
 

 

 

 

 

 

 

Spremenimo organizacije, da omogočimo socialno 

vključenost 

Številka projekta: 2017-1-AT01-KA204-035102 

 

 

Usposabljanje  za strokovne delavce 

 
 

  



 
 

 
GORABIDE, Biscay Association in      
Favour of People with Intellectual     
Disabilities 
Bilbao, ES 
https://gorabide.com/ 
 

 
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH   
  
Graz, AT 
http://lebenshilfen-sd.at 

 

 

CUDV Center za usposabljanje     
delo in varstvo 
Crna na Koroškem, SL 
http://www.cudvcrna.si/ 
 

 

FENACERCI National Federation of      
Social Solidarity Cooperatives 
 
Lisbon, PT 
http://www.fenacerci.pt/ 

 

 

Leben mit Behinderung Hamburg    
  
Sozialeinrichtungen gGmbH 
Hamburg, DE 
https://www.lmbhh.de 

 

 

 

 

Podpora Evropske komisije za 
pripravo te publikacije ne pomeni 
potrditve vsebine, ki odraža le stališča 
avtorjev. Komisija ne more biti 
odgovorna za kakršno koli uporabo 
informacij, ki jih publikacija vsebuje. 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Usposabljanje za strokovne delavce 

 

 

Vsebina 
 

 

UVOD ............................................................................................................................................. 1 

CILJ ............................................................................................................................................. 1 

MODEL KOMPETENC ................................................................................................................. 2 

POSTOPEK UČENJA S SEDMIMI KORAKI .................................................................................... 2 

VLOGE MODERATORJEV ............................................................................................................ 4 

METODODLOŠKI PREDLOGI ....................................................................................................... 4 

GLOSAR .......................................................................................................................................... 5 

KOMPETENCA 1: SPOSOBNOST NAVEZOVANJA ODNOSOV IN KOMUNIKACIJE ........................... 7 

KOMPETENCA 2: USMERJANJE UPORABNIKA ............................................................................. 14 

KOMPETENCA 3: NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI ........................... 21 

KOMPETENCA 4: ETIČNA OBVEZNOST ........................................................................................ 29 

INDEKS ORODIJ ............................................................................................................................ 37 

VIRI .............................................................................................................................................. 57 

 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Usposabljanje za strokovne delavce 

 

1 

 

UVOD 
 

Osebne izkušnje so poglavitne za ozaveščanje in prenos individualnih veščin ter učenje 
podpornih metod. Za najbolj koristne se smatrajo preizkušene metode, ki se lahko učinkovito in 
pravočasno izvajajo brez dodatnega vnosa sredstev in dolgotrajnih priprav.  

Tovrstna učna izkušnja (praktična, samo-refleksivna, trajnostna) se lahko učinkovito razvije le iz 
situacije "iz oči v oči." Metodični pristopi na področjih komunikacije - vključno s kulturo 
dobrodošlice, osebno usmerjenim in družbeno-fizičnim delom - so preizkušeni, ovrednoteni in 
končno preneseni v dnevno delo, skupaj v skupini ali posamezno med usposabljanjem.  

Naslednji korak vključuje posamezne naloge za vsakega udeleženca med moduli in te naloge je 
potrebno izkusiti v neposrednem delovnem okolju, nato sledi vrednotenje terenskih izkušenj s 
celotno skupino udeležencev. Priporočena je podpora procesa s pomočjo individualnega 
coachinga, ki omogoča komunikacijo in samo-refleksijo med moduli.  

Učenje skupaj - v hierarhiji in v prednostno heterogeni skupini - je v središču. Da bi čim prej 
izvedli, kar je bilo naučeno / izkušeno pri vsakodnevnem delu organizacije, strokovnjaki 
izmenjujejo informacije o inkluzivnem procesu sprememb v svoji okolici in s tem v zgodnji fazi 
krepijo udeležbo.  

Prenos naučenega se dodatno zagotavlja z uporabo orodij samoevalvacije za določitev razvoja 
in napredka med učnim procesom.  

Poleg tega se spodbuja vključujoča sprememba z obogatitvijo usposabljanja (tako O4 kot O5) z 
izbranim dodatnim materialom in prisotnostjo uporabnikov. Njihove izkušnje je treba upoštevati 
zlasti pri vsakodnevnih vprašanjih učinkovite podpore. 

CILJ 

Spodbujati procese samoevalvacije, refleksije, učenja (posameznika in skupine) za izboljšanje in 
uporabo strokovnih kompetenc, usmerjenih v uresničevanje priložnosti za socialno vključevanje 
oseb z motnjami v duševnem razvoju (uporabniki), in sicer z uporabo osebno usmerjenega 
pristopa in procesa preoblikovanja organizacij za socialno vključenost.  
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MODEL KOMPETENC 

Usposabljanje temelji na štirih specifičnih kompetencah, povezanih s pristopom, osredotočenim 
na posameznika, in socialno vključenostjo. Te štiri kompetence skupaj omogočajo 
strokovnjakom, da prevzamejo nove vloge moderatorjev za vključevanje, osredotočijo svojo 
nalogo na uporabnika skupaj z uporabnikom (njihove potrebe, skrbi, pričakovanja in želje), 
raziskujejo in ustvarjajo priložnosti za sodelovanje v skupnosti. Pričakuje se, da bo napredek 
strokovnjakov v kompetencah neposredno vplival na osebne rezultate uporabnikov (kakovost 
življenja, življenjski cilji, zadovoljstvo, priložnosti za sodelovanje v skupnosti itd.) ter iskanje in 
ustvarjalno ustvarjanje prostora za vključitev znotraj skupnosti. 

POSTOPEK UČENJA S SEDMIMI KORAKI 

Vsaka kompetenca se izvaja v specifičnem modulu, čeprav se mora tisto, kar se uči, akumulirati. 
Slednje pomeni, da se pri izvajanju modula 2 pričakuje, da bo strokovnjak udejanjil in nadaljeval 
razvoj osebnega učenja iz modula 1.  

Vsaka kompetenca se raziskuje po sedem-stopenjskem modulu, ki se odziva na spiralni proces 
učenja, v katerem so združene različne modalitete (posameznika, skupine), dejavnosti in 
tehnike.  

Koraki, ki jih je treba upoštevati v vsakem modulu (kompetenca), so naslednji:  

Korak 1. Začetni razmislek skupine 

Korak 2. Začetna samoevalvacija in področja osebnega izboljšanja 

Korak 3. Srečanje s individualnim moderatorjem 

Korak 4. Vmesno skupinsko učenje 

Korak 5. Interakcija z eno osebo (ali več) z motnjami v duševnem razvoju (uporabniki) 

Korak 6. Končna samoevalvacija 
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Korak 7. Končno skupinsko učenje in stalno izboljševanje 

  

 

Vsak korak opredeljuje cilj, sklicevanje na teoretične koncepte, dejavnosti in orodja za njihovo 
razvijanje (glej prilogo), pa tudi nekatere dopolnilne materiale, ki jih lahko moderator uporabi, 
če se to zdi primerno.  

Prav tako je vključen glosar teoretičnih konceptov, ki lahko pomaga pri poznavanju osnovnih 
vidikov konceptualnih referenčnih modelov.  

Teh sedem korakov omogoča, da je učenje:  

Funkcionalno: kar pomeni praktično, ciljno 
naravnano in z neposrednim vplivom na 
osebne rezultate uporabnikov.  
 

 Znatno: vsak strokovnjak v tem procesu 
povezuje nove pridobljene informacije s 
tistim, kar je bilo že znano, jih ponovno 
prilagaja ter obnavlja. 

Konstruktivno: vsak strokovnjak gradi svoje 
učenje in pomen s pomočjo svojih izkušenj.  
 

 Deljeno: učinek procesa usposabljanja 
se razširi z deljenjem osebnega učenja in 
s pomočjo tega, kar so se naučili drugi 
strokovnjaki. 

Prenosljivo: osebno učenje je treba 
prenesti, vaditi in preverjati na resničnih 
poklicnih nalogah v vsakdanjem življenju.  
 

 Kontekstualizirano: kar se nauči, je 
zasidrano v vsakodnevni rutini 
strokovnjakov, zlasti v delovnih okoljih in 
znotraj specifičnega organizacijskega 
okvira z lastnimi značilnostmi. 
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VLOGE MODERATORJEV 

Moderator skupine Individualni moderator Moderator - uporabnik 

Odgovoren je za 
spodbujanje skupinskih 
srečanj (koraki 1, 4 in 7) in 
izvajanje priporočenih 
dejavnosti. Profil 
moderatorja skupine mora 
biti profil – strokovni 
delavec, ki pozna osnovne 
teoretične modele (k 
posamezniku usmerjen 
pristop (PCP), socialno 
vključevanje), pa tudi 
kompetence za 
spodbujanje, spremljanje 
in usmerjanje strokovnih 
delavcev, ki se udeležujejo 
usposabljanja. Zaželeno je, 
da ima izkušnje pri 
spodbujanju skupin za 
usposabljanje. Kot sredstvo 
orientacije je predlagano, 
da naj bo strokovni delavec 
nekdo z diplomo iz 
področja družboslovja / 
humanistike. 

Odgovorni za korak 3 
spremljajo, podpirajo in 
usmerjajo strokovne 
delavece pri usposabljanju 
glede prepoznavanja 
področij in predlogov za 
osebno izboljšanje. Delijo 
pozitivne, realistične in 
spodbudne povratne 
informacije, namenjene 
napredku kompetenc. 
Zaželeno je, da imajo 
določene izkušnje s 
coachingom in / ali procesi 
osebne orientacije. V 
procesu je lahko več 
individualnih 
moderatorjev. Glede na 
usmerjenost je 
priporočljivo, da ima 
strokovni delavec diplomo 
iz področja družboslovja / 
humanistike 

Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, ki so 
med usposabljanjem 
pokažejo zanimanje  za 
sodelovanje s strokovnim 
delavcem, bi lahko 
posredovale povratne 
informacije o svojih 
posebnih izkušnjah glede 
kompetence, ki jo vadijo. 
Zaželeno je, da bi te osebe 
želele razširiti svoje 
priložnosti za socialno 
vključenost. V procesu 
usposabljanja lahko 
sodelujejo različne osebe z 
motnjami v duševnem 
razvoju. 

 

 

METODODLOŠKI PREDLOGI 

Glede skupin: optimalno število udeležencev je med 12 in 15 strokovnjaki. 

Glede časovnega razporeda programa usposabljanja: bolje je, da je usposabljanje časovno 
daljše, da se olajšajo spremembe v odnosu, vendar naj bo prilagojeno dejanskim scenarijem za 
posameznega subjekta in izvedeno intenzivno.  

Glede modulov usposabljanja: vsak od štirih modulov se lahko poučuje samostojno, čeprav je 
najboljši način slediti vrstnemu redu, da se olajšata konsolidacija in praksa učnega procesa na 
progresiven in interaktiven način.   

Glede priporočenih dejavnosti: vsak moderator se lahko odloči za uporabo različnih dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki so za skupino primernejše.  

Glede dopolnilnih materialov: njihova uporaba je prepuščena kriterijem moderatorja, odvisno 
od interesov skupine. Lahko gre za branje in premislek o besedilu ali ogled videoposnetka itd. 
Cilj je spodbuditi ustvarjalno osredotočenost na priložnosti za vključevanje.   

Glede orodij: najdete jih v prilogi. Gre za usmerjevalne materiale.  

Glede prostorov za usposabljanje: če je možno, je optimalna izvedba usposabljanja v prostorih 
skupnosti, zunaj dejanskih organizacij, s čimer se podpirajo priložnosti za vključevanje.  
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GLOSAR 

Naravna podpora 

Naravne podpore so odnosi, ki jih imamo v življenju vsak dan - neplačani, neformalni, običajni 
odnosi. To so lahko odnosi s sosedom, prijateljem, z nekom v lokalni kavarni, z družinskim 
članom, strežnikom, z učiteljem ali mentorjem itd. Nekateri primeri naravne podpore vključujejo 
ponuditi osebi prevoz, osebo komu predstaviti, druženje, poslušanje, prijateljstvo, reševanje 
problemov ali celo sosedsko podporo, kot je pobiranje pošte, medtem ko je oseba odsotna (A 
Guide to Natural Supports, 2012: http://www.aaddalaska.org/wp-content/uploads/2017/06/ 
guide_natural_supports.pdf). 

Samoodločba 

V preteklosti je bila mnogim posameznikom z motnjami odvzeta pravica do samoodločbe. Tako 
niso imeli priložnosti ali podpore za izbiranje ali sprejemanje odločitev o pomembnih vidikih 
svojega življenja, temveč so namesto tega bili pogosto preveč zaščiteni in prisiljeno ločeni, med 
tem ko so drugi sprejemali odločitve o ključnih elementih njihovega življenja. Za mnoge z 
intelektualnimi motnjami sta bila tako odsotnost dostojanstva tveganja in priložnosti za izbiro 
ovira, da niso mogli uveljavljati svoje pravico do samoodločbe ter postati sodelujoči, cenjeni in 
spoštovani člani svojih skupnosti, ki živijo svoje življenje po lastni izbiri (https://aaidd.org/news-
policy/policy/position-statements/self-determination). 

Samozagovorništvo 

Samozagovorništvo je proces zagovarjanja sebe in svojih potreb in, če razmere to zahtevajo, tudi 
to, da naredite, kar je potrebno, da so vaše potrebe izpolnjene 
(http://www.selfadvocacyonline.org/find/). 

Kvaliteta življenja (QOL) 

Individualna kvaliteta življenja je večdimenzionalni pojav, sestavljen iz ključnih področij, na 
katere vplivajo osebne značilnosti in okoljske spremenljivke. Ta temeljna področja so enaka za 
vse ljudi, čeprav se lahko razlikujejo po relativni vrednosti in pomembnosti. Po modelu Schalock 
& Verdugo so ta glavna področja: čustveno dobro počutje, medosebni odnosi, samoodločanje, 
socialna vključenost, materialna blaginja, osebni razvoj, pravice in dobro telesno počutje. 

