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ŽIVJO
Torej bi rad postal vrstnik mediator.                               

Dobrodošel!

Ta vodnik ti bo pomagal.

V njem boš izvedel, 

kako ljudem pomagati kot 

vrstnik mediator. 

Lahko si zapišeš stvari.                                      

Tako si jih boš lažje zapomnil.

TO JE LILI. 
Lili je vrstnica mediatorka.

Vodila te bo skozi to knjigo.

Pomagala ti bo, 

da boš tudi ti postal 

vrstnik mediator.

POMEMBNO

Vodnik je na voljo tudi kot zvočna knjiga.  

Poslušaš jo lahko na strani                    

www.mince-project.eu/audio_step_up.com
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IN ŠE NEKAJ

V besedilu uporabljamo moško slovnično obliko. 

To pomeni, da pišemo tako, 

kot da bi nagovarjali moškega.

Pri tem pa mislimo na oba spola, 

moškega in ženskega.

Na primer: Ko rečemo mediator, 

pri tem mislimo tako na mediatorja 

kot mediatorko.

4



VSEBINA

V TEM VODNIKU IMAŠ PODATKE O TEM

KDO SO VRSTNIKI MEDIATORJI? ____________ na strani  6  

KAKŠNI SO VRSTNIKI MEDIATORJI? _________ na strani  9 

KAKO POSTANEM VRSTNIK MEDIATOR? _____ na strani  10   

ZAKAJ POSTATI VRSTNIK MEDIATOR? _________na strani  12

V VODNIKU SO TUDI 

UČNI DNEVNIK ___________________________ od strani  13 

Zgodba o Marku in Lili ____________________ na strani  15  

Pravice in zagovorništvo __________________ na strani 19           

Učim se poslušati __________________________ na strani  24  

Učim se pogovarjati ______________________ na strani 28 

Učim se pomagati _________________________ na strani  32 

Ocena izkušnje ____________________________ na strani  37  

Orodja za vrstnike mediatorje  ____________ od strani 41

POMOČ __________________________________ na strani 48

Na zadnji platnici tega vodnika je KARTICA MEDIATORJA.             

Navodila za kartico so na strani 53.

Hvala, ker si z nami. 

Veliko užitka in srečno!
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KDO SO VRSTNIKI MEDIATORJI?

Za ljudi je pomembno, 

da smo del skupnosti.

Pomembno je, da se skupaj učimo.
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Nekateri ljudje potrebujejo pomoč.  

Mogoče želijo iti v knjižnico ali gledališče.

Želijo se učiti novih stvari.

A morda nekaterih stvari ne razumejo.

Morda težko govorijo.

Nekateri ljudje uporabljajo invalidski voziček 

ali potrebujejo drugačno pomoč. 

Potrebujejo nekoga, 

ki bi jim pomagal. 

Vrstniki mediatorji so ljudje, 

ki drugim ljudem pri teh stvareh pomagajo. 

Vrstniki mediatorji so neke vrste posredniki. 

Ljudem pomagajo, 

da se lažje vključijo v okolico.

Vrstnik je kot prijatelj. 

Kolega.

Vrstnik je nekdo, 

ki razmišlja podobno.
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Mediator torej ljudem pomaga,                        

da se lažje vključijo v svojo skupnost.

Vrstniki mediatorji so zagovorniki ljudi.                        

To niso poklicni mediatorji.

So prostovoljci.

Sami se odločijo,                                                                     

da bodo postali vrstniki mediatorji.

Te odločitve ne more namesto njih                                        

sprejeti nihče drug.
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KAKŠNI SO VRSTNIKI MEDIATORJI?

Vrstniki mediatorji morajo imeti radi druge ljudi.

Vrstniki mediatorji so                                 

PRIJAZNI in PRIPRAVLJENI POMAGATI.                             

So POŠTENI. 

VLJUDNI in ODGOVORNI. 

VREDNI ZAUPANJA.

ČISTI in UREJENI.

Vrstniki mediatorji imajo čas,                                                            

da pomagajo drugim. 

Biti morajo organizirani. 
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KAKO POSTANEM VRSTNIK MEDIATOR?

Če želiš postati vrstnik mediator, 

se moraš učiti.

