilj PCP je spodbujanje kakovosti življenja, ki temelji na preferencah, željah in hrepenenju 

vsake osebe. Vsi ljudje si delijo ta cilj; vendar imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju pri 

doseganju le-tega več težav. 

 

Sprejem osebno osredotočenega pristopa je tesno povezan s socialnim modelom invalidnosti in 

kakovostjo življenja. To pomeni, da je poudarek PCP ustvarjanje prostora poslušanja, osebne in 

družbene spremembe, ki omogoča, da si PwID prizadeva za celoten življenjski projekt tako, kot 

drugi ljudje.  

 

Ta pristop vsebuje vrsto elementov, ki jih je treba upoštevati, zlasti: 

 prepoznavanje posameznika kot polne osebe; 

 uporabo dostopne komunikacije; 

 iskanje osebne spretnosti in sposobnosti v kontekstu skupnosti; 

 krepitev vloge vsake osebe in vloge njene mreže pri opredelitvi  

njenega življenjskega projekta; 

 pospešitev sprejemanje odločitev; 

 grajenje mreže odnosov; 

 tretiranje osebe v kontekstu skupnosti in krepitev njene družbene vloge; 

 določanje individualne potrebe po podpori na podlagi osebnih pričakovanj in 

potencialov; 

 zahtevek po novih in inovativnih načinih zagotavljanja storitev.    

 

Na podlagi teh skupnih elementov lahko definiramo PCP kot stalen proces, osredotočen na 

interese, spretnosti, sposobnosti, pričakovanja in sanje vsake osebe; prinesel bo spremembe na 

osebni, družinski, organizacijski in skupnostni ravni.  Vse to pa pomaga, da se osebe poveže z 

osrednjo skupnostjo in spodbudi večji korak k vključevanju in uresničevanju življenjskih ciljev. 

 

 
Organizacijska sprememba   
 
V skladu s projektom COESI je pristop, osredotočen na osebe, ključni trenutek pri napredku 

socialne vključenosti. Poleg tega je predpostavljeno, da se morajo spremembe zgoditi v 

organizacijah, ki zagotavljajo storitve in podporo osebam z motnjami v duševnem razvoju. Kadar 

koli se organizacija odloči izvajati prakse, osredotočene na osebe, prej ali slej pride do točke, ko 

ugotovi, da so spremembe v organizacijskih in medosebnih strukturah neizogibne. Razmisliti bo 

treba o tem, kako je organizacija do zdaj razumela vloge, funkcije in odgovornosti vseh vpletenih 

oseb; podprtih in tistih, ki nudijo podporo, tistih, ki upravljajo ter tistih, ki načrtujejo in razvijajo 

organizacije in skupnosti. 

Da bi ljudje uresničili svoje sanje in uživali višjo kakovost življenja, potrebujemo organizacijsko 

preobrazbo in pa da storitve, usmerjene v sistem, postanejo organizacije, ki se osredotočajo na 

vsako od oseb, ki jih podpirajo. Prav tako potrebujemo sodelovanje in zavezanost vseh 

elementov podpornega kroga. 
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Iz tega vidika bo organizacija na novo opredelila svojo vlogo od ponudnika storitev do 

generatorja priložnosti, da lahko vsaka oseba razvije svoj projekt sreče.  

Organizacija, osredotočena na osebo je tista, katere cilj je s strategijami, sredstvi in podporo 

prispevati k razvoju celotnega življenjskega projekta vsake osebe z motnjami v duševnem razvoju 

in pa zagotavljanje njihove udeležbe na vseh področjih življenja. 

PCP bi moral voditi podporne načrte in mobilizirati organizacije, da se odprejo skupnosti in 

ustvarijo podporo na mestih, kjer lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju resnično 

uveljavljajo svoje državljanske pravice. 

Da bi to naredili, je tukaj nekaj primerov vprašanj, ki vodijo k razmišljanju o vlogi in morebitnemu 

posredovanju svetovalcev za socialno vključenost na ravni organizacije in skupnosti. 

 
Kako sem lahko bolj prisoten v 
svoji soseščini, v svoji 
skupnosti, v svojem mestu? 
 

Kaj lahko storim, da drugi slišijo 
moj glas? 

Kako lahko prispevam? Kaj 
lahko ponudim drugim?  

Kaj se moram naučiti, da 
dosežem tisto, kar si želim? 

Katere veščine moram razvijati? 

 

Kako lahko imam večji nadzor 
nad odločitvami v svojem 
življenju? 

Kako lahko sodelujem v 
življenju skupnosti? 

Kako lahko vplivam na druge 
ljudi? 

Kako lahko razvijam svojo 
mrežo odnosov? 

Kako lahko postanem bolj viden 
v skupnosti? 

 
Kaj lahko storim, da bi bile moje 
življenjske izkušnje cenjene? 
 
 

 

Modul 4.  Pristop, osredotočen na osebo - vaje 

 Vaja 1: Zemljevid odnosov   
 

Cilji 

 

Omogočiti ljudem z motnjami v duševnem razvoju, da razmišljajo o svojih odnosih 
in pomenu mreže, ki jo imajo. 
Ponazoriti, kako lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju pridobijo več ljudi v 
svoje življenje in kako drugim pomagati, da si ustvarijo večjo mrežo. 

Razvoj   

 

To vajo je mogoče razviti med srečanjem ali pa jo udeležencem predstaviti na 
zadnjem srečanju in jih prositi, naj vajo začnejo kot domačo nalogo. 
List z vajami 1 razdelite vsem udeležencem. 
Za izpolnitev vaje lahko pripravniki napišejo, narišejo ali uporabijo nekaj fotografij, s 
katerimi opredelijo različne osebe v svojem življenju.  



 

 

 
 2017-1-AT01-KA204-035102  

Primeren za svetovalca za vključenost 

 

43  

Cilj vaje je prepoznati ljudi, ki so pomembni za vsakega udeleženca v različnih 
prostorih odnosa. 
Da bi udeležencem pomagal imeti jasno predstavo o vaji, lahko vodja pokaže svoj 
osebni "zemljevid odnosov." 
Za pomoč udeležencem pri sestavljanju in spoznavanju njihovega zemljevida lahko 
vodja vajo vodi preko naslednjih vprašanj: 
 S kom preživljate čas? 
 Koga lahko prosite za pomoč? 
 Kdo vas dobro pozna? 
 Kdo vam pomaga biti srečen? 
 S kom radi preživljate čas? 
 Komu ste resnično všeč? 
 Kakšne osebne lastnosti ima oseba? 
 Kako se opredeljene osebe povezujejo z vami in poskrbijo, da se počutite dobro? 
 S kom bi radi preživeli čas? 
 S kom bi radi živeli? 
 Od koga bi radi dobili podporo? In od koga bi radi prejeli manj podpore? 
 S katerimi ljudmi bi radi imeli tesnejši odnos? 
 Komu lahko zaupate? 
 Koga lahko prosite za pomoč? 
 Koga bi radi spoznali? 
 Komu mislite, da se lahko predstavite? 
 
Po tem se pogovorite o tem, kako lahko ljudje uporabljajo svoje osebne, družinske, 
organizacijske in skupnostne odnose kot deležnike za spodbujanje socialne 
vključenosti.  
Naj ljudje razpravljajo o tem v parih, drug drugemu postavljajo vprašanja in poslušajo, 
kaj ima drugi povedati. Ti dve osebi si lahko skupaj zamislita, kako jim lahko njuni 
zemljevidi odnosov pomagajo pri vlogi svetovalca za socialno vključenost. 
O informacijah obeh bo mogoče pozneje razpravljati v skupini. Za majhno skupino 
lahko celotna skupina pomaga razmišljati o tem, kaj bi ta oseba lahko storila, da bi v 
praksi uporabila svoj zemljevid odnosov kot orodje za spodbujanje socialne 
vključenosti.  

Trajanje 

 

 2 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 1, barvna pisala, škarje in lepilo. 
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 Vaja 1: Zemljevid odnosov  
 

 

Vsak ima drugačen zemljevid odnosov. 

Vsak udeleženec lahko prepozna svoj zemljevid odnosov. 

Zemljevid je odvisen od vaših odnosov, 

življenjskih izkušenj in družbene vloge. 

 

Poznavanje zemljevida vaših odnosov je pomembno, zato da lahko 

razumete, kdo so ljudje okoli vas in  

kakšen odnos imate med seboj. 

 

Širši zemljevidi odnosov nam omogočajo 

živeti različne življenjske izkušnje, 

povečati občutek pripadnosti in 

priložnosti socialne vključenosti.  

 

Za svetovalca za socialno vključenost je pomembno, 

da dobro pozna vaš zemljevid odnosov 

in vidi, kako in kje lahko poiščete podporo.  

 

Razmislite o svojih odnosih. 

Naslednji zemljevid napolnite s ključnimi besedami, risbami ali 

fotografijami. 

 

 



 

 

 
 2017-1-AT01-KA204-035102  

Primeren za svetovalca za vključenost 

 

45  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

_________

_ 
(Ime)

 
Družina 

Skupnost  

 
Prijatelji 

Strokovnjaki 
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Učenje iz zemljevida odnosov.  

Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

 

Katere veščine in prednosti imam? Kaj moram izboljšati ali okrepiti? 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj bi morali drugi vedeti o meni? Kaj pa moji odnosi? Kako lahko sodelujem? Kaj bi rad prispeval? 
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 Vaja 2: Zemljevid okusov in preferenc 
 

Cilji 

 

Spodbujati razmišljanje o okusih in preferencah vsake osebe. 
Prepoznati osebne vidike, ki bodo koristni za vlogo svetovalca za socialno 
vključenost.  