Krog podpore 

Krogi so skupina ljudi, ki se srečujejo in pomagajo nekomu doseči, kar bi želel doseči v svojem 
življenju. Pri tem gre morda lahko za širitev družbenega kroga, iskanje strehe nad glavo, 
prostočasne dejavnosti ali počitnice. Nosilec kroga mora biti odgovoren in se odločiti, koga želi 
povabiti, o čem bo tekla beseda in kje naj se krog srečuje. 

Opolnomočenje 

Proces, preko katerega oseba postane močnejša in bolj samozavestna, še posebej pri nadzoru 
svojega življenja in uveljavljanju pravic. 

Ljudje, ki ustvarjajo kontekst in povezave 

Ustvarjajo ozračje zaupanja in spoštovanja, ki omogoča poslušanje in pogovor ter s tem srečanje 
in motivacijo. 
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Model kompetenc 

Kompetence se lahko uporabijo za pojasnitev in opredelitev vprašanj KAJ (spretnosti, znanje in 
sposobnosti, ki prispevajo k uspehu pri opravljanju določenega dela) in KAKO (pristop, vedenje 
ali odnos, ki pripomore, da je naloga izvedena na način, ki zagotavlja največjo vrednost in 
prispeva k organizacijskemu uspehu (Priročnik kartiranja kompetenc: razumevanje, oblikovanje 
in izvajanje modelov kompetenc v organizacijah, 2016)). 

Priložnosti 

Priložnost ali situacija, ki omogoča, da naredite nekaj, kar želite ali morate storiti, ali ponuja 
možnost, da nekaj naredite. Primeren ali ugoden čas ali priložnost. Situacija ali stanje, ki je 
ugodno za doseganje cilja. Dober položaj, priložnost ali perspektiva, kar zadeva napredek ali 
uspeh. 

Sodelovanje v skupnosti 

Sodelovanje v skupnosti pomeni vključevanje v dejavnosti skupnosti, ki spodbujajo razvoj 
medosebnih odnosov. Dejavnosti skupnosti vključujejo prostočasne dejavnosti, kot so konjički, 
umetnost in šport; politične in državljanske dejavnosti ali organizacije; produktivne dejavnosti, 
kot je zaposlovanje ali izobraževanje; potrošnja ali dostop do blaga in storitev; in pa verske ter 
kulturne dejavnosti in skupine (Definiranje socialne vključenosti oseb z intelektualnimi in 
razvojnimi motnjami: ekološki model socialnih omrežij in sodelovanje skupnosti. Stacy Clifford 
Simplican, Geraldine Leader in John Kosciulek, 2014). 

Kognitivna dostopnost 

Nabor zahtev, ki jih morajo okolja, izdelki in storitve izpolnjevati med njihovim komuniciranjem 
in interakcijo z uporabnikom, tako da so informacije dostopne. Obseg učenja na pamet kot 
orodja za zapomnitev informacij bi se moral zmanjšati; uporabiti je potrebno čim večje število 
komplementarnih formatov, naj bodo to vizualni, zvočni ali z več slikami; uporabnik bi moral 
zmanjšati svojo potrebo po uporabi zapletenih organizacijskih veščin; besedišče ali raven branja 
morata ustrezati ravni razumevanja prejemnikov itd. Skratka, ustvarjanje okolja, ki naredi ljudi 
bolj neodvisne na vseh ravneh interakcije (BL Brusilovsky, 2017, Ocenjevanje kognitivne 
dostopnosti). 
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KOMPETENCA 1: SPOSOBNOST NAVEZOVANJA ODNOSOV 

IN KOMUNIKACIJE 
Sposobnost navezovanja odnosov, razvijanje vedenja glede na vsako situacijo ter jasno in 

prepričljivo izražanje idej, poslušanje in dovzetnost za potrebe in predloge drugih. 
 

  

 
ZAČETNI RAZMISLEK SKUPINE 

 

NAČIN IN ČAS: Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Teorija človeške komunikacije (Paul 
Watzlawick) 

CILJI: Izkusiti dejavnike učinkovite komunikacije: 

verbalna in neverbalna sporočila, raven odnosa, stopnjo 
zaupanja, vezi, aktivno poslušanje, spoštovanje 
edinstvenosti druge osebe. 

 

KLJUČNE IDEJE 
Komunikacija je prisotna v vseh interakcijah. Vse, kar počnemo, zagotavlja informacije (aktivnost 
ali neaktivnost, besede ali tišina, kretnje, čustva), ki vplivajo na druge in ustvarjajo novo 
komunikacijo in / ali interakcijo. 
 
Vsa komunikacija ima dve ravni: vsebinska raven (kaj je rečeno) in raven odnosa (kako in kje se 
postavimo glede na drugega). 
 
Za učinkovito komunikacijo je pomembno zaupanje, ki se pri teh izmenjavah ustvarja z jasnostjo in 
skladnostjo. 
 
Pomembno je poslušati, da bi razumeli stališče druge osebe in razbili vnaprejšnje ideje, spraševati 
in poizvedovati med pogovorom, prilagajati se vsaki osebi. 

 
RAZVOJ SREČANJA 

 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 
 

15 min Posamezno preberite matrico kompetenc 1. V skupini delite dvome, vprašanja in 
začetne komentarje. Skupina na se osredotoči na kompetenco 1 "Zmožnost 
navezovanja odnosov in komunikacije." 
 

15 min Skupinska vaja "Čarobni list". Učinkovita verbalna komunikacija brez očesnega stika 
(glejte Kazalo orodij). 
 

15 min Individualna refleksija. Baterija vprašanj: Kako se je počutil A? Kako se je počutil B? 
Kaj je olajšalo razvoj dejavnosti? Kaj jo je otežilo? Kaj bi pomagalo? Kako lahko 
povežemo opravljeno dejavnost s sposobnostjo povezovanja in komunikacije? 
Zabeležite ideje, ki se porajajo. 
 

45 min Skupinska refleksija. Kot skupina delite osebna razmišljanja o dogajanju med vajo. 
Ta razmišljanja povežite z resničnimi osebnimi izkušnjami. Informacije povežite s 
ključnimi idejami. 
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15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
 

 

ORODJA Matrica kompetenc 
1 

Skupinska vaja "Čarobni list" Začetno / končno orodje za 
preverjanje 

 

 
 

 
ZAČETNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:   
Posamezno / 30 min. 
 

CILJI 
Ugotoviti stopnjo usklajenosti s kompetencami 1. Odkriti tako osebne 
močne točke v tej kompetenci kot tudi vsa področja, ki jih je treba 
izboljšati.  

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje. Napake in slabosti so sredstvo in točka podpore za izboljšanje.  
 
Več kot imamo znanja o samemu sebi, bolj se povečuje naša stopnja osebnega zadovoljstva.  
 
Življenje, doživljanje in razmišljanje o naših osebnih zmožnostih za navezovanje stikov in 
komuniciranje nam pomagajo rasti in nas približajo ljudem, ki jih spremljamo.  
 

RAZVOJ SREČANJA 

 
ACKTIVNOSTI 

 
 

 
Branje elementov iz matrice kompetenc 1 (glejte Kazalo orodij). Odgovarjanje na pošten način, da 
se umestimo v kompetenco 1 in vizualiziramo svoja osebna sredstva in težave. Poudarjanje 
vedenja, ki opisuje naš običajni način delovanja ter preverjanje, na katero raven se postavljamo. 
Beleženje določenih težav in močnih točk ter tistih elementov, ki nam pomagajo ali nas ovirajo 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.). Dopolnite Osebno tabelo prednosti in 
področij za izboljšanje. 
 

 

ORODJA 
 

Matrica kompetenc 1  
 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje  

 
 
 

  

 
INDIVIDUALNO UČENJE 

 
 
 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor)  
/ 1h 30 min 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Model GROW (Graham Alexander / John 
Whitmore). 

CILJI 
Poglabljanje v samospoznavanje. 
Opredelitev področij osebnega razvoja v 
okviru te kompetence 1. Ustvarjanje osebnih 
načrtov za izboljšavo. 
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KLJUČNE IDEJE  

Ljudje se odzivajo na različne načine in le prebuditi morajo svoja osebna sredstva za izboljšanje 
učenja in individualne spremembe.  
 
Pogovor z drugimi dodaja kontrast, občutek, da ste odgovorni za svoje naloge in odločitve ter vas 
motivira, ker vas spodbuja, da poslušate sami sebe 

 
RAZVOJ SREČANJA 

 
AKTIVNOSTI 

 

 
Polstrukturiran in smiseln pogovor z moderatorjem, osredotočen na kompetenco 1 (vedenjski 
dokazi) in voden z vprašanji, ki spodbujajo spremembe, učenje in deblokiranje na izbranem 
področju.  
 
Moderator pomaga pri osredotočanju na področja za izboljšave in zastavljanju realnih osebnih 
ciljev. Model GROW (glejte Kazalo orodij). 

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 1 Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 

Model Grow: vprašanja za spodbujanje učnega pogovora  
 

 

  

 
VMESNO SKUPINSKO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Teorija človeške komunikacije (Paul 
Watzlawick 

CILJI 
Delite izhodišče za kompetenco 1 (začetna samoevalvacija), 
prednosti in področja izboljšav opredeljenih za spodbujanje 
skupinskega učenja. 

 

KLJUČNE IDEJE  

 
Vse komunikacijske izmenjave so simetrične (vrstnik vrstniku) ali komplementarne (na primer 
učitelj / učenec) glede na to, ali temeljijo na enakosti ali razliki.  
 
Obe vrsti interakcij sta funkcionalni, dokler lahko vsak udeleženec sprejme raven vloge drugih.  
 
Če tega ne sprejme in si prizadeva ohraniti svoj položaj prevladujočega, lahko pride do resničnih 
bojev za oblast. 
 
Spremljajoči model na osebo osredotočenega pristopa, se osredotoča na osebo, podporo ali 
spremljavo pri uveljavljanju pravic, dostojanstva in življenjskega načrta.  
 
Na splošno ta spremljava temelji na simetričnem medosebnem odnosu, v nekaterih primerih pa 
komplementarnem.  
 
V tej spremljavi se spodbuja avtonomija, ki temelji na preferencah, željah in sanjah, prepoznavanju 
sposobnosti in povezanosti osebe z njenim okoljem. 
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RAZVOJ SREČANJA 

 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI  
 

15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 

15 min Skupinska vaja: "El Lazarillo" (Vodnik)1. Vaja za spodbujanje in razmišljanje o 
zaupanju, empatiji in modelu spremljave. V parih ima ena oseba zavezane oči. Druga 
oseba ga spremlja pri njegovem "slepem sprehodu".  
 
Smernice: »Ne smete se pogovarjati. Postavite le eno roko na partnerjevo ramo in 
mu s stiskanjem povejte, kaj želite. Sprehod ni ovira za partnerja z zavezanimi očmi, 
ampak priložnost, da doživi izkušnjo in o njej razmisli.« Vaja se nato ponovi v 
zamenjanih vlogah. 
 

15 min Individualna refleksija. Baterija vprašanj: kako smo se počutili v vsaki vlogi? Kaj je 
olajšalo razvoj dejavnosti? Kaj jo je otežilo? Kaj bi pomagalo? Kako lahko povežemo 
opravljeno dejavnost s sposobnostjo povezovanja in komunikacije?  
 
Beležite te razmisleke. Posamezno izpolnite tabelo: Ugotovitve glede 
komunikacijske izmenjave, ki opredeljujejo, kaj je delovalo ali ne, tako za »vodnika« 
kot za »vodenega« (glejte Kazalo orodij). 
 

45 min Skupinska refleksija. Kot skupina delite osebna razmišljanja o dogajanju med vajo.  
 
Ta razmišljanja povežite z resničnimi osebnimi izkušnjami. Razmislite o dejavnikih, 
ki vplivajo na spremljavo (odpor in medsebojno zaupanje, načini komuniciranja, 
čustva, ki se pojavljajo pri stilih vodenja, v slogih, bolj osredotočenih na ljudi, pri 
prevzemanju potreb, poslušanju preferenc, skrbi, odgovornosti, postavljanje sebe v 
kožo drugega, prekomerna zaščita ...).  
 
Naredite skupinski povzetek idej, navedenih v tabeli Učenje preko komunikacijskih 
izmenjav (glejte Kazalo orodij). 
 

15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino  
 

 

ORODJA 
Tabela: »Učenje preko komunikacijskih izmenjav« Začetno / končno orodje za 

preverjanje  
 

  

                                                           
1 "Lazarillo de Tormes" - španska zgodba, napisana leta 1554, o mladem španskem dečku, ki se pod 
okriljem starega slepca nauči biti zvit in spreten. Mladi fant je deloval kot njegov "vodnik". 
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VKLJUČEVANJE STVARI V PRAKSO 
SKUPAJ Z UPORABNIKI  
(OMDR) 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena  
(učni pogovor) / 1h 30 min 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Teorija človeške komunikacije (Paul 
Watzlawick) 

CILJI 
Izvajanje kompetence 1 v okviru dejavnosti ali 
pogovora z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju. Delanje na področjih izboljšav, opredeljenih 
v prvotni samooceni. 

 

KLJUČNE IDEJE  
 
Učenje skozi prakso - sicer ostajamo na stopnji informacij.  
 
Situacije moramo prakticirati in se z njimi soočati, da bi razvili potrebne sposobnosti in spoznali, 
da imamo druga sredstva, ki so močnejša. Vadimo! 
 

RAZVOJ SREČANJA  
 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

1h 30 min  
(30 min za 
vsako 
interakcijo) 

Z vsemi ključnimi idejami, zbranimi na prejšnjih srečanjih, se morajo končni 
uporabniki soočiti z resničnimi situacijami, da bi se usposobili in razvili spretnosti.  
 
Vzpostavijo se 3 interakcije s tremi osebami z motnjami glede na stopnjo 
komunikacijske sposobnosti [Interakcija 1: motnje s spretnostmi ustne 
komunikacije; Interakcija 2: motnje s težavo pri komunikaciji; Interakcija 3: motnje 
s težavami z ustno komunikacijo (uporabnik AAC)]. 
 