Naučiti se moraš teh stvari:

PRAVICE IN ZAGOVORNIŠTVO,

kako GOVORITI Z LJUDMI,

kako  LJUDI POSLUŠATI,

kako  LJUDEM POMAGATI,

kako  OCENITI SVOJO IZKUŠNJO.
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Ljudi na tej strani lahko prosiš,                                                              

da ti pomagajo postati vrstnik mediator.

ERIN

DELA V CENTRU

NJENA TELEFONSKA JE  007 500

Izpolni organizacija, ki izvaja delavnice.
Prosimo, izdelajte nalepko s podatki in jo prilepite v okvir.

Izpolni organizacija, ki izvaja delavnice.
Prosimo, izdelajte nalepko s podatki in jo prilepite v okvir.

Izpolni organizacija, ki izvaja delavnice.
Prosimo, izdelajte nalepko s podatki in jo prilepite v okvir.

ERIN

DELA V CENTRU

NJENA TELEFONSKA JE  007 500

ERIN

DELA V CENTRU

NJENA TELEFONSKA JE  007 500
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ZAKAJ POSTATI VRSTNIK MEDIATOR?

Ljudje, ki pomagajo drugim,

SPOZNAJO NOVE LJUDI.

Drugim ljudem so  KORISTNI. 

So POMEMBNI.

So PONOSNI.

BOLJŠE SE POČUTIJO GLEDE SAMIH SEBE. 

12



UČNI DNEVNIK
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Prišel je čas za učenje. 

Učil se boš skupaj z drugimi ljudmi. 

Hodil boš na delavnice.

To je tvoj Učni dnevnik.

Te strani so tvoje orodje za učenje. 

Dnevnik lahko uporabljaš na delavnicah.

Zapiši si pomembne stvari.

Fotografiraj skupino.

Tako si boš lažje zapomnil, 

kaj si se učil. 

In ne pozabi!

Naj bo učenje zabavno.
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PREDEN ZAČNEMO

ZGODBA O MARKU IN LILI

To je zgodba o Marku in Lili.

MARK je star 30 let.

Ima motnjo v duševnem razvoju.

Težko razume nekatere stvari.

Potrebuje jasne informacije.

Govori počasi in tiho.

Ne hodi in uporablja invalidski voziček.                              

Mark živi s svojo babico.

Obiskuje dnevni center.
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LILI je Markova prijateljica.

Pozna težave, 

ki jih lahko imajo ljudje s posebnimi potrebami. 

Tudi ona ima motnjo v duševnem razvoju.

A Lili se uči hitreje od Marka.

Zna brati in dobro govori.
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Mark ima osebni načrt.

Zanj so ga izdelale socialne delavke.

V načrtu piše, 

da bo Mark začel obiskovati kuharski tečaj.

  

Mark načrta ne razume dobro.

Babico prosi, da mu načrt razloži. 

A tudi Markova babica potrebuje pomoč.

Za pomoč prosi Markovo prijateljico Lili. 

Veliko vprašanj imata.

Kaj mora Mark narediti?

Kje bo kuharski tečaj?

Kako dolgo bo kuharski tečaj trajal?

Lili se strinja, da bo pomagala Marku.

Skupaj obiščeta socialne delavke.

Nato gresta skupaj na kuharski tečaj.
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NAŠI VRSTNIKI MEDIATORJI PRAVIJO

Mark bi moral sodelovati pri pisanju

svojega osebnega načrta.

Lili bo pomagala Marku s kuharskim tečajem. 

Z njim bo šla na tečaj.

Govorila bo z ljudmi na tečaju.

Lili jim bo povedala, 

da imamo ljudje pravico biti vključeni v skupnost.

Rekla jim bo, naj Mark sodeluje pri vsem,

kar se dogaja na tečaju. 

Mark lahko sam misli in se uči. 

Ljudje na tečaju morajo to izvedeti.

Lili jim bo to povedala.

Lili je Markova vrstnica mediatorka.
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PRAVICE IN ZAGOVORNIŠTVO

Življenje je boljše, če se učimo novih stvari.

Vsak človek ima pravico, da je del skupnosti. 

Vsak ima pravico, da se uči v skupnosti.

Vsak človek je pomemben za svojo skupnost. 

Ljudje s posebnimi potrebami imajo

enake pravice kot drugi ljudje. 

Nihče nima pravice človeku prepovedati, 

da se udeleži dogodkov v skupnosti.
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Vrstniki mediatorji poznajo težave, 

ki jih lahko imajo ljudje s posebnimi potrebami. 