Razvoj   

 

Vodja naj predstavi vajo in tako spodbudi razmislek o okusih in preferencah vsakega 
udeleženca. Nekaj zaključkov, narejenih z vajo "Zemljevid odnosov", je lahko 
koristnih. 
List z vajami 2 razdelite vsem udeležencem. 
Za izpolnitev vaje lahko pripravniki napišejo, narišejo ali uporabijo nekaj fotografij, s 
katerimi opredelijo različne osebe v svojem življenju.  
Cilj vaje je prepoznati osebne vidike, ki bodo koristni za vlogo svetovalca za socialno 
vključenost. 
To vajo je mogoče izvesti celovito ali pa se osredotočiti na določena področja. To 
pomeni, da lahko udeleženci razmišljajo o svojih okusih in preferencah na splošno, ali 
pa si omislijo določen kontekst, kot sta organizacija ali skupnost. Vodja mora 
pripravnike voditi v skladu s cilji, ki jih želijo doseči ob upoštevanju profila skupine. 
Da bi udeležencem pomagal imeti jasno predstavo o vaji, lahko vodja pokaže svoj 
osebni "zemljevid odnosov". 
 
Za pomoč udeležencem pri sestavljanju in spoznavanju njihovega zemljevida lahko 
vodja vodi vajo preko naslednjih vprašanj: 
 Kakšni so okusi in preference osebe? 
 Katere so vaše prednosti? Kaj je mogoče izboljšati? 
 Kako lahko oseba bolj aktivno sodeluje glede na svoje okuse in preference? 
 Na koga se nanašate, ali bi se lahko obrnili nanj v vlogi svetovalca za socialno 

vključenost? 
 Kako pogosto bi lahko igrali vlogo svetovalca za socialno vključenost? 
 Katere veščine je treba izboljšati? 
 Kakšno podporo potrebujete? Katera sredstva so potrebna? 
 Katere strategije lahko razvijete? 
 Katere spremembe so potrebne, za obstoj v organizaciji? V skupnosti?  
 
Pogovorite se o tem, kako lahko ljudje svoje okuse in preference uporabljajo za 
spodbujanje socialne vključenosti.  
Naj ljudje razpravljajo o tem v parih, drug drugemu postavljajo vprašanja in poslušajo, 
kaj ima drugi povedati. Ti dve osebi si lahko skupaj zamislita, kako jim lahko njuni 
zemljevidi odnosov in pa okusov pomagajo pri vlogi svetovalca za socialno 
vključenost.  
O informacijah obeh bo mogoče pozneje razpravljati v skupini. Za majhno skupino 
lahko celotna skupina pomaga razmišljati o tem, kaj bi ta oseba lahko storila, da bi v 
praksi uporabila svoj zemljevid odnosov kot orodje za spodbujanje socialne 
vključenosti.  

Trajanje 

 
 1 h 30 min 

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 2, barvna pisala, škarje in lepilo. 
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 Vaja 2: Zemljevid okusov in preferenc  

 
 

Vsak ima različne okuse in preference, 

kar je naravno in zdravo. 

 

Vsak udeleženec lahko opredeli zemljevid svojih okusov in preferenc. 

Ta vaja omogoča globlje znanje 

o vas samih. 

 

Ko se poznate,  

lahko te informacije uporabite za 

bolje izražanje.  

 

To je pomembno, če: 

- prejemate podporo drugih; 

- želite povečati zemljevid odnosov; 

- se borite za svoje pravice in socialno vključenost. 
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Izpolnite zemljevid okusov in preferenc.  
Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

 

Všeč mi je 

Po čem se počutim dobro? 

Ne maram 

Zaradi česa se počutim slabo? 
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Katere veščine in prednosti imam? Kaj moram izboljšati ali okrepiti? 

 

 

 

 

 

 

  

Kaj bi drugi morali vedeti o mojih okusih in preferencah? 
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 Zaključno srečanje - Modul 4 

Zaključno srečanje  

 
Deljenje misli 

Cilji 

 

Deliti učenje o sebi. 
 

Razvoj   

 

Udeleženci bodo povabljeni, da sedejo v krog. 
Vodja da 3 minute časa, da udeleženci razmislijo o neki stvari / vidiku, ki se ga je med 
srečanjem vsak naučil o sebi. 
Po tem naj vodja vpraša, ali obstaja prostovoljec, ki bi začel deliti svoje misli. Vsi 
pripravniki naj delijo svoja razmišljanja. 
Pripravniki lahko rečejo / napišejo in, če želijo, imajo minuto, da spregovorijo / 
razložijo, kaj so izvedeli o sebi. 
Vodja lahko misli zabeleži na strani s flipchartom, te informacije pa bodo na voljo do 
konca tečaja. 

Trajanje 

 

30 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Papir in barvni kemični svinčniki.    
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Modul 5. Skupnost in mreženje   

  

Povzetek  

 

Modul 5 bo vključeval vključevanje skupnosti in povezovanje v mrežo.  
Udeležencem bo pomagal delovati kot svetovalci za spodbujanje vključenosti v 
skupnost.  

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o:   
 pomenu vključenosti v skupnost; 
 koristih socialne vključenosti na osebni, organizacijski in skupnostni ravni; 
 orodjih in strategijah za spodbujanje vključenosti v skupnost.   

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vsebina usposabljanja:  
 vključitev skupnosti, 
 koristi vključenosti v skupnost,  
 organizacija in skupnost: plodno partnerstvo, 
 opredeljevanje skupnosti. 

 
 
1 h 

Vaja 1: Se sprehodimo? 2 h 

Vaja 2: Vključitev v skupnost izgleda…  30 min 

Vaja 3: Opredelitev skupnosti 2 h 

Zaključno srečanje: Danes ...   20 min 

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 6 h, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se vodji zdi 
primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 
 
 
 Vsebina usposabljanja  

 

 

Vključitev v skupnost 

 

Vključitev v skupnost je priložnost živeti v skupnosti in biti cenjen po svoji edinstvenosti in 

sposobnostih, kot vsi drugi. 

Vključitev v skupnost bi morala imeti za posledico: 

 prisotnost (fizično biti v skupnosti, vendar imeti malo ali nič stika z drugimi); 

 srečanje (naključno srečanje z neznanci, ki se lahko razvije ali pa ne v odnose. Na primer: 

osebje v trgovini, lokalno prebivalstvo v knjižnicah, centri skupnosti);  

 sodelovanje (razvijanje vezi in prijateljstev - občutek pripadnosti); 

 individualni namen in pomen (delati stvari, ki imajo namen, so smiselne in so osebno 

izbrane); 

 raznolikost izbire (početje, ki ga počne večina članov skupnosti): 
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- nastanitev; 

- zaposlitev; 

- izobraževanje in usposabljanje; 

- zdravje; 

- rekreacija in prosti čas; 

- državljanstvo in državljanska angažiranost; 

- cenjene družbene vloge (npr. poroka, starševstvo itd.);  

- državljanske in politične dejavnosti; 

- samoodločba. 

 Nesegregirana okolja (početje na običajnih mestih, ki jih uporabljajo drugi člani 

skupnosti). 

 

Vključitev v skupnost je uspešna, če ljudje: 

 imajo odnose z ljudmi, ki niso plačani za preživljanje časa z ljudmi z motnjami v 

duševnem razvoju; 

 imajo možnost izkusiti različne družbene vloge, ki vključujejo prijateljstvo, prispevanje 

k skupnosti in pridobivanje novih znanj; 

 imajo priložnosti in vire, da delajo in uresničujejo stvari, ki so jim pomembne, 

 doživljajo občutek pripadnosti.  

 

 

Koristi od vključenosti v skupnost 

V središču povezovanja skupnosti je prepričanje, da lahko vsakdo kaj ponudi. Večina nas želi 

dajati naši družbi in od nje prejemati. Obstajajo različni načini dajanja; pazimo na sosede; naše 

najljubše dobrodelne organizacije podpiramo s prostovoljstvom ali donacijami; lobiramo za 

spremembo nepravičnega zakona ali sistema; vodimo dogodek za zbiranje denarja za dober 

namen; ali pa preprosto sodelujemo v dejavnostih skupnosti, kot je čiščenje lokalnega parka.   

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju lahko svoje mreže razširijo s svojim prispevkom.  

 

Očitno je, da se v naši družbi ljudem z motnjami v duševnem razvoju pogosto odvzamejo 

državljanske pravice. Pogosto jim je odvzeta volilna pravica, prav tako pa jim lahko dejansko 

zavrnejo dostop do objektov in storitev, ki jih uživajo številni drugi državljani. Manj očitno je, da 

lahko tudi invalidi zavrnejo priložnost, da bi prispevali družbi, v kateri živijo. Brez te priložnosti 

invalidi:   

 nimajo možnosti, da bi spremenili svet;   

 zamudijo dragocene poti do srečanja z ljudmi, ki imajo skupni interes;  

 nimajo načina pridobitve statusa in zaupanja v očeh samega sebe in njihove skupnosti.   

 

Osebe z motnjami morajo imeti možnost ukrepati in prispevati na način, ki jim ustreza. Nekatere 

bi morda pritegnilo kampanjsko delo; drugi bodo morda želeli izkoristiti svoj čas kot prostovoljci; 

nekdo pa si lahko samo želi službo. 

Vključitev v skupnost lahko za PwID-je prinese koristi, kot so: 

 izboljšano občutje dobrega počutja in samozavesti; 
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 dostop do virov in dejavnosti (izbira, ali želite sodelovati); 

 razširjene življenjske izkušnje, družbene vloge in veščine; 

 sodelovanje (sodelovanje z drugimi; biti znan itd.);  

 občutek navdušenja, ker ste del skupine skupnosti; 

 priložnosti za sklepanje novih prijateljev in razvijanje novih in raznolikih odnosov;  

 prejemanje ravno pravšnje količine potrebne podpore;  

 preživeti več časa v nastavitvah skupnosti (npr. vključenost v družabne dejavnosti z 

drugimi ljudmi; vedeti, kaj storiti na tem mestu ali pri dejavnosti). 

 

Udeležba, prisotnost in vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju prinaša nekaj koristi 

skupnosti: 

 več raznolikosti v njihovih odnosih; 

 stroški za podporo ljudem se zmanjšujejo, ko se osebe, ki se jih podpira, ne zanašajo na 

plačane strokovnjake;  

 ljudje z motnjami v duševnem razvoju lahko plačujejo davek, če imajo službo;  

 ljudje z motnjami v duševnem razvoju lahko s skupnostjo delijo svoje darove in talente. 