Interakcija z osebami z motnjami na vsaki od treh stopenj komunikacijske 
sposobnosti s pomočjo predlaganega orodja (Dobri in slabi dnevi) (glej Kazalo 
orodij). V vsakem pogovoru razvijte kompetenco odnosa in komunikacije, pri 
čemer se prilagodite osebi z motnjami. Gre za zavestno in učinkovito uvajanje 
predlaganih parametrov izboljšav.  
 
Povratne informacije udeleženca: za konec pogovora poslušamo povratne 
informacije o tem, kako so se po interakciji počutili (Ali je bila interakcija v pomoč?; 
Kako to opazite?; Kako se počutite? itd.) ter preverimo, v kolikšni meri je prišlo do 
izboljšanja.  
 
Končna osebna refleksija o povratnih informacijah glede interakcij. Ustvarjanje 
seznama sredstev (dobrih praks) (Kaj se je dobro izšlo?) in popis tistega, kar ni 
uspelo (dobre napake) (Kaj sem se naučil?; Kaj se ni izšlo in kaj moram storiti 
drugače?). 
 

 

ORODJA 
Dober dan / Slab dan 
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KONČNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:  
Posamezno / 30 min. 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Teorija človeške komunikacije (Paul 
Watzlawick) 

CILJI 
Ugotovite stopnjo usklajenosti s kompetenco 1. 
Na podlagi opravljenega dela ugotovite stopnjo 
razvoja močnih točk in področij, ki jih je treba 
izboljšati. 
 

 

KLJUČNE IDEJE   

Znanje o sebi je osnova za učenje. 
 
Napake in slabosti so pot in točka podpore za izboljšanje. 
Osebno zadovoljstvo se poveča, ko imamo več znanja o tem, kdo smo in kako delujemo, čutimo in 
razmišljamo. 
 
Življenje, izkušnje in razmišljanje o socialnem vključevanju nas vzpodbujajo k rasti in nas 
približujejo ljudem, ki nas spremljajo. 
 
Za osebno učenje je pomembno in potrebno, da prepoznamo doseženi napredek in ga proslavimo, 
prav tako je pomemben tudi naš odnos do samokritike. 
 

 
RAZVOJ SREČANJA 

 
AKTIVNOSTI 

 

 
Branje elementov iz matrice kompetenc 1 (glejte Kazalo orodij). Iskreni odgovori, zaradi katerih se 
osredotočamo na kompetence in si predstavljamo težave, ki se pojavljajo, in uporabljena sredstva. 
Zabeležite si posebne težave in močne točke, pa tudi tiste elemente, ki so pomagali ali ovirali 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.). 
 
Jasno opredelite osebne izboljšave s sklicevanjem na začetno oceno. 
 

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 1 Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje  

 
 

 

 

 
KONČNO SKUPINSKO SREČANJE 

 

NAČIN IN ČAS: 
 Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Teorija človeške komunikacije 
(Paul Watzlawick) 

CILJI 
Delite močne točke in področja, ki jih želite izboljšati v 
pogovorih z osebami z motnjami. 
Osredotočenost na individualno učenje kompetenc 1 v 
praksi. 
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KLJUČNE IDEJE  

Nekatere osnovne smernice za komunikacijo in interakcijo pri spremljanju oseb z motnjami so 
naslednje: 
 
Neposredna komunikacija z osebo z motnjami (ne pogovarjajte se, kot da oseba ne bi bila tam in 
ne nagovarjajte njenega spremljevalca). 
 
Primerna komunikacija za osebo in starost (ne infantiliziraj). 
 
Komunikacija, ki temelji na kakovostni oskrbi (z vedrino, jasnostjo in premorom, brez 
spoprijemanja s komunikacijo, brez dokončanja stavkov, brez tehnikalij, preprost, dostopen in 
vsakdanji jezik, skrb za prostor in kontekst) in na splošno z večjo naložbo v čas (osebi je potrebno 
dati čas, da se izrazi, ter biti potrpežljiv in spoštljiv do ritma in tišin). Verbalna komunikacija z 
vizualno podporo in / ali podporo z gestami za boljše razumevanje. 
 
Pomembno je zagotoviti, da razumete osebo z motnjami in da ona razume vas. 

 
RAZVOJ SREČANJA 

 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI  
 

15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 

45 min 
 

Delite v manjših skupinah (4-5 oseb). 
 

• Informacije o praksi Korak 5 (interakcija z osebami z motnjami z različnimi 
komunikacijskimi profili): Kako sem se počutil na tem praktičnem srečanju?; S 
katerimi težavami sem se srečal?; Katere spretnosti / sredstva sem uporabil?  
 

• Informacije o samoevalvaciji iz korakov 2 (začetna samoevalvacija) in 6 (končna 
samoevalvacija): osebno izboljšanje kompetence 1. 

 
 

30 min V večji skupini delite zaključke, izražene v manjših skupinah. Moderator krepi 
ključne ideje, posluša upiranje, postavlja vprašanja / alternative, ki olajšujejo 
spremembe in potiskajo skupino proti naslednjim korakom: kaj smo se naučili?; Kaj 
smo naredili dobro?; V čem smo uživali? 
 

30 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
 
Vsi skupaj dokončajte Drevo učenja in odkritij (glejte Kazalo orodij). 
 

 

TOOLS 
Matrica kompetenc 1 Začetno / končno orodje za 

preverjanje 
 

Drevo učenja in odkritij  
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KOMPETENCA 2: USMERJANJE UPORABNIKA 
Pokaže zanimanje, proaktivnost in pripravljenost razumeti in izpolniti potrebe in 

pričakovanja uporabnikov  

 

 

 
ZAČETNI RAZMISLEK SKUPINE 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Načrtovanje, osredotočeno na osebo  
 

CILJI 
Izkusite dejavnike, ki vplivajo na načrtovanje, 
osredotočeno na osebo; zavedajte se veščin in orodij, 
da bi lažje spremljali spremembe ljudi. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Pomembno je prisluhniti potrebam in / ali zahtevam uporabnikov s proaktivnim, vključenim in 
ustvarjalnim odnosom; spoštovati in spremljati želje, preference in pravice; osredotočiti se na 
sedanjost ter tudi raziskovanje in predvidevanje prihodnjih scenarijev, tako da protagonist svojega 
življenjskega načrta vzpostavi svojo pot. 
 
Prav tako je pomembno vzpostaviti ravnovesje med varnostjo in tveganjem; med tem, kaj je za 
človeka pomembno in tistim, kar se mu zdi pomembno. 
 
In seveda je pomembno tudi, da raziščete resničnost vsake osebe, njen specifičen položaj, saj to 
ponuja koristne informacije za razumevanje, kaj potrebujete. Ne smemo jemati navadnih 
predpostavk za samoumevne niti prepoznavati potreb druge osebe, kot da so naše lastne; ne 
smemo omejiti potreb, interesov in želja, ampak ljudem pomagati pri vizualizaciji scenarijev in 
sprejemanju odločitev. 
 
V mislih moramo imeti dejavnike, ki vplivajo na spremljavo (odpor in medsebojno zaupanje, 
načini komuniciranja, čustva, ki se pojavljajo pri stilih vodenja, pri stilih, bolj osredotočenih na 
ljudi, pri prevzemanju potreb, poslušanju preferenc, kako skrbeti, odgovornost, postavljanje sebe 
v kožo drugega, zaščita in prekomerna zaščita ...). 
 

 
RAZVOJ SREČANJA 

 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 

15 min Read the Competency 2 matrix individually (see Tools Index). Share doubts, 
questions and initial comments in a group.  
 
Get the group focused on "User Orientation" competency. 
 

10 min Individualno preberite matrico kompetenc 2 (glejte Kazalo orodij). V skupini delite 
dvome, vprašanja in začetne komentarje. 
 
Naj se skupina osredotoči na kompetence »orientacija uporabnika«. 
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20 min Individualna refleksija. Baterija vprašanj: Kakšni so bili vaši občutki do volkovega 
značaja tradicionalne zgodbe, preden ste to zgodbo slišali? Kakšna je volkova 
potreba? Kaj čutite zdaj do lika Rdeče kapnice? Kakšna je potreba deklice? Je v 
vašem življenju prišlo do situacije, ko ste začeli s predpostavkami o drugi osebi? Kaj 
ste potrebovali, da ste lahko spremenili svojo perspektivo?  
 
Te misli zabeležite. 

 

45 min Skupinska refleksija. Kot skupina delite osebna razmišljanja glede dogajanja med 
letom.  
 
Ta razmišljanja povežite z resničnimi osebnimi izkušnjami.  
 
Informacije povežite s ključnimi idejami. 
 

15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
 

 

ORODJA 
Matrica 
kompetenc 2  
 

Skupinska vaja "Domnevni veliki 
hudi volk" 

Začetno / končno orodje za 
preverjanje 

 
 

 
 

 
ZAČETNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:   
Posamezno / 30 min 

CILJI  
Ugotoviti stopnjo usklajenosti s kompetencami 2. Odkriti tako osebne 
močne točke v tej kompetenci kot tudi vsa področja, ki jih je treba 
izboljšati. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje. Napake in slabosti so sredstvo in točka podpore za izboljšanje.  
 
Več kot imamo znanja o samemu sebi, bolj se povečuje naša stopnja osebnega zadovoljstva.  
 
Življenje, doživljanje in razmišljanje o naših osebnih zmožnostih, da smo naravnani na uporabnike, 
nam pomagajo rasti in nas približajo ljudem, ki jih spremljamo 
 

RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI 
 

Branje elementov iz matrice kompetenc 2 (glejte Kazalo orodij).  
 
Odgovarjanje na pošten način, da se postavimo v kompetenco in vizualiziramo naše težave in 
sredstva v praksi.  
 
Poudarjanje vedenja, ki opisuje naš običajni način delovanja ter preverjanje, na katero raven se 
postavljamo.  
 
Beleženje določenih težav in močnih točk ter tistih elementov, ki nam pomagajo ali nas ovirajo 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.).  
 

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 2  
 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje  
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INDIVIDUALNO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 30 min 
 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Model GROW (Graham Alexander / John 
Whitmore). 

CILJI 
Poglabljanje v samospoznavanje. 
Opredelitev področij osebnega razvoja v 
okviru te kompetence. Ustvarjanje osebnih 
načrtov za izboljšavo. 
 

 

KLJUČNE IDEJE  

Ljudje se odzivajo na različne načine in le prebuditi morajo svoja osebna sredstva za izboljšanje 
učenja in individualne spremembe.  
 
Pogovor z drugimi dodaja kontrast, občutek, da ste odgovorni za svoje naloge in odločitve ter vas 
motivira, ker vas spodbuja, da poslušate sami sebe.   
 

RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI  
 

 

Polstrukturiran in smiseln pogovor z moderatorjem, osredotočen na kompetenco 2 (vedenjski 
dokazi) in voden z vprašanji, ki spodbujajo spremembe, učenje in deblokiranje na izbranem 
področju.  
 
Moderator pomaga pri osredotočanju na področja za izboljšave in zastavljanju realnih osebnih 
ciljev. Model GROW (glej Kazalo orodij). 
 

 

ORODJA 
Matrica 
kompetenc 2 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 
Model Grow: vprašanja za spodbujanje učnega pogovora  
 

 

  

 
VMESNO SKUPINSKO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 
REFERENČNE TOČKE KONCEPTA    
Načrtovanje, osredotočeno na 
osebo 

CILJI  
Delite izhodišče za kompetenco 2 (začetna samoevalvacija), 
prednosti in področja izboljšav opredeljenih za spodbujanje 
skupinskega učenja. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Poleg odkrivanja potreb, preferenc, sanj in izzivov, so K3 stališča potrebna pri spremstvu 
uporabnika: 
 
ZAUPANJE: verjemite v osebo in bodite odprti in proaktivni do izzivov, ki jih oseba postavlja. 
POVEZAVA: pozorno poslušanje, zanimanje za zadovoljstvo protagonista, pomoč uporabniku pri 
povezovanju s svojimi sredstvi, izzivi in dajanje potrebnih podpor. 
RADOVEDNOST: raziščite zmogljivosti in poiščite povezave; raziščite, kaj je res pomembno 
Za to je potrebno: 
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Biti del strokovne skupnosti, posedovati vrednote vključenosti, pravic, samoodločbe in 
soodvisnosti. 
 
Pomembno je tudi vedeti, kakšna je vloga strokovnjaka, kje on / ona deluje kot podpora, kdaj so 
njegova / njena sredstva in odločitve glavni in kdaj protagonist potrebuje vaše mnenje, priporočilo 
in ustvarjalnost, da bi našel izvedljive alternative. 
 
PCP kot katero koli orodje spremeni način podpore osebi in ne spremeni osebe same.  
 
Ljudje se spreminjajo zaradi motivacije, želje in možnosti, da zaradi izzivov širijo začetna obzorja in 
pristope, ter prijateljskih sredstev. Zato je treba z različnimi stili komuniciranja ravnati z 
ustvarjalnostjo ter motivacijo z vizualnimi, preprostimi in dostopnimi jeziki. 
 

RAZVOJ SREČANJA  
 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI  

15 min Začetno orodje za preverjanje: kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 
 

30 min 
 

Skupinska vadba "Popis orodij, osredotočenih na osebe" (glej Kazalo orodij). Vaja, s 
katero se ozavesti in v praksi uporabi orodja, ki olajšajo orientacijo do uporabnika.  
 
In za to je dobra možnost imeti moderatorje, ki sami načrtujejo. Izkusiti orodja z 
lastnim življenjem nudi jasno predstavo o tem, kako se z njimi soočiti. Individualni 
pregled možnih orodij; vsak udeleženec izbere enega izmed njih in ga uporabi 
nanašajoč se na drugega udeleženca.  
 
Pojasnite razloge, zakaj ste se odločili za to orodje. V parih se izbrana orodja 
uporabijo v praksi. 
 