Razumejo skupnost in njene storitve. 

Vedo, kaj potrebujejo njihovi vrstniki.

Tako lahko zbližajo vrstnike s skupnostjo.

Mark in Lili Imata oba pravico, 

da se učita v skupnosti.

NAŠI VRSTNIKI MEDIATORJI PRAVIJO:

Pomagamo, ker vemo, kako je. 

Vemo, kako je, če ne moreš delati vseh stvari. 

Vemo, kako je, če te ljudje ne poslušajo.
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O pravicah in zagovorništvu sem se učil 

_______________________________________________________. 
Na črto napiši dneve ali datume.

Učil sem se skupaj z
 

_______________________________________________________. 
Na črto napiši imena ljudi.

Skupnost je skupina ljudi. 

Lahko živijo na istem mestu. 

Lahko jih zanimajo enake stvari.

Skupnost je lahko kraj ali šola.

Zagovarjati pomeni podpirati.

Pomeni, da govorimo v dobro nekoga.

Sem lahko vpišeš podatke o 

svojem učenju.

TEŽKE BESEDE
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Delali smo tole

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Na zgornje črte napiši, kaj ste delali in kaj ste se naučili. 

Namesto tega lahko narišeš risbo.
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ČAS ZA FOTKO
Fotografiraj skupino. 

Natiskaj fotko in jo prilepi sem.                                       

Če potrebuješ pomoč, 

prosi inštruktorja na delavnicah,                                                   

da ti pomaga.
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UČIM SE POSLUŠATI

Zelo pomembno je, da ljudi poslušamo. 

Če poslušamo, izvemo, kaj želijo.

Vrstniki mediatorji ljudi ne silijo v aktivnosti. 

Vrstniki mediatorji vprašajo, 

kaj ljudje želijo početi.

V zgodbi je Lili ugotovila, kaj želi Mark.

Potem vrstniki mediatorji in vrstniki skupaj naredijo načrt.

Vrstniki mediatorji morajo slediti navodilom 

in spoštovati odločitve in izbire ljudi.
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Sem lahko vpišeš podatke o svojem učenju.

ČUVANJE SKRIVNOSTI

Nekateri podatki o ljudeh so zasebni. 

To pomeni, da ljudje drugim ljudem 

včasih zaupamo stvari, 

ki morajo ostati skrivnost.

Vrstniki mediatorji morajo spoštovati 

in čuvati informacije o svojih vrstnikih.

O poslušanju sem se učil  

______________________________________________________. 
Na črto napiši dneve ali datume.

Učil sem se skupaj z
 

______________________________________________________. 
Na črto napiši imena ljudi.

POMEMBNO
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Delali smo tole 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Na zgornje črte napiši, kaj ste delali in kaj ste se naučili. 

Namesto tega lahko narišeš risbo.
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ČAS ZA FOTKO
Fotografiraj skupino. 

Natiskaj fotko in jo prilepi sem.                                       

Če potrebuješ pomoč, 

prosi inštruktorja na delavnicah,                                                   

da ti pomaga.
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UČIM SE POGOVARJATI

Pogovarjanje z ljudmi je veščina, 

ki se je lahko naučimo. 

Vrstniki mediatorji morajo biti vljudni.

Ljudem morajo povedati, kaj se dogaja. 

Sprašujejo.

Dajejo odgovore.

Ko gredo kam s svojimi vrstniki, 

se tam pogovarjajo z ljudmi.

Spomni se Lili.

Govorila je z ljudmi na kuharskem tečaju.
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Sem lahko vpišeš podatke o svojem učenju.

O pogovarjanju z ljudmi sem se učil 

______________________________________________________.
Na črto napiši dneve ali datume.

Učil sem se skupaj z 

______________________________________________________.
Na črto napiši imena ljudi.
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Delali smo tole

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Na zgornje črte napiši, kaj ste delali in kaj ste se naučili. 

Namesto tega lahko narišeš risbo.
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ČAS ZA FOTKO
Fotografiraj skupino. 

Natiskaj fotko in jo prilepi sem.                                       

Če potrebuješ pomoč, 

prosi inštruktorja na delavnicah,                                                   

da ti pomaga.
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UČIM SE POMAGATI

Če želimo ljudem pomagati, moramo znati določene stvari.

Vrstniki mediatorji morajo poznati svojo skupnost. 