 

Namigi 

 

Zgodbe o vključenosti v skupnost:  

https://vimeopro.com/user6314524/living-a-good-life-personal-support-networks 

 

 

Organizacija in skupnost: plodno partnerstvo 

Vključujoča skupnost je tista, v kateri lahko vsak uveljavlja svoje državljanske pravice do 

sodelovanja na socialni, ekonomski in politični ravni.  

Vključujoče skupnosti koristijo vsem: prispevajo k zdravju, gospodarski rasti in krepitvi 

demokratičnega sodelovanja.   

 

Organizacije lahko promovirajo te koristi skupnosti in lokalnih oblasti ter igrajo pomembno vlogo 

pri njihovem uresničevanju. To je mogoče storiti z različnimi stopnjami udeležbe ljudi z motnjami 

v duševnem razvoju; od posvetovanja pri notranjih dokumentih (na primer letni načrti in 

poročila) do odločanja in sodelovanja v skupnosti.   

 

Organizacije imajo različne zgodovinske in trenutne odnose s svojo skupnostjo in lokalnimi 

partnerji. Včasih le-to temelji na odnosu prostovoljne podpore z lokalnimi službami; včasih kot 

ponudnik storitev; včasih glede financiranja za izvajanje storitev ali projektov, včasih pa tudi v 

poklicnem odnosu, pri katerem organizacija zaprosi za prejemanje posebnih nasvetov ali 

podpore.  

 

Očitno bo vsaka vrsta odnosov vplivala na morebitne prihodnje vloge in podobo ljudi z motnjami 

v duševnem razvoju. Kot rezultat bo prva naloga nedvomno prepričati skupnost, da so 

vključenost, sodelovanje in glavni viri vključevanja dragocene vloge za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju.  
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Lokalne oblasti in skupnosti lahko omogočijo sodelovanje na različnih ravneh, od posvetovanja 

do popolne koprodukcije in vodstva s strani PwID. Da bi dosegli popolno vključenost, skupnost 

potrebuje popolnoma vključujoče procese, in sicer vključevanje in sodelovanje invalidov pri 

načrtovanju, odločanju in ocenjevanju.    

 

Hkrati je treba upoštevati potrebe po dostopnosti in individualizirani podpori / prilagoditvah, da 

lahko prispevamo. Pravice podpore in prilagoditve so zato pomembna predhodnica udeležbe 

vsakega državljana. Pomembno je upoštevati, da podpora in prilagajanje nista posebna potreba 

"ranljivih ljudi." Vsakdo mora biti podprt pri lastnih odločitvah, ker na vse odločitve nekdo 

neposredno ali posredno vpliva (na primer prijatelj, učitelj, politik itd.), ali kaj podobnega (na 

primer oglaševanje).  

 

Obstaja pereča potreba po premiku stališča, ki se mora zgoditi za vsakega deležnika: PwID-je, 

družine, strokovnjake, vodstvene delavce in menedžerje. Vsi imajo vlogo vplivnežev  skupnosti. 

 

Nekatere organizacije so vodile spremembe v lokalni razpravi o življenju invalidov. Koncept 

pravice do prispevka daje velik poudarek podpori in stališčem, ki omogočajo, da PwID-ji 

prispevajo v skladu s svojimi potenciali.   

 

Krepitev zmogljivosti in razvoj skupnosti lahko podpirata udeležbo PwID-jev tudi s širitvijo 

vodstvene baze invalidov in povezovanjem ljudi prek omrežij.  

 

Socialni kapital je pomembno gonilo za razvoj skupnosti. Ko lahko ljudje uveljavijo široko paleto 

talentov in prispevkov, ki povezujejo več posameznikov - vključno z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju - v družbena omrežja, jih to krepi in prispeva k socialni vključenosti.    

 

Opredeljevanje skupnosti 

 

Skupnost je lahko geografski kraj ali soseska ali pa so to ljudje, kraji in organizacije, s katerimi 

smo povezani. Eden od načinov učenja o skupnostih je prek „kartiranja skupnosti.“ To nam bo 

pomagalo razmišljati o tem, kje začeti graditi povezave.   

 

Opredelitev skupnosti izpostavlja tri elemente: aktivnost, identiteto in prostorsko komponento, 

ki je zadnja na ozemlju, kjer potekajo družbeni procesi. Ko razmišljamo o osebah z motnjami v 

duševnem razvoju, ki živijo v vključujočih skupnostih, se nanašamo na ljudi, ki lahko uporabljajo 

storitve in okolja skupnosti, za katere skupnost meni, da imajo vrednost, da lahko vplivajo na 

zagotavljanje storitev, politike in načrtovanje na lokalni ravni, in so vzpostavili odnose z drugimi 

člani skupnosti.  

 

Kartiranje skupnosti je eden od načinov za razumevanje tega postopka odkritja. Ko razmišljamo 

o kartiranju skupnosti, lahko začnemo z zbiranjem informacij o:   

 

 Fizičnem okolju:   
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Primeri: prostori trgovine, prostočasni centri, zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo, 

banke, svetovalne službe, častišča, kraji za jedačo in pijačo itd. 

 

 Organizacije: 

Primeri: storitve invalidske oskrbe; klubi podpornikov; zdravje in fitnes; verske; politične; 

dobrodelne; kulturne itd. 

 

 Ljudje / zavezniki:  

Primeri: predsedniki in direktorji organizacij in skupnosti; ljudje s posebnimi vlogami, npr. 

receptor zdravnika, poštar / - ka; ljudje z znanjem o skupnosti, npr. policist, delavci v 

izobraževanju; dobro povezane osebnosti v skupnosti, npr. slavne osebnosti in določeni 

svetniki; zagovorniki / lobisti, npr. tisti, predstavljeni v lokalnih časopisih itd. 

 

 Priložnosti, za katere bi ljudje potovali dalje: 

Primeri: odhod v mesto v gledališča, muzeje, galerije, prireditve; odhod na podeželje po 

imenitnih hišah, parkih itd.  

 

 Značilnosti lokalne skupnosti: 

Primeri: tradicija gostoljubja - kako skupnost sprejema neznance? Kakšna so "družbena 

pravila in pričakovanja," ki jih moramo poznati, kako se lahko "vključimo"?  

 

Kadar je le mogoče, naj posamezniki te informacije zberejo sami. Uporaba lokalnih knjižnic, 

lokalnih časopisov, interneta, informacijskih centrov in pogovori z lokalnimi ljudmi so pogosto 

najboljša mesta.   

 

Naključna srečanja z različnimi ljudmi med nakupovanjem ali v prostem centru lahko včasih 

ponudijo presenetljivo koristne informacije. To pomeni, da moramo za kartiranje skupnosti 

nenehno biti odprti za priložnosti. Pozorni moramo biti na ljudi iz različnih etničnih okolij ter na 

njihovo vključenost in prispevek k lokalni skupnosti.  Namesto da bi zbirali informacije o 

popolnoma vsem, se mora zemljevid skupnosti osredotočiti na interese posameznika; kaj želi 

prispevati, njene / njegove ideje za druge dejavnosti ali izkušnje, ki jih želi poskusiti.  

 

Namigi 

 

Posvetujte se: 
- „Prijateljstvo in skupnost“: 
http://allenshea.com/wpcontent/uploads/2017/02/FriendshipCommunity.pdf   

 
 Vaja 1: Se sprehodimo? 

  

Cilji 

 

Udeležencem omogočiti prepoznavanje krajev skupnosti.  
Vedeti, kako dobro udeleženci poznajo svojo skupnost in kaj je okoli njih.    

Razvoj   

 

Gre za skupinsko vajo, s katero se udeleženci vključijo in se seznanijo z idejo 
skupnosti.  
S to vajo se želi okrepiti timski duh in hkrati vsem omogočiti, da razmislijo o svojem 
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občutku vključenosti v skupnost.   
 
Da bi dosegli cilj vaje, morajo vsi udeleženci poznati in živeti na istem območju 
skupnosti. Vaja mora potekati v okolju skupnosti (npr. vrt; glavna ulica / trg itd.).   
 
Vodja mora vajo pripraviti pred srečanjem.  
Za načrtovanje mora vodja narediti:  

 fotografirati različne kraje v skupnosti (organizacija, šola, spomeniki, javne 
službe, trgovine, pošta, cerkev, bolnišnica, knjižnica, vrtovi, prometna 
postaja, kulturni prostori in prostori za prosti čas itd.);  

 pripraviti zemljevid skupnosti.  
 
Vodja bo udeležence povabil na sprehod po društvenem centru in izbral kraj, kjer 
imajo logistične pogoje za vajo.  
V krogu (s stoli ali sedenjem na tleh, če so udeleženci sposobni) vodja po tleh razdeli 
fotografije in povabi udeležence, da identificirajo različne kraje in jih postavijo na 
zemljevid skupnosti. Vodja mora dajati podporo, če je potrebno.  
 
Vodja lahko od udeležencev zahteva, da delijo:  

 svoje najljubše mesto v skupnosti (in razloge); 
 kaj počnejo na vseh krajih / kakšne so storitve in čemu služijo; 
 lahko bi dodali še druge vidike. 

 
Vodja lahko organizira ogled nekaterih krajev, ki so jih udeleženci opredelili v prvi vaji 
ali pa obisk manj znanega mesta. 
 
Na koncu vaje lahko udeleženci delijo fotografije, misli in občutke glede vaje. Vodja 
lahko povzame, kaj je opazil pri udeležencih, določi njihova skupna mesta, mesta, ki 
jih nihče ne pozna (če obstajajo) in morebitne težave.  

Trajanje 

 

 2 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

Fotoaparati, pisala in beli papir za beležke.  

 
 

 Vaja 2: Vključitev v skupnost izgleda… 
  

Cilji 

 

Spodbujati razmislek o ravni vključenosti vsakega udeleženca.   