15 min Individualna refleksija. Baterija vprašanj: Kako smo se počutili pri dejavnosti? Kaj je 
olajšalo razvoj dejavnosti? Kaj jo je otežilo? Kaj bi pomagalo? Kako lahko opravljeno 
dejavnost povežemo z medosebnimi in medsebojnimi odnosi? Kaj je delovalo? Kaj 
ni delovalo?  
 
Beležite te razmisleke. 
 

45 min Skupinska refleksija. Kot skupina delite osebna razmišljanja glede dogajanja med 
letom.  
 
Ta razmišljanja povežite z resničnimi osebnimi izkušnjami. Pomislite na dejavnike, ki 
vplivajo na odnos, usmerjen do uporabnika. Povežite razmišljanja s ključnimi 
idejami. 
 

15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino  
 

 

ORODJA 
Tabela "Popis orodij, osredotočenih na 
osebe" 
 

Začetno / končno orodje za preverjanje 
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VKLJUČEVANJE STVARI V PRAKSO 
SKUPAJ Z UPORABNIKI  
(OMDR) 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 
30 min 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Načrtovanje, osredotočeno na osebo 

GOALS   
Izvajanje kompetence 2 v praksi v okviru dejavnosti ali 
pogovora z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 
Delanje na področjih izboljšav, opredeljenih v prvotni 
samooceni. 

 
 

KLJUČNE IDEJE  
Učenje skozi prakso - sicer ostajamo na stopnji informacij.  
 
Situacije moramo prakticirati in se z njimi soočati, da bi razvili potrebne sposobnosti in spoznali, 
da imamo druga sredstva, ki so močnejša. Vadimo! 
 

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

1 h 30 min 
(30 minut za 
vsako 
interakcijo) 

Z vsemi ključnimi idejami, zbranimi na prejšnjih srečanjih, se morajo končni 
uporabniki soočiti z resničnimi situacijami, da bi se usposobili in razvili spretnosti.  
 
Vzpostavijo se 3 interakcije s tremi osebami z motnjami glede na stopnjo 
komunikacijske sposobnosti [Interakcija 1: motnje s spretnostmi ustne 
komunikacije; Interakcija 2: motnje s težavo pri komunikaciji; Interakcija 3: motnje 
s težavami z ustno komunikacijo (uporabnik AAC)]. 
 
Interakcija z osebami z motnjami na vsaki od treh stopenj komunikacijske 
sposobnosti z uporabo predlaganega orodja (komunikacijski grafikon) (glej Kazalo 
orodij). V vsakem pogovoru uporabite kompetenco za orientacijo z uporabnikom 
in se v vsakem primeru prilagodite osebi z motnjo. Gre za zavestno in učinkovito 
uvajanje predlaganih parametrov izboljšav.  
 
Povratne informacije uporabnika: za zaključek pogovora poslušamo povratne 
informacije o tem, kako so se počutili po interakciji (Ali je interakcija pomagala?; 
Kako to opazite?; Kako se počutite? itd.) in preverimo, v kolikšni meri je prišlo do 
izboljšave.  
 
Osebna refleksija o povratnih informacijah o interakcijah. Ustvarjanje seznama 
sredstev (dobrih praks) (Kaj se je dobro izšlo?) in popis tistega, kar ni uspelo (dobre 
napake) (Kaj sem se naučil?; Kaj se ni izšlo in kaj moram storiti drugače?). 
 

 

ORODJA 
Komunikacijska shema 
 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Usposabljanje za strokovne delavce 

 

19 

 
 

 
KONČNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:   
Posamezno / 30 min. 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Načrtovanje, osredotočeno na osebo 

CILJI 
Ugotovite stopnjo usklajenosti s kompetenco 2. Na 
podlagi opravljenega dela ugotovite stopnjo razvoja 
močnih točk in področij, ki jih je treba izboljšati. 
 

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje. 
 
Napake in slabosti so pot in točka podpore za izboljšanje. 
Osebno zadovoljstvo se poveča, ko imamo več znanja o tem, kdo smo in kako delujemo, čutimo in 
razmišljamo. 
 
Življenje, izkušnje in razmišljanje o socialnem vključevanju nas vzpodbujajo k rasti in nas 
približujejo ljudem, ki nas spremljajo. 
 
Za osebno učenje je pomembno in potrebno, da prepoznamo doseženi napredek in ga proslavimo, 
prav tako je pomemben tudi naš odnos do samokritike. 
 

RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI  
 

 

Branje elementov iz matrice kompetenc 2 (glejte Kazalo orodij). Iskreni odgovori, ki nam 
omogočajo, da se osredotočimo na kompetence in vizualiziramo težave, s katerimi se srečujemo, 
ter sredstva, uporabljena pri opravljeni nalogi.  
 
Zabeležite si posebne težave in močne točke, pa tudi tiste elemente, ki so pomagali ali ovirali 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.). 
 
Jasno opredelite osebne izboljšave s sklicevanjem na začetno oceno. 
 

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 2 Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 

 

 

 

 
KONČNO SKUPINSKO SREČANJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Načrtovanje, osredotočeno na 
osebo 

CILJI 
V pogovorih z osebo z motnjami delite močne točke in 
opredeljena področja, ki jih želite izboljšati. Osredotočenost 
na individualno učenje kompetenc 2 v praksi.  
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KLJUČNE IDEJE  

 
Delo na način, ki je osredotočen na uporabnika, vključuje nekatere naloge: 
 

• Vizualizirajte osebo kot posameznika in cenite njeno kulturo, njene prednosti in lastnosti 

• Razumevanje njegove / njene osebne zgodovine / identitete 

• Upoštevajte, kaj človeka zanima zdaj 

• Prizadevajte si za rezultate, ki si jih oseba želi v prihodnosti 

• Delujte tako, kot to od vas zahteva oseba 

• Zavedajte se, kako želi oseba prejemati podporo 

• Razumite, kako oseba komunicira in kako sprejema odločitve 

• Podprite osebo v njenih prijateljskih odnosih in zvezah 

• Podprite osebo, da postane del skupnosti 
 

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI  
 

15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 
se na vso skupino. 

45 min 
 

Delite v manjših skupinah (4-5 oseb). 
 

• Informacije o praksi Korak 5 (interakcija z osebami z motnjami z različnimi 
komunikacijskimi profili): Kako sem se počutil na tem praktičnem srečanju?; S 
katerimi težavami sem se srečal?; Katere spretnosti / sredstva sem uporabil?  
 

• Informacije o samoevalvaciji iz korakov 2 in 6: Osebno izboljšanje kompetenc 2. 
 

30 min V večji skupini delite zaključke, izražene v manjših skupinah. Moderator krepi 
ključne ideje, posluša upiranje, postavlja vprašanja / alternative, ki olajšujejo 
spremembe in potiskajo skupino proti naslednjim korakom: kaj smo se naučili?; Kaj 
smo naredili dobro?; V čem smo uživali? 
 

30 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
 
Vsi skupaj dokončate Drevo učenja in odkritij. 
 

 

ORODJA 
Competency 2 matrix  Drevo učenja in odkritij Začetno / končno orodje za 

preverjanje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Usposabljanje za strokovne delavce 

 

21 

KOMPETENCA 3: NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE 

SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
Zmožnost poznavanja in analiziranja možnosti za socialno vključenost v določenem okolju, 

spodbujanje novih priložnosti in na proaktiven ter sodelovalen način z drugimi v tem okolju, 
ustvarjanje alternativ; določitev ciljev, faz in prednostnih nalog na učinkovit in uspešen 
način, optimiziranje sredstev, predvidevanje težav in odpora ter usklajevanje ukrepov s 

preostankom organizacije s celostnega in vključujočega vidika.  
 

 

 
ZAČETNI RAZMISLEK SKUPINE 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Konvencija Združenih narodov o pravicah 
ljudi z motnjami 
Socialna vključenost in sodelovanje v 
skupnosti (O'Brien) 
Ljudje, ki ustvarjajo kontekst in povezave  

CILJI 
Zavedajte se, kakšne težave obstajajo na osebni in 
organizacijski ravni, ko spremljate ljudi kot del 
njihove socialne vključenosti. Razširite 
perspektivo na ravni skupnosti, da bi pridobili bolj 
proaktivno stališče pri prepoznavanju priložnosti 
za več povezav. 

 

KLJUČNE IDEJE  

 
Socialno vključenost lahko definiramo kot »LJUDJE, KI POČNEJO STVARI Z LJUDMI V ISTEM 
PROSTORU *« [* Ta definicija je nastala na refleksivnem srečanju skupine PcDI-Gorabide-Bilbao 
leta 2018].   
 
Ljudje imajo veščine in točke za razvoj, ki jim bodo omogočile načrtovanje življenja na področjih 
njihovih interesov, vrednot in izbir (sprejemanje osebnih odločitev). To je bistvenega pomena za 
dobro čustveno počutje, motivacijo, smisel življenja, krepitev in usposobitev samega sebe (osebna 
kompetentnost), in sicer da bi imeli vlogo, ki je cenjena in nas dela bolj vidne.  
 
Vse to se izvaja z ljudmi, ki nas podpirajo in spremljajo pri naših izkušnjah in učenju (krog podpore); 
krog ljudi, ki lahko raste in se spreminja.  
 
Raznolika razmerja razširjajo naše priložnosti tako za interakcijo kot za učenje; interakcija je 
dvosmerna.  
 
Na ta način lahko vsi tehtno prispevamo k drugim in skupnosti (medosebni odnosi in sodelovanje 
v skupnosti).  
 
Da bi se počutili izpolnjene, je pomembno, da občutimo, da pripadamo več skupinam in da je 
prispevek, ki ga dajemo skupini, cenjen.  
 
To nas spodbuja, da povečamo naš potencial, da se počutimo odgovorne za vse dolžnosti, ki jih 
imamo, in da se premaknemo iz našega območja udobja tako s pričakovanji kot pozitivnostjo. 
 
Ljudje v podporni vlogi so generatorji konteksta srečanja in povezav (mostov).  
 
Naša vloga v vsakem posameznem okolju je sestavljena iz spremljanja in prevzemanja delno in 
predhodno dogovorjenih odgovornosti ter določanja priložnosti v določenem okolju, ki bodo 
omogočile, da bo oseba koristno prispevala 
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RAZVOJ SREČANJA   
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 

se na vso skupino. 

15 min Posamezno preberite matrico kompetenc 3. V skupini delite dvome, vprašanja in 
začetne komentarje.  
 
Skupina naj se osredotoči na kompetenco "Načrtovanje in upravljanje socialne 
vključenosti."  

20 min Skupinska vaja: "Popoln kvadrat".  
 
Z zaprtimi očmi mora skupina narediti popoln kvadrat z vrvjo, ki je priložena (vrv ima 
dolžino približno 10 metrov).  
 
Člani skupine se lahko pogovarjajo.  

10 min 
 

Individualna refleksija. Baterija vprašanj: Kako vrednotite svoj občutek pripadnosti 
ekipi? Kako vrednotite svoj prispevek? Kako ocenjujete svoje delo? Kakšno vlogo ste 
imeli v skupini? Koliko svobode delovanja, izbire in govora ste imeli med izvajanjem 
naloge? Kakšen pozitiven prispevek so imeli drugi člani? Kaj je vplivalo na vašo 
vključenost / izključenost? Kaj je bilo potrebno, da ste se počutili cenjene?  
 
Zabeležite ideje, ki se porajajo.  

45 min 
 

Skupinska refleksija. Kot skupina delite osebna razmišljanja o dogajanju med vajo.  
 
Povežite ta razmišljanja z resničnimi osebnimi izkušnjami. Informacije povežite s 
ključnimi idejami.  

15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino   
 

ORODJA 
Matrica kompetenc 3 Začetno / končno orodje za preverjanje  
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ZAČETNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS: 
Posamezno / 30 min. 

CILJI  
Ugotoviti stopnjo usklajenosti s kompetencami. Odkriti tako osebne 
močne točke v tej kompetenci kot tudi vsa področja, ki jih je treba 
izboljšati.   

 
 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje.  
 
Napake in slabosti so sredstvo in točka podpore za izboljšanje.  
 
Več kot imamo znanja o samemu sebi, bolj se povečuje naša stopnja osebnega zadovoljstva.  
 
Življenje, doživljanje in razmišljanje o socialni vključenosti nam pomagajo pri rasti in približevanju 
ljudem, ki jih spremljamo.   
RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI   

 

Branje predmetov iz matrice kompetence 3.  
 
Odgovarjanje na pošten način, da se umestimo v kompetenco in vizualiziramo svoja osebna 
sredstva in težave.  
 
Poudarjanje vedenja, ki opisuje naš običajni način delovanja ter preverjanje, na katero raven se 
postavljamo.  
 
Beleženje določenih težav in močnih točk ter tistih elementov, ki nam pomagajo ali nas ovirajo 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.).  
 
Dopolnite Osebno tabelo prednosti in področij za izboljšanje. 

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 3  
 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje  
 
 

 
 

 

 

 
INDIVIDUALNO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 30 
min. 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Model GROW (G. Alexander / J. 
Whitmore). 

CILJI 
Poglabljanje v samospoznavanje. Opredelitev 
področij osebnega razvoja v okviru te kompetence. 
Ustvarjanje osebnih načrtov za izboljšavo. 

 

KLJUČNE IDEJE  

 
Ljudje se odzivajo na različne načine in le prebuditi morajo svoja osebna sredstva za izboljšanje 
učenja in individualne spremembe. 
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Pogovor z drugimi dodaja kontrast, občutek, da ste odgovorni za svoje naloge in odločitve ter vas 
motivira, ker vas spodbuja, da poslušate sami sebe.    
RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOST  

 

Polstrukturiran in smiseln pogovor z moderatorjem, osredotočen na kompetenco 3 (vedenjski 
dokazi) in voden z vprašanji, ki spodbujajo spremembe, učenje in deblokiranje na izbranem 
področju.  
 
Moderator pomaga pri osredotočanju na področja za izboljšave in zastavljanju realnih osebnih 
ciljev. Model GROW (glejte Kazalo orodij).  

