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Spreminjamo organizacije, da bi omogočili so-
cialno vključevanje (Change Organisations to 
Enable Inclusion), je bila glavna točka zaključ-
ne konference COESI projekta, ki se je odvija-
la 3. Oktobra v Avstrijskem Gradcu. 
Zavedamo se, da je potrebno še veliko pos-
toriti, da bi dejansko omogočili osebam s po-
sebnimi potrebami resnično socialno vključe-
vanje na vseh področjih. Da bi lahko omogočili 
socialno vključevanje morajo organizacije po-
dpirati pripadnost in odnose v družbi. To pa 
pomeni nič drugega kot spremembo vzorca 
pri vsakdanjem delu je poudaril Dr. Oliver Kö-
nig z Dunajskega inštituta za izobraževanje v 
svojem govoru. 
Socialna vključenost pomeni tudi, da osebe s 
posebnimi potrebami prevzemajo pomembne 
naloge v družbi. Lahko kot dober predstavnik 
na konferenci COESI ali pa delujejo kot sveto-
valci za socialno vključenost. 
V času trajanja evropskega projekta COESI 
(Avstrija, Slovenija, Portugalska, Španija in 
Nemčija) smo skupaj z osebami z motnjo v 
duševnem razvoju razvili partnerstvo, ki lahko 
podpira proces sprememb invalidskih organi-
zacij.
Vprašalnik za merjenje socialne vključe-
nosti so razvili uporabniki v CUDV Črna na 
Koroškem in je namenjeno osebam s poseb-
nimi potrebami. Orodje je v celoti napisano v 
obliki lahkega branja, ki omogoča, da uporab-

niki na podlagi meril socialne vključenosti 
ocenijo storitve v organizaciji 
Organizacije lahko uporabijo Pripomoček za 
oceno socialne vključenosti. Orodje za sa-
moevalvacijo, ki omogoča kakovostno analizo 
stopnje vključenosti posameznika v organiza-
cijo in storitve.  
Akcijski načrt za socialno vključenost po-
nuja strategije in priporočila za uresničevanje 
socialne vključenosti. Načrt predstavlja resni-
čne primere dobrih praks socialne vključenos-
ti iz vseh partnerskih držav, ki lahko služijo kot 
navdih. 
Usposabljanje za strokovne delavce in Se-
minar za menedžerje in vodstvo je namen-
jen razmišljanju o lastnem delu ter izboljšanju 
temeljnih kompetenc v zvezi s socialnim vkl-
jučevanjem.
Pripravljen za inkluzijo – svetovalec je pro-
gram usposabljanja oseb z motnjo v dušev-
nem razvoju, ki skozi program usposabljanja 
pridobijo dodatne kompetence za svetovanje 
organizacijam na podlagi njihovih lastnih ugo-
tovitev o socialni vključenosti. 

Vsa orodja so na voljo v vseh jezikih projek-
ta (angleščina, španščina, nemščina, por-
tugalščina in slovenščina) ter so objavljene 
na spletni strani projekta  http://en.lebenshil-
fen-sd.at/english/coesi_project/  

http://en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project
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„Podpora Evropske komisije za pripravo te 
publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki 
odraža le stališ�a avtorjev. Komisija ne more 
biti odgovorna za kakršno koli uporabo infor-
macij, ki jih publikacija vsebuje “

Coordenador: 
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austria 
(AT), https://lebenshilfen-sd.at

Parceiros:
CUDV Center for qualifying, work and social 
care, Črna na Koroškem, Slovenia (SL)
http://www.cudvcrna.si/

FENACERCI National Federation of Cooperati-
ves and Social Solidarity, Portugal (PT)
http://www.fenacerci.pt/

GORABIDE Biscay Association 
in favour of people with intellectual disabilities, 
Spain (ES)
https://gorabide.com/

Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrich-
tungen, gGmbH, Germany (DE)
https://www.lmbhh.de/
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