Razvoj   

 

Vodja naj predstavi vajo s podporo vsebin vaje in listom za vaje 1.  
List z vajami 1 razdelite vsem udeležencem. 
Za izpolnitev vaje lahko pripravniki napišejo, narišejo ali uporabijo fotografije, s 
katerimi opredelijo različne osebe v svojem življenju. 
Vsak udeleženec naj opredeli osebne situacije, v katerih je skupnost "prisotna;" opiše 
situacijo, ki odraža "srečanje" v skupnosti in kako bi lahko dosegli "sodelovanje."  
Udeleženci lahko govorijo in delijo svoje izkušnje o vključenosti v skupnost.   
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Trajanje 

 

 1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 1, barvna pisala, škarje in lepilo. 
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 List za vaje 1: Vključitev v skupnost izgleda…   
 

 

Vključenost ima različne nivoje. 

Ljudje lahko nekatere vire skupnosti uporabljajo na različne načine. 

 

Sodelovanje v skupnosti pomeni  

razvijanje vezi in prijateljstev.  

 

Prisotnost pomeni fizično biti v skupnosti, vendar 

imeti malo ali nič stika z drugimi. 

 

Srečanja skupnosti so točna srečanja  

z neznanci, ki se lahko ali ne razvijejo v prijateljstvo.  

 

V nadaljevanju vam bomo predstavili izkušnje Petra.   

 

Prisotnost 

Peter vsak dan od organizacije dobi 2,50 € 

za nakup časopisa, ker 

uživa v sprehodu do trgovin in kadar gre "po opravkih." 

 

 

Srečanje 

Organizacija spodbuja osebje, da Petra prosijo,  

da kupi njihovo kavo in kosila,  

zato da lahko več časa preživi v trgovinah. 

 

 

Sodelovanje 

Petra se podpira za ustanovitev lokalnega podjetja, 

preko katerega bo za plačilo dostavljal kavo in kosila  

lokalnim delavcem v maloprodaji in pisarniškim delavcem.  
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Razmislite o svojih izkušnjah z vključevanjem v skupnost.  

Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami 
ali kolaži.  

 

  

 

 

Prisotnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje 
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 Vaja 2: Kartiranje skupnosti  
  

Cilji 

 

Udeležencem omogočiti raziskovanje in boljše poznavanje njihovih skupnosti.   
Prepoznati potencialne vire, ki bi lahko podpirali prizadevanja za spodbujanje 
socialne vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Okrepiti vlogo svetovalca za socialno vključenost.   

Razvoj   

 

Vodja usposabljanja mora to vajo pripravljati od začetka usposabljanja in uporabljati 
informacije iz drugih modulov, da korak za korakom uvede koncept kartiranja 
skupnosti.   
 
S to vajo lahko udeležence seznanite s konceptom kartiranja skupnosti in jih 
spodbudite, da začnejo sami izdelovati zemljevid območja okoli njihovih organizacij v 
skupnosti.  
 
Prvi del: Opazovanje vaše skupnosti  
 
Od začetka usposabljanja se z udeleženci pogovorite o pomenu razumevanja in 
spoznavanja zemljevida njihove skupnosti. Predlagajte, da začnejo opazovati, kaj vse 
je na njihovi poti v organizacijo medtem ko so v avtobusu, avtomobilu, na kolesu itd. 
Naj si predstavljajo, da na svojo skupnost gledajo s "ptičje perspektive." 
 
Vodilna vprašanja 
1. Kakšne so ceste okoli vašega doma in organizacije? 
2. Opazujte avtomobile in ljudi, ki hodijo zunaj, predstavljajte si, kam gredo in kaj 
počnejo za zabavo, kje delajo, jedo, spijo itd. 
3. Opazujte ulice, gibanje okoli podjetij, trgovin, šol, zdravstvenih storitev, javnih 
služb itd.  
 
Drugi del: Priprava zemljevida  
 
Vodje naj narišejo ali prenesejo zemljevid mesta in določijo polmer okoli skupnosti 
osebe.   
Vsak udeleženec ima lahko svoj zemljevid ali pa isti zemljevid uporabljajo vsi 
udeleženci.  
 
Tretji del: Označevanje osnovnih značilnosti skupnosti  
 
Ko enkrat imate zemljevid, ga označite s katero koli od značilnosti, ki veljajo za vaše 
mesto ali skupnost. Razlikujte kategorije na zemljevidu tako, da vsaki dodelite 
edinstven identifikator (barva, oblika, nalepke itd.).   
Na primer:  

 človeške lastnosti - modre nalepke ali marker;  
 značilnosti dostopnosti - zelene nalepke ali marker; 
      lahko se dodajo druge kategorije. 

Značilnosti človeka Značilnosti dostopnosti  

 Označite svojo organizacijo / delo. 
 Označite območja zabave in prostega 

časa. 
 Označite glavne ulice, ki 

 Označite prostore v vaši skupnosti, ki 
so dostopni osebam z motnjami v 
duševnem razvoju.   

 itd. 
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  tečejo skozi vašo skupnost in poti, po 
katerih običajno hodite.   
Označite območja, ki so pomembna 
za človeško skupnost, kot so: 
knjižnice, kraji skupnosti in kraji 
čaščenja.  

 itd. 

 

Četrti del: Označevanje osnovnih virov skupnosti 

Označite osnovne vire skupnosti. Razlikujte med 3 kategorijami na zemljevidu tako, 
da vsaki dodelite edinstven identifikator (barva, oblika, nalepke itd.).  
Na primer:  

 ljudje - rumene nalepke ali marker;  
 storitve - vijolične nalepke ali marker; 
     lahko se dodajo druge kategorije ...  

Ljudje Storitve 

 Določite ljudi, ki vam lahko pomagajo 
razviti vlogo svetovalca za socialno 
vključenost. Te osebe so lahko vaši 
zavezniki v skupnosti.  

 itd. 

 Označite, od kod dobite hrano 
(trgovina z živili, trgi kmetov, najljubše 
restavracije itd.).  

 Označite najbližjo bolnišnico / kliniko.  
 Označi najbližjo gasilsko postajo. 
 Označite najbližjo policijsko postajo. 

 

Peti del: Razmislek 

Razmislek bo vodil vodja na podlagi naslednjih vprašanj. Odgovori so navedeni v listu 
za vaje 2.    

 Opredelite eno kakovost v vaši skupnosti, zaradi katere je le-ta odličen kraj za 
življenje. 

 Zapišite en vidik o svoji skupnosti, ki ste ga odkrili. 
 Identificirajte morebitnega zaveznika skupnosti.  
 Opredelite eno stvar, ki bi jo radi počeli v skupnosti.  
 Opredelite en vidik, ki ga želite izboljšati v skupnosti.   

Glede na profil udeleženca se lahko dodajo tudi druga vprašanja.  

Končni razmislek naj se deli v skupini.   

Trajanje 

 

Najmanj 2 h, predlagan večdnevni / tedenski projekt.  

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 2. 
Zemljevid, nalepke, barvni svinčniki, markerji, beli papir, škarje in lepilo. Internet.  
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 Vaja 2: Kartiranje skupnosti  
 

Kartiranje skupnosti je en način  

za razumevanje konteksta, v katerem živite, in 

razmišljanje o gradnji povezav.  

 

Vključujoče skupnosti pomenijo,  

da lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju uporabljajo storitve v 

skupnosti, 

da jih drugi člani skupnosti vidijo kot osebe, ki imajo vrednost,  

in  

da so vzpostavile odnose z drugimi člani skupnosti.  

 

Kartiranje skupnosti je eden od načinov za razumevanje tega postopka 
odkritja.  
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Ko dokončate zemljevid skupnosti, razmislite o naslednjih 
vidikih.  
Odgovore izpolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

 

1. Opredelite eno kakovost v vaši skupnosti, zaradi katere je le-ta odličen 
kraj za življenje 

 

 

 

2. Zapišite en vidik o svoji skupnosti, ki ste ga odkrili  
 

 

 

3. Identificirajte morebitnega zaveznika skupnosti 
 

 

 

4. Opredelite eno stvar, ki bi jo radi počeli v skupnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Opredelite en vidik, ki ga želite izboljšati v skupnosti  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zaključno srečanje - Modul 5 

Zaključno srečanje   

 
Danes jaz ... 
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Cilji 

 

Zbiranje povratnih informacij o srečanju in ustvariti sproščeno vzdušje.  
 

Razvoj   

 

V krogu (s stoli ali sedenjem na tleh, če udeleženci lahko) vodja  
povabi udeležence, da delijo nekaj o srečanju. 
Vodja lahko vajo začne z besedami: Danes jaz ...   
Udeleženci lahko delijo občutek, misel, nekaj, kar so se naučili tekom dneva.  

Trajanje 

 

20 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Se ne uporabi 
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Modul 6. Kazalniki socialne vključenosti  

 
Povzetek  

 

Modul 6 obravnava orodja in sredstva za podporo načrtovanja socialne vključenosti 
znotraj organizacij in skupnosti. 
Svetovalcem za vključenost bo pomagal razumeti, kaj so socialni kazalniki; za kaj se 
uporabljajo; kje se uporabljajo; kdaj se uporabljajo in kaj storiti z informacijami, ki jih 
lahko posredujejo.  

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o:  
 področjih socialne vključenosti; 
 kaj je socialni kazalnik in katero vrsto informacij ponuja; 
 kaj so glavni kazalniki, ki ocenjujejo socialno vključenost;  
 pomenu sodelovanja uporabnikov / svetovalcev pri opredelitvi socialnih 

kazalcev in akcijskega načrta za socialno vključenost. 

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vaja 1: Izkušnje s socialno vključenostjo  1 h 

Vsebina usposabljanja:  
 področja socialne vključenosti in kazalniki. 
 sodelovanje svetovalcev pri opredelitvi kazalnikov socialne 

vključenosti.  