 

ORODJA 
Matrica 
kompetenc 3 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 
Model Grow: vprašanja za spodbujanje učnega pogovora   

 

 

 

 
VMESNO SKUPINSKO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE 
KONCEPTA  
Konvencija Združenih narodov o 
pravicah ljudi z motnjami 
Socialna vključenost in 
sodelovanje v skupnosti (O'Brien) 

CILJI 
Deliti izhodiščno točko kompetence (samoevalvacija) in 
močne točke ter področja, ki jih je treba izboljšati, kot je bilo 
ugotovljeno v pogovoru, da bi bilo individualno učenje 
osredotočeno. Ugotovite, kakšne so težave na osebni in 
organizacijski ravni, tako da spremljate ljudi pri njihovem 
socialnem vključevanju. V skupini raziščite priložnosti za 
socialno vključenost, ki so na voljo v okolja uporabnika.  

 

KLJUČNE IDEJE 
 
Individualno učenje se spodbuja s skupino za podporo. Osebne strategije in viri se delijo, prav 
tako pa tudi slabosti v tej kompetenci ter strategije, ki se bodo izvajale za njen razvoj.  
 
Nekaj ključnih idej za obravnavanje te kompetence je:  

• Socialna vključenost je koncept, ki vpliva na vse. 
• Aktivna udeležba: vključuje spodbujanje sodelovanja v skupnih prostorih za 

spodbujanje sobivanja, sodelovanja, solidarnosti in interakcije med ljudmi ter 
različnimi agenti v skupnosti.  

• Srečanje: socialna interakcija v javnih prostorih, ki so dostopna znanim, neznanim ali 
manj znanim ljudem.  

• Praksa pomeni, da nekaj delamo aktivno in redno, tako da ohranimo ali izboljšamo 
znanje.  

• Življenje v skupnosti in učenje v skupnosti zahtevata 4 ravni: posameznika, skupino, 
skupnost / organizacijo in globalno raven. Te ravni so medsebojno povezane in kar je 
naučeno na kateri koli od njih, oblikuje učenje v drugih.  

• Kaj lahko storim, da pomagam ustvariti več priložnosti za povezovanje (srečanja)? 
• Eden od načinov je lahko spodbujanje dejavnosti znotraj skupnosti.  
• Raziskovanje priložnosti za srečanja v skupnosti.  
• Spremljanje, da bi uravnotežili čas, ki ga uporabnik preživi na poznanih in znanih 

mestih (ki dajejo varnost, so prijazna mesta za učenje, kjer se uporabnik lahko nauči 
novih stvari) ter na novih in neznanih mestih (omogočajo, da postanemo odprti do 
novih srečanj in odnosov, so potencialno znana mesta za prihodnost in priložnosti za 
uiti iz območja udobja).  
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• Kraji srečanj znotraj skupnosti morajo biti dostopni, vključujoči in odprti za vsakogar, 
zanimivi, aktivni in kolektivni z dejavnostmi, ki spodbujajo srečanje.  

• Zbiranje informacij o skupnosti je v podporni vlogi pomembna funkcija, saj je to 
način, da postanemo most, ki povezuje ljudi in skupnost (dejavnosti, prostori in 
odnosi). Vsako od teh zbirališč odpira možnosti za nove priložnosti za srečanja in 
izkušnje.  

• Druga funkcija v podporni vlogi je lahko načrtovanje z OMDR, kako pristopiti do novih 
krajev, ki so prava mesta za sestanke.. 

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
15 min Začetno orodje za preverjanje: kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 

se na vso skupino. 

1h 30 min 
 

Skupinska vadba: Ustvarite "Zemljevid priložnosti za vključitev" (glejte Kazalo orodij) 
v skupnosti, soseski ali okrožju v bližini organizacije (kulturna, športna, prosti čas 
itd.).  
 
Najprej bo potekal brainstorming za ustvarjanje idej o točkah srečanj, potem pa 
bodo te ideje združene in postavljene na zemljevid po področjih ter nato preverjene 
(preko interneta ali dejanskih obiskov), da se preveri, če so aktivnosti zanimive, 
dostopne in da lahko postanejo točke srečanja.   

15 min Končno orodje: Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino.  
 

ORODJA 
Zemljevid možnosti za vključitev Začetno / končno orodje za preverjanje   

 

 

 

VKLJUČEVANJE STVARI V 
PRAKSO SKUPAJ Z 
UPORABNIKI (OMDR) 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 30 
min 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Konvencija Združenih narodov o pravicah 
ljudi z motnjami  

CILJI 
Izvajanje kompetence 3 v okviru dejavnosti ali 
pogovora z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju. Delanje na področjih izboljšav, 
opredeljenih v prvotni samooceni. 

 

KLJUČNE IDEJE  
Učenje skozi prakso - sicer ostajamo na stopnji informacij.  
 
Situacije moramo prakticirati in se z njimi soočati, da bi razvili potrebne sposobnosti in spoznali, 
da imamo druga sredstva, ki so močnejša. Vadimo! 

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOST  
1 h 30 min. 
(30 min za 
vsako 
interakcijo) 

Z vsemi ključnimi idejami, zbranimi na prejšnjih srečanjih, se morajo končni 
uporabniki soočiti z resničnimi situacijami, da bi se usposobili in razvili spretnosti.  
 
Vzpostavijo se 3 interakcije s tremi osebami z motnjami glede na stopnjo 
komunikacijske sposobnosti [Interakcija 1: motnje s spretnostmi ustne 
komunikacije; Interakcija 2: motnje s težavo pri komunikaciji; Interakcija 3: motnje 
s težavami z ustno komunikacijo (uporabnik AAC)]. 
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Interakcija z osebami z motnjami na vsaki od treh stopenj komunikacijske 
sposobnosti: vključuje izbiro nekaterih predlaganih orodij (krog odnosov / 
identifikator možnosti sodelovanja in prispevka) (glejte Kazalo orodij) in 
prilagajanje orodja, zasnove srečanja in pogovora določeni osebi. Gre za zavestno 
in učinkovito uvajanje predlaganih parametrov izboljšav.  
 
Povratne informacije uporabnika: za zaključek pogovora poslušamo povratne 
informacije o tem, kako so se počutili po interakciji (Ali je interakcija pomagala? 
kako to opazite? Kako se počutite? itd.) in preverimo, do katere stopnje je prišlo 
do izboljšanja.  
 
Osebna refleksija o povratnih informacijah o interakcijah. Oblikovanje inventarja 
sredstev (dobre prakse) (Kaj se je dobro izkazalo?) in popis, kaj ni uspelo (dobre 
napake) (Česa sem se naučil?; Kaj se ni izšlo in kaj moram narediti na drugačen 
način?).  

 

ORODJA 
Krog odnosov Identifikator možnosti sodelovanja in prispevka   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
KONČNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS: 
Posamezno / 30 min 

CILJI 
Ugotovite stopnjo usklajenosti s kompetenco 3. Na podlagi opravljenega 
dela ugotovite stopnjo razvoja močnih točk in področij, ki jih je treba 
izboljšati.  

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje. 
 
Napake in slabosti so pot in točka podpore za izboljšanje. Osebno zadovoljstvo se poveča, ko 
imamo več znanja o tem, kdo smo in kako delujemo, čutimo in razmišljamo. 
 
Življenje, izkušnje in razmišljanje o socialnem vključevanju nas vzpodbujajo k rasti in nas 
približujejo ljudem, ki nas spremljajo. 
 
Za osebno učenje je pomembno in potrebno, da prepoznamo doseženi napredek in ga proslavimo, 
prav tako je pomemben tudi naš odnos do samokritike.  
RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI   

 

Branje elementov iz matrice kompetenc 3 (glejte Kazalo orodij). Iskreni odgovori, ki nam 
omogočajo, da se osredotočimo na kompetence in vizualiziramo težave, s katerimi se srečujemo, 
ter sredstva, uporabljena pri opravljeni nalogi. Zabeležite si posebne težave in močne točke, pa 
tudi tiste elemente, ki so pomagali ali ovirali (čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa 
itd.). 
 
Jasno opredelite osebne izboljšave s sklicevanjem na začetno oceno.  

 

ORODJA 
Matrica kompetenc 3 Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje   
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KONČNO SKUPINSKO SREČANJE 

 
 
 
 
 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Konvencija Združenih narodov o 
pravicah ljudi z motnjami 

CILJI 
V pogovoru z osebo z motnjami delite močne točke in 
opredeljena področja, ki jih želite izboljšati; 
osredotočenost na individualno učenje kompetenc 3 v 
praksi.   

 

KLJUČNE IDEJE  

Socialna vključenost zahteva, da imamo širšo in pogosto drugačno perspektivo do ljudi z 
motnjami. 
 
Ljudje z motnjami so motivirani, imajo pričakovanja, potrebe in interese. Treba jih je poslušati ter 
za njih ustvariti prostore in kontekste, da bi te lastnosti prišle na dan. 
 
Okolja so priložnosti za odkrivanje, prepoznavanje, izumljanje in ustvarjanje scenarijev za 
vključitev. 
 
Smo mostovi med ljudmi in okolji skupnosti, polnimi priložnosti. 
 
Priložnosti za socialno vključevanje zahtevajo prostore in dejavnosti, predvsem pa kontekste za 
interakcijo. 
 
Ljudje z motnjami v svojih skupnostih lahko opravljajo cenjene vloge.  
RAZVOJ SREČANJA  

 
 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
15 min Preverjanje: Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem?  Obrnite se na vso skupino.  
45 min 
 

Delite v manjših skupinah (4-5 oseb). 
 

• Informacije o praksi korak 5 (interakcija z osebami z motnjami z različnimi 
komunikacijskimi profili): kako sem se počutil med to praktično vajo? S kakšnimi 
težavami sem se soočil? Katere veščine / sredstva sem uporabil?  
 

• Informacije o samoevalvaciji iz korakov 2 in 6: osebno izboljšanje kompetenc 3.  
30 min V večji skupini delite zaključke, izražene v manjših skupinah. Moderator krepi 

ključne ideje, posluša upiranje, postavlja vprašanja / alternative, ki olajšujejo 
spremembe in potiskajo skupino proti naslednjim korakom: kaj smo se naučili? Kaj 
smo naredili dobro? V čem smo uživali?  

30 min Končno orodje: Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
 
Vsi skupaj dokončate Drevo učenja in odkritij.  

 

ORODJA 
Matrica 
kompetenc 3 

Drevo učenja in odkritij Začetno / končno orodje za 
preverjanje 
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KOMPETENCA 4: ETIČNA OBVEZNOST 
Sposobnost delovanja z osredotočanjem na pravice uporabnikov, vrednote modela COESI in 

temeljna etična načela pozornosti do uporabnikov 
 

 

 
ZAČETNI RAZMISLEK SKUPINE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Konvencija Združenih narodov o pravicah 
invalidov. 
Kognitivna dostopnost.  

CILJI  
Razmislite o pravicah ljudi z motnjami, vrednotah 
in etičnih načelih, povezanih s socialno 
vključenostjo, in se zavedajte njihovih 
vsakodnevnih posledic. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je referenčni dokument. Pojasnjuje pravice, ki 
jih je treba spoštovati in spodbujati. Predlagamo, da se osredotočite na nekatere od njih: 
 
19. člen Pravica do samostojnega življenja in pravica biti del skupnosti. 
21. člen Svoboda izražanja, mnenja in dostopa do informacij. 
30. člen Sodelovanje v kulturi, prostem času in športu. 
 
Ključnega pomena je, da ljudje z motnjami te pravice poznajo in razumejo, da jih lahko uveljavljajo, 
zagovarjajo in zahtevajo njihovo izpolnjevanje.  
 
Za to je pomembno, da obstajajo prilagojena gradiva, ki olajšajo razumevanje Konvencije.  
 
Prilagoditve v programu Lahko branje že obstajajo v več jezikih. Pomembno je poznati podporne 
vire, ki olajšajo "Kognitivno dostopnost".  
RAZVOJ SREČANJA  

 
 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
15 min Začetno orodje za preverjanje. Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 

se na vso skupino. 

15 min Posamezno preberite matrico kompetenc 4. V skupini delite dvome, vprašanja in 
začetne komentarje. Skupina naj se osredotoči na „etično zavezanost.“  

30 min Skupinska vadba "Dekalog" (glejte Kazalo orodij):  
 
Tri skupine za razmislek o pravicah oseb z motnjami. V vsaki skupini so obravnavane 
naslednje skupne točke v zvezi z eno od navedenih pravic: Kakšen je obseg te 
pravice? Kako to vpliva na osebo z motnjami? Kaj lahko storim za spodbujanje te 
pravice? Kaj lahko naredi organizacija? Kaj lahko naredi družina? Kaj lahko stori 
oseba z motnjo? Kakšne so glavne težave?   
  

30 min Vsaka skupina pripravi dekalog idej, povezanih z zakonom, o katerem je razmišljala 
(lahko je napisan, z risbami, piktogrami itd. Uporabite lahko predlagano predlogo 
(glejte Kazalo orodij) ali drugo bolj kreativno obliko.   

15 min Vsaka skupina svoj dekalog deli z ostalimi.  
15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje?  Obrnite se na vso skupino.  
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ORODJA Matrica kompetenc 4 
Tabela za pravice 
Dekaloga 

Začetno / končno orodje za 
preverjanje  

 

 

 

 
ZAČETNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:  
Posamezno / 30 min. 
 

CILJI 
Ugotoviti stopnjo usklajenosti s kompetencami 4. Odkriti tako 
osebne močne točke v tej kompetenci kot tudi vsa področja, ki 
jih je treba izboljšati.   

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje.  
 
Napake in slabosti so sredstvo in točka podpore za izboljšanje.  
 
Več kot imamo znanja o samemu sebi, bolj se povečuje naša stopnja osebnega zadovoljstva.  
 
Življenje, doživljanje in razmišljanje o socialni vključenosti nam pomagajo pri rasti in približevanju 
ljudem, ki jih spremljamo.   
RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI   

 

Branje elementov iz matrice kompetenc 4 (glejte Indeks orodij). Odgovarjanje na pošten način, da 
se umestimo v kompetenco in vizualiziramo svoja osebna sredstva in težave. Poudarjanje vedenja, 
ki opisuje naš običajni način delovanja ter preverjanje, na katero raven se postavljamo. 
 