Vedeti morajo, kako lahko pomagajo.

Mogoče se bo potrebno naučiti stvari kot: 

potiskanje invalidskega vozička, 

držanje nekoga za roko, 

vožnja z avtobusom,

prva pomoč. 
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POMEMBNO

ODLOČITVE

Vrstniki mediatorji se ne odločajo namesto 

svojih vrstnikov. 

Vrstniki mediatorji svoje vrstnike poslušajo.

Lahko jim svetujejo.

A vrstniki morajo vedno izbrati 

in se odločiti sami zase.

GREMO VEN

Zdaj že vemo, da imamo vsi ljudje pravico biti del skupnosti. 

Vrstniki mediatorji spoznavajo storitve, 

ki so na voljo v skupnosti. 

Potem svojim vrstnikom pomagajo, 

da se v skupnost vključijo. 

To pomeni, da morajo vrstniki mediatorji poznati šole 

in druge organizacije v okolici.

Vedeti morajo, kaj te organizacije delajo. 

Vedeti morajo, kako priti do njih.
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O pomoči ljudem sem se učil 

______________________________________________________.
Na črto napiši dneve ali datume.

Učil sem se skupaj z

______________________________________________________.
Na črto napiši imena ljudi.

Sem lahko vpišeš podatke o svojem učenju.
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Delali smo tole 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Na zgornje črte napiši, kaj ste delali in kaj ste se naučili. 

Namesto tega lahko narišeš risbo.
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ČAS ZA FOTKO
Fotografiraj skupino. 

Natiskaj fotko in jo prilepi sem.                                       

Če potrebuješ pomoč, 

prosi inštruktorja na delavnicah,                                                   

da ti pomaga.
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OCENA IZKUŠNJE

Ko pomisliš na svoje pretekle izkušnje, se lahko odločiš, 

ali ti je bila izkušnja všeč ali ne. 

Ko razmišljaš o svojih izkušnjah vrstnika mediatorja, 

se lahko odločiš, če so bile te  izkušnje dobre ali slabe. 

Svojo izkušnjo lahko oceniš. 

Vrstniki mediatorji se lahko o svojih  izkušnjah pogovorijo 

s kontaktno osebo z delavnic. 

Kdo je tvoja kontaktna oseba, boš izvedel na delavnicah. 

Dobil boš njeno telefonsko številko ali elektronski naslov.  
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O ocenjevanju sem se učil

______________________________________________________.
Na črto napiši dneve ali datume.

Učil sem se skupaj z

______________________________________________________.
Na črto napiši imena ljudi.

Sem lahko vpišeš podatke o svojem učenju.

38



Delali smo tole

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Na zgornje črte napiši, kaj ste delali in kaj ste se naučili. 

Namesto tega lahko narišeš risbo.
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ČAS ZA FOTKO
Fotografiraj skupino. 

Natiskaj fotko in jo prilepi sem.                                       

Če potrebuješ pomoč, 

prosi inštruktorja na delavnicah,                                                   

da ti pomaga.
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JAZ SEM MEDIATOR
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Naučil sem se novih stvari.

Dobro mi je šlo.

Zdaj sem vrstnik mediator.

To je moja slika.

TVOJA KARTICA MEDIATORJA JE NA ZADNJI 

PLATNICI TEGA VODNIKA. 

IZPOLNI JO. 

UŽIVAJ IN VELIKO SREČE.

Sem prilepi svojo sliko.

42



V ČEM SEM DOBER

Stvari, v katerih sem v življenju dober, so

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Na zgornje načrte napiši stvari, v katerih si dober, ali nariši risbo. 

Stvari, ki sem se jih naučil na delavnicah, so

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 
Na zgornje črte napiši svoja nova znanja ali nariši risbo. 
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DNEVNIK MEDIATORJA
Dnevnik mediatorja je namenjen zapiskom.

Izpolni tabelo.

Napiši ime vrstnika, ki si mu pomagal. 

Napiši, kaj sta skupaj delala.

Tabelo mediatorja izpolni vsakič, ko boš komu pomagal.

Z nalepko s smeškom označi, kako je bilo.  

Zelen obraz pomeni, da je bilo  DOBRO.   

Rumen obraz pomeni, da je bilo OK.

(Ne dobro, ne slabo.)

Rdeč obraz pomeni, da je bilo SLABO. 