 
 
40 min 

Vaja 2: Profil socialne vključenosti organizacije 1 h 20 min 

Zaključno srečanje: snežna nevihta   20 min  

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 3 h 30 min, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vodja naj za pripravo na srečanje uporabi vsebino modula, s PPT ali katerim koli 
drugim pristopom, ki se mu/ji zdi primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 
 

 Vsebina usposabljanja 
 
Kazalniki socialne vključenosti 
 

Socialna vključenost je večrazsežni koncept, ki vpliva na življenje vsakogar.  

Gre za postopek vrednotenja vseh posameznikov in izkoriščanja njihovega raznolikega talenta, 

ne njihovim razlikam navkljub ampak zaradi njih. 

 

Da bi vedeli, kako človek živi in se počuti vključeno, je treba uporabiti nabor kazalnikov, ki bodo 

omogočali oceno različnih področij vključenosti.  

Kazalnik zagotavlja natančne informacije o nečem; omogoča boljše razumevanje določene 

situacije.   

V projektu COESI analiza socialnih kazalcev zagotavlja boljše razumevanje življenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju glede njihove socialne vključenosti. 
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Z analizo teh kazalnikov bo mogoče vedeti, kje stoji vsaka oseba v različnih okoliščinah / okoljih 

socialne vključenosti: znanem, organizacijskem in okolju skupnosti. 

Glede na to analizo je mogoče oceniti, na katerih področjih je treba podpirati, olajšati in 

spodbujati vključevanje, prepoznavanje in sodelovanje PwID-jev, da bodo lahko živeli v 

resničnem okviru socialne vključenosti. 

 

V zvezi s tem moramo za oceno konteksta vključenosti osebe upoštevati 5 dimenzij vključenosti.  
 

 

 
Slika 1 - Razsežnosti socialne vključenosti (na podlagi dela Johna O'Briena). 

 

 

 

 

 

Za vsako dimenzijo je mogoče določiti nabor kazalnikov, ki omogočajo merjenje vidikov socialne 

vključenosti: 
 

 Skupna raba običajnih krajev - Prisotnost skupnosti: ljudje so prisotni in aktivni 

udeleženci v vseh okoljih in uporabljajo vire hkrati s preostalim prebivalstvom.  
Primer možnih kazalcev: 

- glasovanje na volitvah; 

- sodelovanje na javnih prireditvah (npr. lokalne prireditve ...); 

- dostop do storitev v skupnosti s potrebno podporo (npr. športni objekti; 

knjižnica; trgovine …). 

 

 Odločanje - nadzor: ponujanje izbire ljudem in omogočanje, da se osveščeno odločajo. 

Ljudje lahko izbirajo in izberejo dejavnosti, pri katerih želijo sodelovati in s kom; 

Primer možnih kazalcev: 

- opravljanje prostovoljnega dela v skupnosti.  

 

 Razvoj sposobnosti / kompetenc: Dajanje ljudem priložnosti, da se naučijo smiselnih 

veščin, ki spremenijo (na bolje) način, na katerega vas drugi vidijo.  
Opazite njihovo moč in potencial, ki ga priznavajo družine / sorodniki, strokovnjaki, 

politiki; možnost učenja; 
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primer možnih kazalcev: 

- delo na trgu dela;  

- zagotovitev usposabljanja svetovalca za socialno vključenost ali drugo vlogo. 

 

 Spoštovanje in cenjena vloga: Z ljudmi ravnajte s spoštovanjem in jim omogočite, da si 

pridobijo spoštovanje, izogibajte se negativnim podobam.   
Primer možnih kazalcev: 

- pred sprejetjem kakršne koli odločitve se upoštevajo osebni interesi, talenti, 

prepričanja in želje ljudi. 

 

 Rast v odnosih - modeliranje pozitivne interakcije z ljudmi: Komunicirajte z drugimi 

ljudmi v različnih dejavnostih in kontekstih. Imejte najrazličnejše odnose. 

Primer možnih kazalcev: 

- obiščite prijatelja; 

- bodite član kluba, združenja ali katere koli druge skupine; 

- pojdite v gledališče, kino, telovadnico, bazen, knjižnico tako kot kdorkoli drug.     

 

 

Sodelovanje svetovalcev pri opredelitvi kazalnikov socialne vključenosti 

 

Kot svetovalce za socialno vključenost bi za PwID-je bil pomemben vpogled v organizacije, ki jim 

nudijo storitve v širšem smislu. Zlasti se morajo zavedati nekaterih orodij upravljanja, ki bi 

morala vključevati pristop socialne vključenosti: 

 poslanstvo, vizija in vrednote; 

 organizacijski diagram; 

 načrtovanje, upravljanje in vrednotenje (npr. načrt aktivnosti; poročilo o dejavnostih; 

letni proračun; ocena zadovoljstva; načrt usposabljanja itd.); 

 upravljanje človeških virov;  

 koordinacija in mreženje pravic; 

 politika dostopnosti;  

 podpora odločanju; 

 organizacijsko upravljanje: vrsta opravljenih storitev; dnevi in čas, ko se lahko uprava 

pogovarja z uporabniki; kateri strokovnjaki so odgovorni za podporo, zagotavljanje 

informacij in za biti, na primer, vmesnik med uporabniki in upravljavci. 

 

To področje znanja ni vedno dostopno uporabnikom storitev. Kljub temu je bistveno, da vsi 

uporabniki poznajo načela organizacije, da jih prepoznajo in razvijejo občutek pripadnosti. 

 

PwID mora prevzeti svojo vlogo uporabnika (obveščen in podprt, po potrebi) pri izbiri 

organizacije, ki ponuja storitve. Ta premik paradigme bo pomagal prenoviti bolj tradicionalne in 

zaprte modele upravljanja, organizacije pa bodo utrdile modele upravljanja na podlagi pristopa, 

osredotočenega na osebe.  

 

Organizacija, ki temelji na načelih upravljanja in ukrepanja na pristopu, osredotočenem na 

osebo, bi morala hkrati določiti akcijski načrt za socialno vključenost. 
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Opredelitev, izvajanje in ocena Akcijskega načrta za socialno vključenost je po odličnosti orodje 

za upravljanje, s katerim bi morali svetovalci aktivno sodelovati. Ukrepe in pobude, vključene v 

ta akcijski načrt, je treba opredeliti na podlagi posvetovanja in sodelovanja svetovalcev, 

predvsem pa uporabnikov na splošno. 

 

Akcijski načrt za socialno vključenost je sestavljen iz niza kazalnikov na organizacijski, medosebni 

in skupnostni ravni, pri njegovem izvajanju pa morajo biti vključene vse zainteresirane strani. 

 

Da bi vedeli, kako je bil izveden Akcijski načrt za socialno vključenost, bi morale organizacije 

zagotoviti orodja za ocenjevanje, ki uporabnikom omogočajo:  

 oceniti njihovo stopnjo zadovoljstva in strinjanja s priložnostmi za socialno vključenost, 

ki jih ponuja organizacija;  

 ugotoviti, kako lahko organizacije za socialno podporo pomagajo ljudem ali jim otežijo 

socialno vključenost; 

 ugotoviti, glede česa se morajo organizacije za socialno podporo spremeniti, da se 

spodbudi vključevanje njihovih uporabnikov v družbo; 

 vedeti, kaj mora storiti družba in kako naj se organizacije za socialno podporo 

spremenijo, da se približajo svojim uporabnikom. 

 

 

 
Namigi 

 

Oglejte si izdelke COESI:  

- Orodje za ocenjevanje za uporabnike: Vprašalnik za vključitev; 

- Akcijski načrt za socialno vključenost. 
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  Vaja 1: Izkušnje s socialno vključenostjo 
 

Cilji 

 

Okrepiti idejo, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju v življenju uspešne 
izkušnje z vključevanjem. 
Delati na kompetencah samospoznanja, analize in prenosljivosti izkušenj socialne 
vključenosti med udeleženci. 

Razvoj   

 

Vodja naj predstavi vajo, ki spodbuja razmišljanje vsakega udeleženca o njegovih 
življenjskih izkušnjah s socialno vključenostjo.  
 
Opomnite udeležence, da: 
 ima vsakdo pravico do samostojnega življenja in vključenosti v svojo skupnost.  
 Življenjske izkušnje socialne vključenosti so lahko na primer zaposlitev; skupina 

prijateljev; biti član ekipe itd.  
 Izbira in sprejemanje lastnih odločitev sta bistven del socialne vključenosti. 
  
Udeleženci so vabljeni, da razmislijo o svojih življenjskih izkušnjah in da skupini 
predstavijo uspešno izkušnjo socialne vključenosti. 
Podpirati je treba razmislek o 5 razsežnostih vključenosti in naslednjih vprašanjih 
(lahko dodate tudi druga vprašanja, če skupina meni, da so pomembna): 

1. Opišite situacijo, zaradi katere ste se počutili uspešno. 
2. Kako ste prišli do situacije? 
3. Kaj ste dosegli? 
4. Zakaj ste čutili, da vam je uspelo? 
5. Katere veščine ste uporabili? 
6. Kaj vam je bilo všeč in kaj vam ni bilo všeč glede vaših dejanj? 
7. Kako svetovati drugim, da uresničijo svoje sanje? 

Vsak udeleženec mora predstaviti svojo situacijo. Po tem lahko skupina sklepa o 
pomembnosti dobre izkušnje in kako jo prepoznati, ko ste enkrat svetovalec za 
socialno vključenost. 

Vaja se lahko prilagodi profilu udeleženca in življenjskim izkušnjam. Odgovor na vsa 
vprašanja ni obvezen. Vodja lahko izbere vprašanja, ki so najbolj pomembna za 
razmislek v skupini. 