Beleženje določenih težav in močnih točk ter tistih elementov, ki nam pomagajo ali nas ovirajo 
(čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa itd.). Dopolni Osebno tabelo prednosti in 
področij za izboljšanje.  

 

ORODJA Matrica kompetenc 4 
 
Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje   

 
 

 

 

 
INDIVIDUALNO UČENJE 

 
 
 
 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 30 
min  

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Model GROW (Graham Alexander / John 
Whitmore). 

CILJI 
Poglabljanje v samospoznavanje. Opredelitev 
področij osebnega razvoja v okviru te 
kompetence 4. Ustvarjanje osebnih načrtov za 
izboljšavo. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Ljudje se odzivajo na različne načine in le prebuditi morajo svoja osebna sredstva za izboljšanje 
učenja in individualne spremembe.  
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Pogovor z drugimi dodaja kontrast, občutek, da ste odgovorni za svoje naloge in odločitve ter vas 
motivira, ker vas spodbuja, da poslušate sami sebe.    
RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI   

 

Polstrukturiran in smiseln pogovor z moderatorjem, osredotočen na kompetenco 4 (vedenjski 
dokazi) in voden z vprašanji, ki spodbujajo spremembe, učenje in deblokiranje na izbranem 
področju.  
 
Moderator pomaga pri osredotočanju na področja za izboljšave in zastavljanju realnih osebnih 
ciljev. Model GROW (glej indeks orodij).  

 

ORODJA Matrica 
kompetenc 4 
 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 
Model Grow: vprašanja za spodbujanje učnega pogovora.  
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VMESNO SKUPINSKO UČENJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2 uri 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA:  
Okvir socialne vključenosti (John O´Brien)  

CILJI 
Zavedajte se in raziščite parametre modela 
družbene vključenosti Johna O'Briena; povežite te 
parametre z vsakodnevno nalogo   

 

KLJUČNE IDEJE.  
John O´Brien razvija 5 parametrov za spodbujanje podpornih koristnih izkušenj:  
 
PRIPADATI: razvijanje širokega in raznolikega odnosa med z ljudmi z in brez motenj. 
 
BITI SPOŠTOVAN: spoštovati druge in biti cenjena oseba, ki ima pozitivne vloge.  
 
UPORABLJATI VSE PROSTORE V JAVNOSTI: deljenje običajnih krajev življenja v skupnosti hkrati in 
na enak način kot drugi. 
 
PRISPEVATI: prispevanje darov, talentov, strasti, zanimanj, idej in mnenj drugim v skupnosti. 
 
IMETI MOŽNOST IZBIRE: izbire, velike in majhne, na vseh področjih življenja. 
 
J. O´Brien. Make a difference, supported valued experiences (Pobarvanka). Inclusion Press 
(Toronto). 

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
15 min Začetno orodje za preverjanje: kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 

se na vso skupino. 

45 min Skupinska vadba "Zvezda socialne vključenosti" (glejte Kazalo orodij).  
 
5 prostovoljcev prevzame po enega od 5 parametrov (ključne ideje). Če je mogoče, 
še 5 prostovoljcev prevzame vsak 1 od 5 dosežkov Zvezde socialne vključenosti 
(opisanih v orodju). Na list papirja (vidno) napišite svoj parameter ali dosežek.  
 
Poiščite osebne izkušnje, ki ponazarjajo parameter ali dosežek. Na primer: "Čutil 
sem, da pripadam ... ko ..."; "Počutim se spoštovan, ko ..."; "Čutim, da prispevam, 
ko ..." itd. Prostovoljci oblikujejo Zvezdo socialne vključenosti in na glas delijo svoje 
osebne izkušnje.  
 
V novem krogu jim moderator pomaga prikazati vsako zvezdno točko (parametre in 
dosežke) kot del celote. Postaviti je treba vprašanja, kot so: "Kako se počutite (3), 
ko ste zraven (4)? Kako bi bilo (4), če bi bil (3) izključen?  Bi prišlo do sprememb? itd.  
 
Tako lahko izrazijo, kako čutijo interakcijo med posameznimi parametri in dosežki. 
Če je udeležencev več kot 10, so ostali lahko opazovalci in pomagajo ustvariti 
zunanjo vizijo dinamike.  

45 min 
 

Skupinska refleksija. Udeleženci bodo poslušali in odgovorili na naslednje vprašanje: 
Kako bi se počutili, če ne bi imeli teh izkušenj, teh priložnosti? Kako bi to vplivalo na 
naše počutje in osebni razvoj? Kaj bi naredili, če teh parametrov in dosežkov v 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Usposabljanje za strokovne delavce 

 

33 

življenju ne bi imeli? Ali imajo osebe z motnjami, s katerimi sodelujemo, enake 
izkušnje in priložnosti? Kako se počutite ob tem? Kako lahko zagotovimo podporo?  

15 min Končno orodje za preverjanje. Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino.  
 

ORODJA 
Star framework of Social Inclusion - J. O´Brien. Začetno / končno orodje za 

preverjanje  
 
 

 

 

VKLJUČEVANJE STVARI V PRAKSO 
SKUPAJ Z  
UPORABNIKI (OMDR) 

 

NAČIN IN ČAS:  
Podpora ena na ena (učni pogovor) / 1h 
30 min 

REFERENČNE TOČKE KONCEPTA  
Okvir socialne vključenosti (John 
O´Brien) 

CILJI 
Izvajanje kompetence 4 v okviru dejavnosti ali pogovora 
z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Delanje na 
področjih izboljšav, opredeljenih v prvotni samooceni.  

 

KLJUČNE IDEJE  
Učenje skozi prakso - sicer ostajamo na stopnji informacij.  
 
Situacije moramo prakticirati in se z njimi soočati, da bi razvili potrebne sposobnosti in spoznali, 
da imamo druga sredstva, ki so močnejša. Vadimo!  
RAZVOJ SREČANJA  

 
 

ČASOVNICA AKTIVNOSTI   
1 h 30 min. 
(30 min za 
vsako 
interakcijo) 

Z vsemi ključnimi idejami, zbranimi na prejšnjih srečanjih, se morajo končni 
uporabniki soočiti z resničnimi situacijami, da bi se usposobili in razvili spretnosti.  
 
Vzpostavijo se 3 interakcije s tremi osebami z motnjami glede na stopnjo 
komunikacijske sposobnosti [Interakcija 1: motnje s spretnostmi ustne 
komunikacije; Interakcija 2: motnje s težavo pri komunikaciji; Interakcija 3: motnje 
s težavami z ustno komunikacijo (uporabnik AAC)]. 
 
Interakcije z osebami z motnjami na vsaki od treh stopenj komunikacijske 
sposobnosti z uporabo predlaganega orodja (tabela: "Možnosti ukrepanja") (glej 
Kazalo orodij). Uporabijo lahko tudi orodje za vrednotenje COESI za uporabnike. V 
vsak pogovor vključite kompetenco etične zavezanosti in se v vsakem primeru 
prilagodite osebi z motnjo. Gre za zavestno in učinkovito uvajanje predlaganih 
parametrov izboljšav.  
 
Povratne informacije uporabnika: za zaključek pogovora poslušamo povratne 
informacije o tem, kako so se počutili po interakciji (Ali je interakcija pomagala? 
Kako to opazite? Kako se počutite? itd.) in preverimo, do katere stopnje je prišlo 
do izboljšanja.  
 
Osebna refleksija o povratnih informacijah o interakcijah. Oblikovanje inventarja 
sredstev (dobre prakse) (Kaj se je dobro izkazalo?) in popis, kaj ni uspelo (dobre 
napake), česa sem se naučil? Kaj se ni izšlo in kaj moram narediti na drugačen 
način?).  

 

ORODJA 
Tabela "Možnosti ukrepanja" 
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KONČNA SAMOEVALVACIJA 

 

NAČIN IN ČAS:   
Posamezno / 30 min. 

CILJI  
Ugotovite stopnjo usklajenosti s kompetenco 4. Na podlagi opravljenega 
dela ugotovite stopnjo razvoja močnih točk in področij, ki jih je treba 
izboljšati. 

 

KLJUČNE IDEJE  

Samospoznanje je osnova za učenje. 
 
Napake in slabosti so pot in točka podpore za izboljšanje. 
 
Osebno zadovoljstvo se poveča, ko imamo več znanja o tem, kdo smo in kako delujemo, čutimo in 
razmišljamo. 
 
Življenje, izkušnje in razmišljanje o socialnem vključevanju nas vzpodbujajo k rasti in nas 
približujejo ljudem, ki nas spremljajo. 
 
Spoznavanje doseženih napredkov in praznovanje le-teh je nujno potrebno tako za učenje kot za 
naš odnos do samokritičnosti.  

RAZVOJ SREČANJA AKTIVNOSTI   
 

Branje elementov iz matrice kompetenc 4 (glejte Kazalo orodij). Iskreni odgovori, ki nam 
omogočajo, da se osredotočimo na kompetence in vizualiziramo težave, s katerimi se srečujemo, 
ter sredstva, uporabljena pri opravljeni nalogi. Zabeležite si posebne težave in močne točke, pa 
tudi tiste elemente, ki so pomagali ali ovirali (čustva, prepričanja, načini govora, govorica telesa 
itd.). 
 
Jasno opredelite osebne izboljšave s sklicevanjem na začetno oceno. 
.  

 

ORODJA Matrica kompetenc 4 
 

Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje   

 

 

 

 
KONČNO SKUPINSKO SREČANJE 

 

NAČIN IN ČAS:  
Skupina / 2h 

REFERENČNE TOČKE 
KONCEPTA  
Okvir socialne vključenosti (John 
O´Brien) 

CILJI  
Zavedanje težav, odkritih na osebni in organizacijski ravni za 
spodbujanje učinkovite socialne vključenosti. Izkusite 
konflikte vrednot, ki jih lahko najdemo pri spodbujanju / 
lajšanju priložnosti za vključitev.  

 
 

KLJUČNE IDEJE  

Razmišljamo o značilnostih zdrave skupnosti v primerjavi s skupnostjo, ki ni zdrava.  
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ZDRAVA SKUPNOST se zavezuje, da se bo naučila: 
 
Spodbujati soodvisnost z vlaganjem v družbene vezi in združenja, ki spodbujajo zaupanje, 
medsebojno podporo in krepijo sodelovanje. 
Živeti vključujoče zgodbe z odpiranjem cenjenih družbenih vlog ljudem, ki so bili izključeni. 
Vaditi gostoljubje z iskanjem učinkovitih načinov za prilagajanje razlikam, ki bodo sicer ljudi 
izključile. 
Opaziti in podpirati zmogljivosti z uporabo tistega, kar skupnost ima, za pridobitev več tistega, kar 
resnično potrebuje. 
Rešiti konflikte, ki se pojavijo, ko ljudje, ki jih ni bilo slišati, najdejo svoj glas in izzovejo načine, kako 
se zadržuje in uporablja oblast. 
 
NEZDRAVA SKUPNOST omogoča prakse, ki: 
 
Potisnejo ljudi na rob življenja v skupnosti (segregacija). 
Zataknejo ljudi v ozek razpon družbenih vlog, ki krepi zgodbe o nesposobnosti in nesprejemljivosti 
(stereotipi). 
Postavijo ljudi v ločene „posebne“ skupine, ki temeljijo na profesionalno uporabljenih etiketah 
(kongregacija). 
Podvržejo ljudi nerealno nizkim pričakovanjem, jih tretirajo kot "enega izmed skupine" z omejeno 
domišljijo in pomanjkljivo voljo, da bi si izmislili boljše načine (slaba podpora). 
Prikrajšajo ljudi možnosti, da razvijejo svojo sposobnost izbire (zunanji nadzor). 
Te prakse so pogosto sprejete kot način, kako bi stvari morale biti za družbo, ki človeka vidi kot 
enega izmed njih in ne enega izmed nas. Potrebni sta disciplinirana zavest, da te prakse opazimo 
in namerna družbena iznajdba, da se jim izognemo.  
 
J. O´Brien. Make a difference, supported valued experiences (Pobarvanka). Inclusion Press.  

RAZVOJ SREČANJA  
 

 

ČASOVNICA ACTIVITIES  
15 min. Začetno orodje za preverjanje: Kako se počutimo, ko začnemo s srečanjem? Obrnite 

se na vso skupino. 

45 min. 
 

Skupinska vadba "Protistrup" (glejte Kazalo orodij). 
 
Oblikujejo se skupine po 4 ljudi. Dva sta prostovoljca (A in B) in 2 opazovalca. 
Prostovoljci zapustijo sobo z dodeljenimi vlogami (A in B), da jih pripravijo (glej 
Priloga orodij).  
 
Med pripravami se ne smejo pogovarjati. Na vsaki strani so postavljene štiri mize in 
dva stola, ki jih bodo prostovoljci ob vstopu zasedli. Na sredino vsake mize je 
postavljena pomaranča.  
 
Opazovalcem je razloženo, da se bodo udeležili eksperimenta, da bi opazovali, kako 
vsak izraža svoje vrednote, uporablja različne strategije (konflikt, pogajanja itd.) in 
komunicira na drugačen način.  
 
Upošteva se tudi težava pri sprejemanju odločitev, kadar obstajajo sporna stališča 
in vrednote. Med izvajanjem dejavnosti morajo bit opazovalci pozorni in tihi. 
Prostovoljca (A) in (B) sta predstavljena tako, da se ju za mizo posede iz oči v oči in 
nakaže, da lahko začneta komunicirati v skladu z navodili.  

30 min. Opazovalci: Opazovalci iz vsake skupine prostovoljcem posredujejo povratne 
informacije o tem, kar so opazili: komunikacijske strategije, konfrontacija, 
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argumenti, vrednote, čustva, povezana z vrednotami, vlogami itd. So bile vse 
vrednote enako pomembne? Ste odkrili interese in potrebe vsake strani? 
 