Tabelo lahko pokažeš svoji kontaktni osebi 

in se z njo pogovoriš o svojih izkušnjah.
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TAKO IZPOLNIŠ TABELO MEDIATORJA

S KOM

SEM BIL

KAM

SVA ŠLA

KAJ

SVA 

DELALA

KAKO 

JE BILO

MARK

Sem vpiši 

ime

KNJIŽNICA

Sem vpiši 

kraj

VOŠČILNICE

Sem vpiši 

dejavnost

Sem prilepi 

smeška
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TABELA MEDIATORJA
Tabelo mediatorja lahko skopiraš tolikokrat, 

kot želiš. 

Tabele shrani v mapo. 

Če potrebuješ pomoč, 

prosi svojo kontaktno osebo. 

Skupaj s tem vodnikom si dobil tudi 

nalepke s smeški.
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S KOM

SEM BIL

KAM

SVA ŠLA

KAJ

SVA DELALA

KAKO 

JE BILO
MARK KNJIŽNICA VOŠČILNICE
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POMOČ
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Včasih se ti kot vrstniku mediatorju lahko zatakne.                               

Ne veš, kaj narediti.

Mogoče se je kaj zgodilo.

Mogoče ljudje od tebe pričakujejo čudne stvari, 

ki jih ne razumeš.   

Ne skrbi.                                     

Vsi vrstniki mediatorji kdaj potrebujejo pomoč.
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Osebna pomoč 
Pogovori se s svojo kontaktno osebo.

Povej ji, o čem razmišljaš.

Morda se v organizaciji, 

kamor si hodil na delavnice,

srečuje skupina vrstnikov mediatorjev.

Pogovori se z njimi.

To je tvoja kontaktna oseba.

Nihče nima vseh odgovorov.

A ljudje se bodo po najboljših močeh potrudili, 

da ti pomagajo.

  

MAJA

DELA V CENTRU

TEL. ŠT.  JE 007 500

Podatke vpiše organizacija, ki izvaja delavnice.
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VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Varuhinja človekovih pravic je zagovornica. 

Zavzema se za ljudi.         

Bori se za pravice ljudi.

Tvoje človeške in državljanske pravice 

morajo drugi ljudje spoštovati. 

Če jih ne, ti lahko pomaga varuhinja človekovih pravic.

Razloži ji svoj problem. 

To je varuhinja človekovih pravic v Sloveniji.

VLASTA NUSSDORFER

080 15 30    TVOJ KLIC JE BREZPLAČEN.  

info@varuh-rs.si

Varuh človekovih pravic

Dunajska cesta 56 (4. Nadstropje)

1109 Ljubljana

http://www.varuh-rs.si/ 
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Kdo še?

To je seznam ljudi, ki ti lahko pomagajo.

Pokliči jih, če potrebuješ njihovo pomoč.

Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti, 

Direktorat za invalide
Generalna direktorica 
DRAGICA BAC
       01 369 75 38
       dragica.bac@gov.si
       Kotnikova 28, Ljubljana

Samozagovorniško društvo Skupaj zmoremo

ROK USENIK
       040 237 611
       info@samozagovornik.si
       Samova ulica 9, Ljubljana

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

TATJANA KNAPP
Ena od avtoric tega vodnika
       040 712 392
       tatjana.knapp@cudvcrna.si
       Center 144, Črna na Koroškem

52



KARTICA VRSTNIKA MEDIATORJA

Takole izgleda kartica vrstnika mediatorja.

Na sprednji strani:

Na zadnji strani:
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TVOJA KARTICA VRSTNIKA MEDIATORJA
Tvoja osebna kartica vrstnika mediatorja 

je na zadnji platnici tega vodnika.

NA SPREDNJI STRANI KARTICE:

1. Prilepi svojo sliko.  

2. Napiši svoje ime in ime in telefonsko številko 

    organizacije, kjer si imel delavnice.

3. Izreži kartico iz platnice.

4. Kartico vzemi s sabo, ko boš delal kot mediator.

NA ZADNJI STRANI KARTICE:

Napiši ime in telefonsko številko 

svoje kontaktne osebe. 

(Kdo je tvoja kontaktna oseba, 

boš izvedel na delavnicah.)

Naredi takole. 

(Če potrebuješ pomoč, 

prosi svojo kontaktno osebo.)
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SREČNO!
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