Nasveti:  
Za dokončanje vaje lahko vodja poda predloge, ki jih je treba izvesti. Na primer: 
- Če se udeleženci ne morejo spomniti nobenega primera, lahko vodja poda nekaj 
primerov uspešnega vključevanja. Zberite nekaj fotografij ali pokažite nekaj 
videoposnetkov. Oglejte si reference, ki so na voljo na koncu učnega načrta.  
- Skupino prosite, naj spregovori o socialni vključenosti na splošno. Spodbudite 
skupinski razmislek in skupaj dokončajte vajo. 
- To vajo pripravite na koncu 6. modula. Udeležence prosite, naj se pogovarjajo z 
drugimi osebami z motnjami v duševnem razvoju (npr. sostanovalci, prijatelji, 
sodelavci) in odkrijejo resnične izkušnje socialne vključenosti. Izkušnjo lahko 
obeležijo s fotografijo ali videoposnetkom in jo predstavijo na naslednjem srečanju. 
Nato lahko udeleženci svoje beležke delijo s skupino in razmislijo o raznolikosti 
izkušenj s socialno vključenostjo. 

Trajanje 
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 1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 1, barvna pisala, škarje in lepilo. 
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Vaja 1: Izkušnje s socialno vključenostjo 
 

Vsakdo ima pravico biti vključen v svojo skupnost. 

 

Izbira in sprejemanje lastnih odločitev sta bistveni del socialne vključenosti. 

 

Socialna vključenost pomeni biti del skupnosti. 

 

Biti družbeno vključen pomeni ustvarjanje priložnosti za večjo družbeno 

vključenost. 

Na primer, zaposliti se pomeni imeti dovolj denarja, da si kupiš nekaj, kar si 

želiš, ali pa da razmišljaš o selitvi v svoj lastni dom. 
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Razmislite o svojih izkušnjah s socialno vključenostjo in delite z drugimi v 
skupini. 
 
 
1. Opišite situacijo, zaradi katere ste se počutili vključeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kako ste prišli do situacije?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Kaj ste dosegli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zakaj ste čutili, da vam je uspelo? 
 

 
 
 
 
 

 
 
5. Katere veščine ste uporabili?  
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6. Kaj vam je bilo všeč in kaj vam ni bilo všeč glede vaših dejanj? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kako svetovati drugim, da uresničijo svoje sanje? 
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 Vaja 2: Profil socialne vključenosti organizacije 

Cilji 

 

Izvedeti več o organizaciji; 
Razmisliti o zavezanosti organizacije za socialno vključenost; 
Prepoznati nove načine skupnega sodelovanja za spodbujanje socialne vključenosti.  

Razvoj   

 

Povabite udeležence, naj razmislijo o socialni vključenosti na organizacijski ravni. 
V podporo temu premisleku bodo udeleženci izpolnili list za vaje 2. 
Glede na profil udeležencev lahko vajo izvajamo v veliki skupini (12 udeležencev ter 
brainstorming), majhni skupini (največ 3 udeleženci) ali individualno.  
Splošna ideja vaje je razmisliti, kako vključujoča je organizacija z vidika uporabnika.  
Na koncu je glavni cilj imeti "celovitejšo sliko" profila socialne vključenosti 
organizacije. 
  
Vodja naj razmisli o nekaterih splošnih idejah: 

 Poslanstvo 
- Ali veste, kaj je poslanstvo organizacije? 
- Ali misija odraža načela vključenosti? 
- Ali so bili uporabniki vključeni v opredelitev misije? 
 

 Storitve / Programi / Dejavnosti 
- Ali organizacije / dejavnosti organizacije vodijo do odprave ovir? Ali so informacije 
dostopne vsem uporabnikom? 
- Ali organizacija prepozna, da se uporabniki srečujejo z različnimi ovirami? In imajo 
različne vrline?  
- Ali so uporabniki vključeni v načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje storitev / 
dejavnosti? 
- Kateri programi / dejavnosti so neposredno povezani s spodbujanjem socialne 
vključenosti?  
 

 Partnerji in omrežje 
- Ali poznate partnerje organizacije? 
- Ali je z vašega vidika organizacijska mreža zavezana socialni vključenosti? Navedite 
primere projektov, dogodkov ali situacij. 
- Ali obstaja oseba / služba / združenje / podjetje za katero menite, da je lahko 
pomemben partner? 
 

 Profesionalna vloga 
- Kaj lahko storijo strokovnjaki, da olajšajo socialno vključenost oseb z motnjami v 
duševnem razvoju? 
- Imate predloge za strokovnjake? Kako lahko izboljšajo svoje delo? 
- Navedite nekaj primerov stališč / dejavnosti / stvari, za katere veste, da jih delajo 
profesionalci? Ali pa bi želeli, da to zmorejo.  
- Kakšna je stopnja zavezanosti strokovnjakov za socialno vključenost?  
 

 Vloga uporabnikov 
- Kakšna je vaša vloga v organizaciji?  
- Ali ste zadovoljni s to vlogo? Ali bi radi počeli kaj drugega? Kaj? 
- Imate izbiro? Ste aktivni? Ali so vaše odločitve sprejete in vključene? 
- Ali se vam zdi, da se spoštujejo vaše misli, volja in želje?  
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- Ali vam organizacija omogoča priložnost, da sodelujete v različnih / zahtevnih 
dejavnostih? Navedite nekaj primerov.  
- Kakšna je stopnja zavezanosti strokovnjakov za socialno vključenost?  
Na katerih področjih / vidikih lahko svetovalec prispeva s svojim znanjem (strokovno 
znanje in življenjske izkušnje)? 
 

 Vloga družine 
- Kakšna je stopnja zavezanosti družin do socialne vključenosti?  
- Ali so družine dovolj vključene v organizacijo? 
- Ali je z vašega vidika udeležba družine ustrezna? Kaj je mogoče izboljšati?  
- Ali je vaša družina dober zaveznik pri promociji vaše socialne vključenosti? Navedite 
nekaj primerov. 

 
Končna "slika" je lahko koristno orodje za delo v prihodnosti.   
 
Nasveti: 
Za širši razmislek lahko vajo razvijemo s sodelovanjem različnih strokovnjakov 
(osebje, vodje in direktorji) in / ali družin.   

Trajanje 

 

 1 h 30 min 

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 2, barvna pisala, škarje in lepilo. 
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 Vaja 2: Profil socialne vključenosti organizacije 

 
Naslednje prostore zapolnite s ključnimi besedami, risbami ali kolaži.  

Paket teksaškega mladinskega programa za usposabljanje za pobude  14  

Poslanstvo 

 

 

 

 

 

 

 

Storitve / Programi / Dejavnosti 
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Partnerji in omrežje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga strokovnjakov 
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Vloga uporabnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga družine 
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 Zaključno srečanje - Modul 6 

Zaključno srečanje  

 
Snežna nevihta 
 

Cilji 

 

Zbiranje povratnih informacij o srečanju in ustvarjanje sproščenega vzdušja.   

Razvoj   

 

V krogu (s stoli ali sedenjem na tleh, če so udeleženci sposobni) bodo udeleženci pet 
minut razmišljali o nečem pomembnem (npr. o občutku; o nečem, kar so se naučili; 
želji; izzivu itd.), kar se je zgodilo med srečanjem ali o nečem, o čemer bodo še naprej 
razmišljali tudi po srečanju. 
Po tem vodja vsakemu udeležencu podari kos papirja in ga prosi, naj nekaj napiše ali 
nariše in papir zmečka v kroglico.  
Ob signalu vržejo papirnate snežne kepe v zrak. Nato vsak pripravnik pobere najbližji 
odgovor in ga glasno prebere. 
Vodja lahko zbere vse papirje in jih obesi na steno, da jih vsi vidijo. 

Trajanje 

 

20 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Prazni listi papirja in nekaj peres. 
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Modul 7. Akcijski načrt za socialno vključenost  
 

Povzetek  

 

Pri modulu 7 gre za razmislek o akcijskem načrtu za socialno vključenost kot 
upravljavskem orodju za spodbujanje socialne vključenosti na notranji (medosebni in 
organizacijski kontekst) in zunanji (kontekst skupnosti) ravni ter o tem, kako lahko 
svetovalec za socialno vključenost razvije pomembno vlogo.  

Cilji 

 

Do konca usposabljanja morajo udeleženci imeti jasno predstavo o:  
 premikanju paradigme v vlogi oseb z motnjami v duševnem razvoju (PwID);  
 kaj je akcijski načrt za socialno vključenost in čemu služi; 
 opredelitev vloge / prispevka svetovalcev za opredelitev, izvajanje in oceno 

Akcijskega načrta za socialno vključenost.   

Potek srečanja   

 

Dobrodošli: Uvod, kratek oris srečanja 10 min 

Vaja 1:  Kaj deluje in kaj ne deluje  1 h  

Vsebina usposabljanja:  
 razmislite o vlogi PwID kot vplivnežev in odločevalcev. 
 Akcijski načrt za socialno vključenost: njegovi cilji in kako 

deluje. 
 Akcijski načrt za socialno vključenost in udeležbo 

svetovalcev. 

 
 
40 min 

Vaja 2: Prepoznavanje zaveznikov   1 h 10 min 

Zaključno srečanje: Pismo sebi  30 min  

Trajanje 

 

Priporočeni čas je 3 h 30 min, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na udeležence. 

Priporočljivi pripomočki  

 

Vsebina modula, s PPT-jem ali katerim koli drugim pristopom, ki se mu/ji zdi 
primeren. 
Računalnik, podatkovni prikaz, PowerPoint predstavitve, flipchart, markerji in prazni 
listi. 

 

 

 Vsebina usposabljanja 

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju kot vplivneži  in odločevalci  
 

Iz dela več nevladnih organizacij vemo, da je za uspešno vključevanje invalidnosti potrebna 

organizacijska sprememba (Bruijn et al., 2012, str. 8, 64). Organizacije za invalide bi morale to 

prepoznati kot organizacijsko prednostno nalogo, da bi zagotovile ustrezne vire. 

 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju morajo preiti od prejemnikov storitev do vplivnih organov 

in odločevalcev. Po vsem svetu, večinoma v Evropi, se je v zadnjih letih veliko razpravljalo o 

"preusmerjanju moči ravnotežja," "izbiri in nadzoru" in večji moči PwID-jev. Vendar izkušnje na 

terenu kažejo, da neravnovesja moči pogosto ostanejo. Na primer, še vedno vidimo situacije, ko 
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PwID-ji niso vključeni v kreiranje svojega življenjskega načrta; ali situacije, ko so njihove 

življenjske izkušnje omejene z možnostmi, ki jih lahko nudijo organizacijski in znani konteksti.  