Prostovoljci: prostovoljci komentirajo, kako so se počutili v vsaki vlogi in kakšna je 
bila komunikacija. Je bilo kaj poslušanja? Katere vrednote se je branilo? Katere 
rešitve so bile sprejete? Kakšne posledice bodo imele te rešitve? Katere druge 
možnosti so bile predlagane? Ali so bile vse izražene vrednosti združljive? Kako smo 
se počutili na koncu poskusa? 
Vsaka skupina štirih ljudi deli svoje glavne zaključke in ugotovitve z ostalimi.  

 30 min. Končno orodje: Kako zaključimo srečanje? Obrnite se na vso skupino. 
Vsi skupaj dokončate Drevo učenja in odkritij   

 

ORODJA 
Skupinska vadba 
"Protistrup" 

Drevo učenja in odkritij Začetno / končno 
orodje za preverjanje 
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1. Matrica kompetenc 1 

2. Skupinska vaja "Čarobni list" 

3. Začetno / končno orodje za preverjanje 

4. Osebna tabela prednosti in področij za izboljšanje 

5. Tabela komunikacijskih izmenjav 

6. Model Grow: vprašanja za spodbujanje učnega pogovora 

7. Dober dan / Slab dan 

8. Drevo učenja in odkritij 

9. Matrica kompetenc 2 

10.  Skupinska vaja "Domnevni veliki hudi volk" 

11.  Popis orodij, "osredotočenih na osebe" 

12.  Komunikacijska shema 

13.  Matrica kompetenc 3 

14.  Zemljevid priložnosti za vključitev 

15.  Krog odnosov 

16.  Identifikator možnosti sodelovanja in prispevka 

17.  Matrica kompetenc 4 

18.  Pravice Dekaloga 

19.  Skupinska vaja "Zvezda socialne vključenosti" (J. O´Brien) 

20.  Tabela možnosti ukrepanja 

21.  Skupinska vadba "Protistrup" 

 

INDEKS ORODIJ 
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MATRICA KOMPETENC 1 

KOMPETENCA 1 DEFINITION 

SPOSPOBNOST 
NAVEZOVANJA 
ODNOSOV IN 

KOMUNICIRANJA 

Sposobnost navezovanja odnosov, razvijanje primernega vedenja glede na vsako situacijo ter jasno in prepričljivo izražanje idej, 
poslušanje in dovzetnost za potrebe in predloge drugih 

 

REFERENČNA 
VSEBINA 

DEGREE OF DEVELOPMENT 

1. STOPNJA: 
Aktivno poslušanje in pravilno komuniciranje 

2. STOPNJA: 
Empatija, "pogajanje" 

3. STOPNJA: 
Gradnja odnosov na zaupanju 

Zna poslušati in se posvetiti drugim, 
kaže spoštovanje in zanimanje za njihove 

odnose, spodbuja prenos natančnih 
informacij in zagotavlja razumevanje 

prejetih informacij ... in poleg tega vzpostavi 
prisrčne odnose.   

... in je poleg tega sposoben ustrezno in 
učinkovito prenašati ideje in informacije, ve 
kako se postaviti v kožo drugega in doseči 

soglasje 

... in poleg tega ustvarja 
kakovostne medosebne povezave v 

ozračju zaupanja 

DOKAZI 
OBNAŠANJA 

• Posluša previdno, poskuša razumeti 
prejete informacije.  
 

• Prosi za pojasnila, postavlja vprašanja 
in poskuša preveriti, ali res razume 
situacijo drugega.  

 

• Pokaže odprtost za medsebojne 
odnose z uporabniki, je pozoren in 
topel.  

 

• Prilagodi količino in zahtevnost 
sporočila interesu in zmogljivosti 
uporabnika z izogibanjem tehničnim 
informacijam.  

  

• Komunicira učinkovito v različnih 
situacijah in glede občutljivih zadev.  
 

• Je odločen v medosebnih odnosih, kar 
dokazuje z vedenjem.  

 

• Razume pomen ali zakaj drugi ravnajo 
na določen način, čeprav tega ne 
pojasnijo ali storijo na nepopoln ali 
netočen način.  

 

• Posluša z empatijo, skrbi za 
razumevanje stališča drugega in se 
poskuša izogniti predsodkom in 
sodbam.  
 

• Doseže sporazume s sogovorniki pri 
iskanju obojestranske koristi. 

• Je zmožen vzdrževati odnose z 
uporabniki in prenašati 
poljubno vrsto informacij 
različnim uporabnikom. 
 

• Posveča čas in trud 
komuniciranju in gojenju odnosov z 
drugimi.  

 

• Ustvari ozračje zaupanja in 
spodbujanja medosebnih 
odnosov na področjih, na katerih 
sodeluje. 

 

• Razume najbolj globoko 
zakoreninjena čustva, skrbi in 
vedenja uporabnika. 
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ORODJE: ZAČETNO / KONČNO ORODJE ZA PREVERJANJE  
 
 

Začetno orodje za preverjanje:  
V krogu udeleženci poslušajo in odgovorijo na vprašanje KAKO SE POČUTIMO, KO ZAČNEMO S 

SREČANJEM? Gre za odprtje prostora. Lajša sodelovanje in uporabo skupnega prostora. Usmerja 

nas k cilju in v sedanjost. Zagotavlja fokus. Gre za čustveni dialog. Govorimo o pristnosti in 

odgovornosti tega, kar govorimo, in vplivu, ki ga le-to lahko ima. Posledično spodbuja 

spoštovanje in aktivno poslušanje medsebojnih potreb in potreb vsakega posameznika. Vse 

osredotoči na posamezne in skupinske cilje. 

 

Končno orodje za preverjanje:  
V krogu udeleženci poslušajo in se odzovejo na vprašanje KAKO ZAKLJUČIMO SREČANJE? KAJ 

SEM NAUČIL TAKEGA, DA LAHKO VZAMEM S SABO? Zaprtje prostora. Osredotoča se na cilj, ki 

nas je pripeljal sem in na kaj smo dosegli. Gre za čustveni dialog, ne vrednotenje.   

 
 

ORODJE: "ČAROVNI LIST" 
 
Navodila: 

• Moderator pokaže (A), kaj mora storiti (B) z listom (1): papir razreže na štiri trakove (2) 
in na ta način položi koščke papirja (3). 

• (A) in (B) bosta sedela obrnjena s hrbtom, brez vizualnega stika. 
• (A) daje ustne smernice, medtem ko (B) to počne. 
• (B) preprosto posluša in izvede. Ne sme govoriti, na vprašanja (A) lahko odgovori le z 

DA ali NE. 
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ORODJE: OSEBNA TABELA PREDNOSTI IN PODROČIJ ZA IZBOLJŠANJE 

Glavne osebne prednosti, opredeljene v začetni samoevalvaciji. 
 
 
 
 

Katere vidike lahko izboljšam? 
 
 
 

Moji osebni cilji so ... 
 
 
 

 

ORODJE: UČENJE V KOMUNIKATIVNIH IZMENJAVAH 

V tabeli navedite dejavnike, ki so v komunikacijski izmenjavi prispevali ali ovirali katero od obeh 
vlog (vodnik / vodena oseba): 
Čustva, ki se pojavljajo v izkušnjah, zaupanju in nezaupanju, dojemanju potreb in preferenc, 
komplementarnosti in soočenju vlog, zapletu v interakciji, prevladujočih in spravnih odnosih, 
podpornih slogih itd. 

 

 Vodnik Vodena oseba 

K
aj

 je
 d

el
o

va
lo

? 

  

K
aj

 n
i d

el
o

va
lo

? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORODJE: VPRAŠANJA ZA SPODBUJANJE POGOVORA O UČENJU  
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 (za osebnega moderatorja med interakcijo ena na ena - 3. korak) 

 

CILJ  
Ustvarjanje 
konteksta. 
Določitev 
cilja, ki ga je 
treba doseči 

VPRAŠANJA ZA OPREDELITEV CILJA: KAJ ŽELITE IN 
ZAKAJ? 
 
Kaj točno želite? Ali lahko natančneje opišete? 
Kakšen problem želite rešiti? Kateri cilj želite doseči? Kaj 
želite spremeniti v tej situaciji? Kaj se je še zgodilo, kar bi 
vas morda zanimalo? 
Kako boste vedeli, kaj ste dosegli? Do katere točke lahko 
nadzorujete ta cilj? 
V kolikšni meri je to odvisno od vas? 
 

REALNOST 
Analiza 
sedanjega 
stanja 

VPRAŠANJA ZA RAZISKOVANJE REALNOSTI IN ANALIZO 
ZAČETNE TOČKE: KJE STE? KAJ POTREBUJETE?  
 
Ali lahko podrobneje pojasnite trenutno stanje? Kaj se 
trenutno dogaja z vami? Ali mi lahko poveste več o tej 
situaciji? Kako se problem pokaže?  
Kakšna je vaša glavna skrb glede te situacije? Kaj vam 
preprečuje, da bi naredili kaj več? Katera čustva 
doživljate? Kaj sedaj dobro deluje? Kaj ste storili, da ste to 
dosegli? Katera sredstva uporabljate? 
 

MOŽNOSTI 
OVIRE 
Ocenite 
možne druge 
možnosti 

VPRAŠANJA O MOŽNOSTIH: KAJ LAHKO NAREDITE? 
 
Kakšne so možnosti, ki jih vidite, da bi naredili korak naprej 
proti svojemu cilju? 
Na kakšen drug način bi lahko pristopili k temu cilju? 
Razmislite o vsaki alternativi. Kaj bi še lahko storili? 
In če bi imeli več časa, kaj bi storili? Kaj bi storili, če bi 
zagotovo dosegli svoj cilj? Kakšne so prednosti in slabosti 
vsakega ukrepa? Kakšne ovire vidite na poti? 
Kateri ukrepi bi dali najboljši rezultat? S katero od teh 
možnosti želite začeti? Katere ovire morate premagati? 
Katere notranje ovire vas ustavljajo? Katera sredstva 
potrebujete? 
Kaj še niste poskusili? Če bi lahko začeli znova, kaj bi 
spremenili? 
 

VOLJA 
Določitev, 
kaj se bo 
naredilo, 
kdaj, kako 
(odnos). 
Zaključek 
srečanja 

VPRAŠANJA ZA UKREPANJE IN OBVEZNOST: KAJ? KDAJ? 
KJE? 
Kaj boste storili? Kako boste to storil? Kakšen odnos in 
čustva potrebujete, da bi lahko začeli? 
Kje boste to storili? Kdaj točno boste začeli?  
Kako boste ocenili? 
Kakšno podporo potrebujete in od koga?  
Kakšna je vaša predanost temu, kar želite narediti? 
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ORODJE: DOBER DAN / SLAB DAN 

 

Kaj naredi:  
Pomaga uresničiti učinkovite strategije komuniciranja (v skladu s ključnimi idejami in dokazi 
vedenja). 
Raziščite, kaj naredi dober dan in kaj naredi slab dan.  
Omogoča osebi in njihovim podpornikom spremembe, ki bodo prinesle več dobrih dni. Pomaga 
nam raziskati, kaj informacije, ki jih zajemamo, odražajo, kaj je za nekoga pomembno in kako jih 
je najbolje podpreti z njihove perspektive. 
 
Kako to orodje za razmišljanje, osredotočeno na osebo, pomaga:  

• Pomaga profesionalcu  vzdrževati učinkovito in smiselno komunikacijo z uporabnikom  

• Podaja informacije o uporabniku 

• Vidimo, kaj mora biti v življenju nekoga prisotno in kaj odsotno. 

• Informacije posreduje nekomu, ki te osebe morda ne pozna dobro. 

• Daje nam ideje za zagotavljanje veliko dobrih trenutkov in izkušenj, ki dvignejo človekov 
duh, so prisotne vsakodnevno. 

  

Dober dan Slab dan 
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SKUPINSKA KARTA UČENJA IN ODKRITJA 

Note down what you have learnt and discovered during this module. Share your reflections with 
the group. 

To prepare a group map, you could use a whiteboard, a noticeboard or a large sheet of paper to 
gather together everything that has been learned. 
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MATRICA KOMPETENC 2 
PRISTOJNOST 2 DEFINITION 

USMERITEV 
UPORABNIKU 

Oddaja  zanimanje, proaktivnost in pripravljenost  razumeti in spoznati  potrebe in pričakovanja uporabnika. 

 

REFERENČNA VSEBINA 

STOPNJA RAZVOJA 

LEVEL 1: 
Is aware and anticipates 

2. STOPNJA: 
Izboljša 

3. STOPNJA: 
Daje nasvete 

Se zaveda  kako pomembno je zagotoviti 
zadovoljstvo uporabnikov,  pozna njihova 

pričakovanja in / ali potrebe in je  
proaktiven  pri njihovem naslavljanju, 

razvija odnos osebne implikacije. 

... in tudi ponuja najboljši možni 
odgovor za zagotavljanje dodane 

vrednosti  v storitvi, kar pomeni korist  
kar je večja od tiste, h kateri se je 

sprva stremelo. 

... poleg tega vzpostavlja odnose z dolgoročnimi 
perspektivami, predvideva, deluje kot svetovalec, 
ponuja in prenaša svoje znanje ter daje priporočila. 

DOKAZI OBNAŠANJA 

• Se zaveda vpliva, ki ga ima 
kakovost njegovega dela na 
zadovoljstvo uporabnikov.  
 

• Ko se sooči z vprašanji 
zadovoljstva uporabnikov in 
pozornostjo uporabnika, je na 
svojem področju proaktiven in 
odgovoren. 

 

• Uporabniku pomaga pri 
odkrivanju prihodnjih potreb,  ki 
so skrite in niso izrecno razkrite.  

 

• Strinja se z zavezami uporabnikov  
in z njim / njo ugotovi, kako vplivajo 
na njihovo delo.  

 

•   Izpolnjuje dogovorjene 
obveznosti  do uporabnikov 
(kakovost, čakalne dobe, zahteve po 
pozornosti itd.), ki vplivajo na 
njihovo področje dejavnosti. 