  

Ko PwID-ji aktivno sodelujejo tudi pri sprejemanju odločitev, potem lahko preko družbene 

ozaveščenosti vključenost postane resničnost. Izboljšave grajenega okolja; dostopen prevoz in 

informacije; storitve in podpora, osredotočena na osebe, zagotavljanje, da ima PwID nadzor nad 

svojim življenjem za dosego neodvisnosti in družbenega priznanja. To družbeno priznanje se 

mora začeti pri strokovnjakih, družinah in sorodnikih PwID.  

 

PwID-ji prinašajo široko paleto znanj, veščin, življenjskih izkušenj, strokovnega znanja in 

informacij, za katere organizacije, ki sodelujejo pri vključevanju menijo, da so neprecenljive. To 

znanje ne govori samo o storitvah, povezanih z invalidnostjo, ampak lahko obvešča in izboljša 

vključujočo naravo okolij, storitev in skupnosti za vsakogar, kar zagotavlja, da poteka 

seznanjenost z razvojnimi dogodki preko strokovnega znanja ljudi, ki razumejo enakost in 

invalidnost z vidika invalidov, in sicer skozi celoten spekter izkušenj življenja z invalidnostjo. 

PwID-ji imajo pogosto edinstven vpogled v svojo invalidnost in položaj. Z invalidi bi se bilo treba 

posvetovati in z njimi aktivno sodelovati pri oblikovanju in izvajanju politik, zakonov in storitev. 

Organizacije za socialno podporo bodo morda potrebovale krepitev zmogljivosti in podporo za 

opolnomočenje invalidov ter zagovarjanje njihovih potreb. Ko so ustrezno razvite in financirane, 

lahko igrajo vlogo tudi pri zagotavljanju storitev, na primer pri zagotavljanju informacij, 

medsebojni podpori in neodvisnem življenju. Invalidi imajo pravico do nadzora nad svojim 

življenjem, zato se je treba z njimi posvetovati o vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo - bodisi 

v zdravstvu, izobraževanju, rehabilitaciji ali življenju v skupnosti. Podprto sprejemanje odločitev 

bo morda potrebno, da se nekaterim omogoči, da sporočijo svoje potrebe in odločitve. 

Ocenjevanje vključenosti invalidov v organizacije, programe in projekte je namenjeno oceni 

trenutnega stanja organizacije glede njene vključenosti. Zato ocena analizira posebna področja, 

da odkrije trenutne kreposti in polja, ki jih je še treba izboljšati. Da bi zagotovili vključenost 

organizacije, je treba invalidnost vključiti v vsak program in projekt organizacije. Invalidne osebe 

morajo biti vključene na vseh ravneh, saj so njihove izkušnje in perspektive o invalidnosti 

ključnega pomena za vse komponente organizacije.  

 

Poleg tega mora vsak strokovnjak razumeti invalidnost kot postopek, ki se začne pri 

posamezniku. Upoštevati je treba, da nadaljnje izboljšanje vključevanja invalidnosti v 

organizacijo pomeni spreminjajoč se proces. Vsak poseg na organizacijski ravni bo sprožil proces 

spreminjanja - postopek, ki bo najverjetneje vplival na delovne navade in odgovornosti 

strokovnjakov in bo na začetku naletel na odpor. Zato je ključnega pomena motivirati vse 

zainteresirane strani, da resno vključijo invalidnost. 

 

 

Akcijski načrt za socialno vključenost in udeležbo svetovalcev  

 

Akcijski načrt za socialno vključenost vključuje vrsto ukrepov in strategij, s katerimi bo socialna 

vključenost v središču organizacijske intervencije. Pri pripravi tega orodja bi morali sodelovati 
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svetovalci za socialno vključenost in s svojim znanjem in življenjskimi izkušnjami prispevati k 

uveljavitvi socialne vključenosti v praksi. 

 

Akcijski načrt za socialno vključenost je lahko obsežno ali skrčeno orodje. Glavne točke so 

osredotočene na vidike, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju. Za vsakega se lahko svetovalci 

zgledujejo po idejah, ki se delijo po tem.  

 Promocija in podpora dostopa do družbenih omrežij; 
 

Ideje 

 

Vedeti in biti poznan v skupnosti  
Predlagajte obiskati skupnost. Sestavite seznam vseh storitev in obstoječih virov ter 
razširite te podatke med vse uporabnike. 
Predlagajte obiske, če želite izvedeti kaj o določeni storitvi, ponudnikih storitev in se 
predstaviti. 

 
 Rešite vprašanja o dostopnosti, tako da ljudem ne preprečujejo sodelovanja v širši 

skupnosti; 
 

Ideje 

 

Sestavite kartico poročil o težavah z dostopnostjo skupnosti 
Zberite fotografije, videoposnetke in osebna pričevanja o težavah pri dostopu do 
skupnosti in sodelovanju v njej.  
Predstavite kartico s poročilom v organizaciji, mestnem svetu, lokalnih združenjih in 
drugim ustreznim zainteresiranim stranem.     

 
 Vzpostavite povezave s projekti, centri in šolami skupnosti za povečanje ravni socialnih 

stikov med ljudmi različnih generacij; 
 

Ideje 

 

Predlagajte projekt, ki povezuje ljudi s širšo skupnostjo  
Pomislite, kako bi lokalne šole in organizacije lahko sodelovale z vami, da bi povezale 
ljudi, ki uporabljajo invalidske storitve in druge člane skupnosti. 

 
 Ljudem omogočite običajne priložnosti za sodelovanje v širši skupnosti z načrtovanjem 

oskrbe, osredotočene na osebe; 
 

Ideje 

 

Predlagajte razvoj programov mentorstva 
S podporo organizacije ustvarite bazen mentorjev. Ljudje z motnjami v duševnem 
razvoju - ki jim je uspelo biti vključeni - naj delijo svoje življenjske izkušnje in 
pomagajo drugim PwID-jem.  

 
 Vključite ljudi v načrtovanje storitev in zagotovite, da se bodo upoštevale ideje in 

predlogi; 
 

Ideje 

 

Izrazite voljo, da bi prispevali ideje za izboljšanje kakovosti storitev 
Kadar se morajo stvari spremeniti, povabite druge uporabnike storitev, da 
prispevajo s svojimi predlogi. Njihove ideje so pogosto preproste in praktične. 
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 Spodbujajte notranjo kulturo vključenosti v vse organizacijske prakse.  

 
Ideje 

 

Dejavnosti lobiranja  
Lobirajte za pomembno sodelovanje PwID-jev pri odločanju in kot svetovalci na 
notranji ravni. 
Okrepite sposobnosti in kompetence invalidov z zaposlitvijo več osebja, prostovoljcev 
ali svetovalnih invalidov. 

 
Namigi 

 

Preverite izdelek COESI:  

Akcijski načrt za socialno vključenost. 
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Modul 7.  Akcijski načrt za socialno vključenost - vaje  

 

 Vaja 1: Kaj deluje in kaj ne deluje 2 

Cilji 

 

Pomagati pripravnikom, da razmišljajo o svojem življenju in kaj bi radi storili v 
prihodnosti; 
ugotoviti, kakšne so težave in uvrstiti na seznam "kaj deluje" in "kaj ne deluje," da bi 
izboljšali njihovo življenje. 

Razvoj   

 

Ta vaja je preprost način analize, kaj se dogaja v življenju nekoga. Pomaga lahko 
ugotoviti, ali je tisto, kar jim je pomembno, prisotno v njihovem življenju in ali se jih 
podpira na način, ki jim ustreza. 
 
Vodja bo povabil pripravnike, da o svojem življenju razmišljajo na dva načina: 
- Kaj deluje? Kaj mora ostati enako? 
- Kaj ne deluje? Kaj je treba spremeniti? 
 
Obseg razmišljanja mora voditi ena od naslednjih tem. Glede na profil pripravnikov 
izberite najprimernejšo temo: 

 izkušnje o socialni vključenosti: 
 sodelovanje na organizacijski ravni; 
 prisotnost skupnosti.  

 
Nasveti: 
Včasih je koristno, da vajo naredite z vidika drugih. 
Popolna različica vaje bi lahko vključevala misli z družinskega in profesionalnega 
vidika.  
Ugotoviti, kaj deluje in kaj ne deluje z različnih vidikov je ključni del pregleda, 
osredotočenega na osebo. 

Trajanje 

 

 1 h  

Priporočljivi pripomočki  

 

List za vaje 1, barvna pisala, škarje in lepilo. 

 

                                                
2 Vadba prilagojena iz: http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/ 
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 Vaja 1: Kaj deluje in kaj ne deluje  

 

 
Socialna vključenost pomeni, da se invalide posluša in da se 

počutijo vključene v svoje skupnosti. 

 

Želimo vaše mnenje o tem, kaj lahko storimo, da bodo invalidi 

vključeni v odločanje,  

da se jih bo poslušalo in vključilo v njihove skupnosti. 

 

Želeli bi vedeti, kako lahko organizacije ali skupnosti pomagajo, 

da se invalide posluša in jim da občutek vključenosti.  

 

Ta vaja je način, kako pogledati na to situacijo in analizirati, kaj 

deluje in kaj ne deluje z vašega zornega kota. 
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Kaj deluje? 

 

Kaj ne deluje? 
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Vaja 2: Prepoznavanje zaveznikov3 

Cilji 

 

Najti in dobiti zaveznike za spodbujanje socialne vključenosti.  
Da pripravniki prepoznajo in izmenjajo znanje o potencialnih zaveznikih za 
spremembe v svoji skupnosti.  

Razvoj   

 

Spremembe in ukrepanje izvirajo od invalidov in njihovih organizacij, vendar morajo 
doseči širšo skupnost, da bi pridobili podporo in postali sprejeti del širše skupnosti.  
 
Preglejte, kdo so udeleženci in iz katerih skupnosti prihajajo (vas, kraj, regija itd., če 
je primerno). Če so vsi iz iste skupnosti, lahko to vajo izvajajo v samo-izbranih 
skupinah s po 4 udeleženci. Če so iz različnih skupnosti, oblikujte skupine s po 4 
osebami, v katerih so ljudje, ki imajo podobno ozadje. 
 
Udeležence prosite, naj podrobneje razmislijo o ljudeh, ki lahko (ali bi jih bilo mogoče 
prepričati) pomagajo rešiti težave diskriminacije, ki jih v svoji skupnosti doživljajo 
invalidi. 
 
Postavite jih v  majhne skupine, s flomastri in papirjem za flipchart. Za to delo v 
manjših skupinah imajo časa 20 minut. 
 
Vsako skupino prosite, naj izbere en poseben primer diskriminacije invalidov v svoji 
skupnosti, ki bi ga radi ustavili.  
Na flipchart naj napišejo kratek opis diskriminacije (na primer: "Restavracija X ne 
streže oseb s hudimi motnjami v duševnem razvoju; ali "Športni klub ne nudi storitev 
za invalide"). 
Kot skupina naj potem bodisi razmislijo o seznamu ali risbi zemljevida skupnosti vseh 
ljudi, za katere menijo, da bi lahko rešili ali pa pomagali rešiti težavo (Vodja naj vse 
predloge spodbuja). 
 
Če ne poznajo imena določenega posameznika, ga lahko identificirajo po njegovi vlogi 
ali položaju ali kakšnem drugem identifikatorju. 
Potem naj gredo skozi seznam ali zemljevid in z eno barvo na njem označijo ljudi, za 
katere vedo, da bi lahko ta trenutek pomagali.  
 
Uporabijo naj drugačno barvo, da prepoznajo tiste, ki bi jih morali še prepričevati, 
preden bi se vpletli. Po ena oseba iz vsake majhne skupine naj bo pripravljena 
predstaviti ideje preostalim skupinam (vsaka pet minut). 
 
Skupine spet združite in pomagajte pri povratnih informacijah. Tudi če so vsi 
udeleženci iz iste skupnosti, je to deljenje idej lahko zelo koristno, saj bodo vsi imeli 
svoje ideje ali stike. 
Vzemite si nekaj minut, da si vse sezname skupaj ogledate in vprašate udeležence, če 
želijo komentirati ali narediti kakršne koli sklepe. Če je koristno, uporabite spodnja 
vprašanja za lažjo razpravo: 

 Ali obstajajo kakšna presenečenja? 
 Ali obstajajo ljudje, ki se pojavljajo na vseh seznamih (ali skupine ljudi) in 

drugi, ki so specifični za posamezne zadeve? 
 Kdo so ljudje, na katere lahko zdaj računajo? 

                                                
3 Vaja prilagojena iz: Harris, Alison (2003), Invalidnost, enakost in človekove pravice. A Training Manual for Development and 

Humanitarian Organisations, Oxfam GB. 



 

 

 2017-1-AT01-KA204-035102  
Primeren za svetovalca za vključenost 

 

89 
 

 Kdo so tisti, ki jih je treba lobirati in prepričevati, da bi dali svojo podporo? 

Trajanje 

 

 1 h 10 min  

Priporočljivi pripomočki  

 

Svinčniki in listi za flipchart.  

 

 

 Zaključno srečanje - Modul 7 

Zaključno srečanje  

 
Pismo sebi 
 

Cilji 

 

Podpreti udeležence pri uporabi svojih spoznanj in učenja, tako da napišejo pismo in 
ga pošljejo bodočemu sebi.  
Kot bodoči svetovalci za socialno vključenost lahko opredelijo ključna dejanja za 
katera bi radi, da jih v prihodnosti naredijo in izrazijo svoje razloge, zakaj je 
sprememba potrebna. 

Razvoj   

 

Pojasnite, da bodo napisali / pripravili pismo bodočemu sebi in da jim bo to pomagalo 
pri uporabi njihovih spoznanj in učenja iz delavnice / programa. Povejte jim, da boste 
kartico / pismo objavljali po X številu mesecev in da naj to pri pisanju upoštevajo. 
Prosite udeležence, naj razmislijo o eni (ali več, glede na profil udeleženca) naslednjih 
tem: 
 

 opredelite področje, za katero ste se počutili kompetentnega za svetovanje: 
 opredelite osebo (osebe), ki ji želite svetovati; 
 določite dejanje, katero se čutite pripravljeni izvesti v praksi.  

Udeležencem dajte približno 15 minut, da izpolnijo svoje kartice / pisma. Na koncu 
vaje kartice / pisma postavite na varno mesto in jih odložite na dogovorjeni datum. 
 
Nasveti: 
Ta vaja je lahko tako odprtega kot zaprtega tipa, kakor vodja meni, da bi bilo 
primerno. Vodja lahko udeležence omeji v pisanju o eni temi ali pa jim da svobodo, 
da sami napišejo / narišejo, kar želijo. Ocenite potrebe skupine in namen srečanja. 

Trajanje 

 

30 minut 

Priporočljivi pripomočki  

 

Peresa, razglednice / pisalni papir in ovojnice, znamke in markerji. 

Ocena  
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Za oceno tečaja usposabljanja je treba na koncu celotnega učnega načrta opraviti naslednjo vajo. 

Glavni cilj te vaje je spodbujanje osebnega razmisleka o vrsti tem / ključnih kompetenc, ki so 

temeljne za vlogo svetovalcev za socialno vključenost.  

Napačnih odgovorov ni, rezultati pa bodo dali splošno predstavo o tem, na kakšni stopnji so vsak 

pripravnik in celotna skupina, ter o veščinah, ki so bile med usposabljanjem utrjene.  

 

Ocena  

 
Vsi imamo veščine 

Cilji 

 

Ozavestiti ljudi o njihovih lastnih sposobnostih. 

Razvoj   

 

1. Udeležencem razložite, da naj bi "krog spretnosti" označeval osebne spretnosti in da 
naj bi vsi sami pri sebi odkrito premislili. (Glej list z vajami 1). 

2. Vsakemu udeležencu dodelite drugo barvno nalepko. 
3. Vaja naj se na koncu usposabljanja ponovi, da vidite, ali je prišlo do kakšne 

spremembe, bodisi zato, ker so ljudje pridobili veščine bodisi ker so odkrili, da 
imajo veščine, za katere še niso vedeli. Pojasnite tudi, da nihče nikogar ne bo sodil 
glede tega, kje bodo pozicionirani, saj je vaja v glavnem namenjena lastnemu 
premisleku.   

4. V skupini podajte izjavo (preglejte ključne kompetence spodaj) in vprašajte 
udeležence, kje stojijo glede tega posebnega vprašanja. Na primer: če se 
popolnoma strinjajo z njim, naj prilepijo nalepko blizu središča kroga; če menijo, 
da to sploh ne velja, naj nalepko prilepijo daleč od središča. Lahko pa najdejo 
mesto vmes.  

5. Vprašajte, če kdo od udeležencev v skupini želi razložiti svoje stališče, vendar 
nikogar ne silite, da nekaj reče, če mu ni do tega. 

 
Ključne kompetence za svetovalca za socialno vključenost:  

Jaz sem ... Vem ... Čutim ... 

1. Oseba z več spretnostmi 1. Kaj pomeni socialna 
vključenost 

1. Strokovno cenjenje 
mojega mnenja 

2. Zelo dobro sodelujem 2. Moje pravice  2. Da moja družina ceni 
moje mnenje 

3. Dajanje povratnih informacij 
/ nasvetov 

3. Da so moje življenjske izkušnje 
pomembne 

3. Sem del skupnosti 

 
Glede na profil / ideje udeleženca bi lahko dodali druge kompetence, na primer: 

 znam pomagati ljudem; 
 vem, kako predstaviti svoje stališče; 
 čutim, da lahko moje življenjske izkušnje pomagajo drugim. 

Vajo lahko razvijete individualno, z vsakim pripravnikom ali s celotno skupino. Za drugo 
možnost naj bo list z vajami natisnjen v velikem formatu ali pa se vodja lahko odloči, da 
bo na tablo oziroma na flipchart narisal "krog spretnosti."   
Odločite se, kaj je najbolje glede na profil udeleženca.  

Refleksija 

 

Ta vprašanja bi morala biti vodilo za razmislek na koncu usposabljanja (po zaključku vseh 
modulov). Vodja lahko vprašanja prilagodi profilu udeleženca.  

 Ali se je glede vaših stališčih veliko spremenilo od začetka do sedaj? 
 Ste pridobili nova znanja? 
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 Ali so obstajala področja, na katerih ste podcenjevali sebe? 
 Ste izvedeli več o sebi in drugih? 
 Vam je bilo težko? 

Trajanje 

 

1 h 

Priporočljivi pripomočki  

 

List z vajo 1 in barvne nalepke. 
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 Vaja 1: Vsi imamo veščine   
 

 

Izberite barvno nalepko in vpišite ključne kompetence.  
Razmisliti morate o tem, kdo ste (osebne lastnosti), kaj veste 
(spretnosti in kompetence) in kako se počutite (občutki) glede 
svetovanja za socialno vključenost. 

 

 

 

 

 

 

 

Čutim … 

Jaz sem ... 

Jaz vem ... 



5. Model potrdila 
 

 

                                                         

POTRDILO O USPOSABLJANJU 

 

Potrdilo Primeren za Svetovalca za vključenost 

 

POTRDILO 

Projekt EU 

Spremenimo organizacije, da omogočimo socialno vključenost (COESI)  

Referenčna številka 2017-1-AT01-KA204-035102 

 

 

S tem potrjujemo, da je 

 

______________________________________________________________ 

 

sodeloval pri usposabljanju za svetovalce za vključevanje COESI (28 ur)  

 

 

 

(Podpis in pečat predstavnika organizacije) 
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