• Sodeluje z drugimi, da bi 
raziskali cilje in pričakovanja 
uporabnika.  
 

• Skrbi za poznavanjem 
zadovoljstva uporabnika. 

 

• Prednostno določi zahteve 
uporabnika  tako, da jih 
sprejme ali jih ustrezno prenese 
v organizacijo.  

 

• Z uporabnikom spodbuja 
skupne prostore za analizo in 
reševanje problemov / situacij.  

 

• Aktivno sodeluje v ekipah / na 
sestanki za reševanje težav, 
ki jih izpostavi uporabnik,  
predlaga ukrepe za ustvarjanje 
vrednosti. 

• Ima poglobljeno znanje o problemih in posebnostih 
uporabnika in pričakuje njihove potrebe s 
srednjeročno vizijo. 

 

• Sodeluje z drugimi področji organizacije, 
opredeljuje prihodnje potrebe / priložnosti, ki niso 
bile prvotno odkrite. 

 

• Identificira prihodnje potrebe po storitvah, ki 
niso zaznane  na začetku in ki pomagajo pokriti 
pričakovanja uporabnika.  

 

• Deluje kot referenca in svetuje uporabniku  pri 
iskanju rešitev: predlaga priporočila, predlaga 
alternative, jih oceni, pokaže koristi / težave vsake 
od njih itd. 

 

• Spodbuja vzpostavitev učinkovitega  omrežja 
odnosov z uporabnikom,  išče sogovornike ter 
predlaga in vzdržuje kanale komunikacije in 
skupnega razvoja z uporabnikom. 

 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Seminar for Support Professionals  

 

45 
 

 

ORODJE: "DOMNEVEN HUD VOLK" 
Preberite naslednje besedilo   

Gozd je bil moj dom. Tam sem živel in bilo mi je zelo všeč. Vedno sem si prizadeval, da bi bilo 

čisto in urejeno.  

Nekega sončnega dne, ko sem pobiral smeti, ki so jih pustili neki pohodniki, sem začutil korake. 

Skril sem se za drevo in videl deklico, ki je prišla oblečena na zelo smešen način, vsa rdeča in s 

pokrito glavo, kot da ne bi hotela biti videna. Seveda sem začel preiskovati. Vprašal sem jo, kdo 

je, kam gre, od kod prihaja in tako naprej. 

Med petjem in plesom mi je rekla, da gre v babičino hišo s košaro s kosilom. Mislil sem si, da je 

poštena oseba, vendar bila je v MOJEM gozdu in izgledala je sumljivo v tistih čudnih oblačilih. 

Zato sem se odločil, da jo bom naučil lekcije in ji pokazal, kako resna zadeva je priti v gozd, ne 

da bi se prej najavil in pa oblečen na tako nenavaden način. Pustil sem jo dalje na pot, a sem 

tekel do hiše njene babice. Ko sem prispel, sem videl prijazno staro damo, ji razložil težavo, ona 

pa se je strinjala, da si vnukinja zasluži lekcijo. Starka se je strinjala, da bo ostala skrita, dokler 

je ne pokličem in se je skrila pod posteljo. 

Ko je deklica prispela, sem jo povabil, da vstopi v spalnico, kjer sem oblečen v babičina oblačila 

ležal jaz. Zardela deklica je prišla in rekla nekaj grdega o mojih velikih ušesih. Užaljen sem bil že 

kdaj prej, zato sem se trudil biti prijeten in ji rekel, da so moja ušesa velika zato, da bolje slišim. 

Dekle mi je bilo všeč in poskušal sem ji nameniti pozornost, vendar je imela še eno žaljivo 

pripombo, in sicer glede mojih izbočenih oči. Razumeli boste, da sem se začel počutiti slabo; 

deklica je bila lepega videza, a zelo neprijazna. A vseeno sem sledil politiki "nastavi drugo lice" 

in ji rekel, da mi oči pomagajo, da jo bolje vidim. Naslednja njena žalitev pa me je res razjezila. 

Vedno sem imel težave z velikimi zobmi, toda dekle je imelo zelo neprijeten komentar. Vem, 

da bi se moral nadzorovati, a sem skočil iz postelje in zarenčal nanjo ter ji pokazal zobe in ji 

rekel, da jo bom zato lažje pojedel. 

A sedaj bodimo resni; noben volk ne more pojesti deklice. To vedo vsi, toda tisto noro dekle je 

začelo kričeče teči po sobi, jaz pa za njo, da bi jo pomiril. Ker sem bil oblečen v babičina oblačila 

sem jih slekel, a postalo je še huje, ko so se nenadoma odprla vrata in se je pojavil drvar z 

ogromno sekiro. Pogledal sem ga in ugotovil, da sem v nevarnosti, zato sem skočil skozi okno in 

pobegnil. 

Rad bi vam povedal, da je to konec zgodbe, a žal ni tako, saj babica nikoli ni povedala mojega 

dela zgodbe in ni bilo dolgo, preden se je razširila beseda, da sem velik hud volk. Vsi so se me 

začeli izogibati. Ne vem, kaj se je zgodilo s tistim neprijaznim dekletom, oblečenim na tako 

nenavaden način, ampak od takrat nikoli nisem bil srečen…. 

  



2017-1-AT01-KA204-035102 
Seminar for Support Professionals  

 

46 

 
 

ORODJE: ORODJE NAJBOLJŠIH PRAKS 

 

 
Kaj? 
Izberite orodje, ki ga želite uporabiti  
 

Možna orodja za izvajanje, vključena v 5. korak 
vsakega modula: 

• Dober dan / Slab dan. Kompetenca 1 

• Komunikacijska shema. Kompetenca 2 

• Krog odnosov. Kompetenca 3 

• Identifikator možnosti sodelovanja in 
prispevanja. Kompetenca 3 

Za dodatne informacije: 
Napredek za skrbnike. Preverjanje napredka pri 
uporabi praks, osredotočenih na posameznika. Vir 54-
57. 

Zakaj? 
Določite namen postopka 

Za koga? 
Razumite potrebe osebe, ki ji je 
namenjen 
 

Kaj konkretno lahko to orodje naredi za nas? Glede na 
vaše izkušnje, v kakšnih situacijah je koristno? V 
katerih pa ni? 
Kako mislite, da bo koristil drugi osebi? Kako mu lahko 
pomagate? 

S kom? 
Prepoznajte različne vpletene ljudi 

S čim? 

Kdo bi sodeloval pri uporabi tega orodja? 
Za kaj se lahko uporabi in s kakšnim prispevkom? 
Kaj še potrebujemo? Kateri so pomembni 
"elementi"? 

Kdaj / Rezultat 
Ugotovite pravi čas in rezultat 
 

Kateri bi bil najboljši trenutek za njegovo uporabo? 
Kateri dejavniki lahko vplivajo? Kaj deluje in kaj ne 
deluje? 
Kakšne različice bi lahko obstajale, če biga naredili 
bolj participativnega? 

 

Navodila: 

Vsak udeleženec izbere eno od štirih možnih orodij. Oblikujejo se pari. 

Vsak udeleženec s partnerjem uporablja izbrano orodje. 

Razmislite o izkušnji glede na vprašanja v prejšnji tabeli (kaj, za kaj, za koga itd.). 
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ORODJE: KOMUNIKACIJSKA SHEMA 

 

Kaj naredi: Kratek pregled, kako nekdo komunicira. Vedno je pomembno, kaj oseba komunicira 
bolj jasno kot to, kar pravi. 
 
Kako to orodje za razmišljanje, osredotočeno na osebo, pomaga: Pomaga nam osredotočiti se 
na komunikacijo ljudi ne glede na to, ali za govor uporabljajo besede ali ne. Zagotavlja jasne 
informacije o tem, kako se odzvati načinu, na katerega oseba komunicira. 
 

  

Ko se to 
zgodi Ob tem času  Mislimo, da to 

pomeni  
To moramo storiti  

Želimo 
povedati 

Da bi to naredili, 
Pomagalo / podpora  
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MATRICA KOMPETENC 3 

COMPETENCY 3 DEFINITION 

NAČRTOVANJE / 
UPRAVLJANJE ZA 

SOCIALNO VKLJUČENOST 

Sposobnost poznavanja in analiziranja možnosti socialnega vključevanja v okolje, spodbujanje novih priložnosti in ustvarjanje 
alternativ proaktivno in v sodelovanju z drugimi predstavniki okolja; učinkovito in uspešno določevanje ciljev, faz in prednostnih nalog, 

optimizacija sredstev, predvidevanje težav in odpornosti ter usklajevanje ukrepov z ostalimi organizacijami. 

 

REFERENČN
A VSEBINA 

DEGREE OF DEVELOPMENT 

STOPNJA 1: Pozna in analizira okolje ter pomaga 
uporabnikom, da sodelujejo v okolju participate in 

the environment 

STOPNJA 2: Prispeva k proaktivnemu 
ustvarjanju novih priložnosti za 

vključevanje v skupnost 2: Contributes 
to generate new opportunities for 

inclusion in the community proactively 

STOPNJA: Vzpostavlja stabilne 
povezave s predstavniki iz okolja in je 

pomembna referenca 

Raziskuje okolje z namenom poznavanja možnosti 
socialne vključenosti in sodelovanja v skupnosti, 
usklajuje možnosti v skladu z interesi, potrebami, 
odločitvami in željami uporabnikov ter zagotavlja 

potrebno podporo za izvajanje dejavnosti 

... in v sodelovanju z uporabniki spodbuja 
nove možnosti za vključevanje in 

sodelovanje v skupnost na ustvarjalen in 
inovativen način. 

...išče stabilne in učinkovite povezave z 
drugimi predstavniki okolja kot naravno 
podporo in senzibilizira okolja za skupno 

promocijo inkluzivnih prostorov.. 

DOKAZI 
OBNAŠANJA 

• Opredeli priložnosti za izvajanje dejavnosti v 
skupnosti, učinkovito načrtovanje ukrepov, odzivanje na 
zahteve, prepoznavanje virov in organiziranje podpore. 

• Usklajuje možnosti sodelovanja z uporabniki v 
skupnosti in podpira oblikovanje osebnih načrtov, ki 
temeljijo na interesih, potrebah, željah, osebnih 
odločitvah. 

• Podpira uporabnike pri odločanju, načrtovanju 
dejavnosti in njihovem izvajanju ter pri ocenjevanju 
zadovoljstva in ustreznosti dejavnosti. 

• Opredeljuje in išče sinergije med načrti vključevanja 
in sodelovanjem v skupnostih različnih 
uporabnikov za spodbujanje učinkovitosti upravljanja 
virov podpore. 

• Ima tesne kroge podpore (družino, osebne prijatelje) za 
spodbujanje sodelovanja uporabnika v okolju. 

• Podpira izboljšanje osebnih veščin uporabnikov, da 
se olajša njihova socialna vključenost. 

• Prepozna nove priložnosti za ustvarjalno 
in inovativno sodelovanje skupnosti. 

• Izkoristi najbolj kreativne in najrazličnejše 
zmogljivosti in interese za raziskovanje 
novih načinov sodelovanja v skupnosti. 

• Uporabnikom pomaga pri prikazovanju 
aktivnih in cenjenih vlog v družbi, pri čemer 
so cenjeni njihovi prispevki skupnosti. 

• Ocenjuje izvedljivost novih predlogov za 
sodelovanje v skupnosti v smislu 
prilagajanja osebnim interesom, 
razpoložljivosti sredstev, uskladitvi ciljev 
itd. 

• Sprejema novo perspektivo o možnostih 
sodelovanja v skupnosti, ki temelji na 
odprtosti, zaupanju, ustvarjalnosti in 
sokrivdi. 

• Vključuje kognitivno dostopnost kot orodje, 
ki omogoča nove priložnosti za sodelovanje 
v skupnosti.  

• Vključuje druge ljudi v skupnosti, da 
raziščejo nove možnosti za sodelovanje 
(drugi strokovnjaki, sosedje, vodje 
skupnosti, prostovoljci, vodje izobraževanj 
itd.). 

• Prispeva k drugim ljudem, pozitivno 
ocenjuje možnost interakcije z ljudmi z 
motnjami. 

• Združuje povezave s predstavniki 
skupnosti za sodelovanje uporabnikov. 

• Išče in spodbuja povezave z naravnimi 
oporami v skupnosti. 

• Senzibilizira znotraj tesnega kroga 
uporabnika glede pravic oseb z motnjami. 

• Posreduje med uporabniki in naravnimi 
predstavniki ter podpira okolje. 

• Je referenca za druge predstavnike 
skupnosti, da bi spodbujali aktivno in 
koristno sodelovanje uporabnikov 
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ORODJE: ZEMLJEVID VKLJUČUJOČIH PRILOŽNOSTI 

1. Pomislite na svoje okolje (skupnost, mesto, okrožje itd.). Odprite svoj um vsem 
potencialnim sredstvom, ki jih vidite v tem okolju. Vse ideje so veljavne. Raziščite druga 
sredstva, na katera niste pomislili oziroma vam niso padla na pamet.  
 
Vsak sredstvo (prostor, dejavnost itd.) je potencialna priložnost. Razvrstite "priložnosti 
za vključevanje" po vrstah dejavnosti, bližini itd. Izberite za vas najprimernejša merila.  

2. Delite svoja »odkritja« (priložnosti za vključevanje) s preostankom skupine. 
 

Lahko si pomagate s tabela za organizacijo teh informacij. 

Priložnosti za vključitev 
Znane Potencialne 

Izvirne in inovativne 
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ORODJE: ODNOSNI KROGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj naredi:  
Ugotovi, kdo so pomembni ljudje v življenju osebe. 
 
Kako to orodje za razmišljanje, osredotočeno na osebo, pomaga:  

• Opredeli, kdo je za človeka najpomembnejši. 

• Prikaže, če obstajajo kakšna pomembna vprašanja glede odnosov. 

• Pomaga prepoznati, s kom se pogovarjati pri zbiranju informacij. 

• Identificira odnose, ki jih je mogoče okrepiti ali podpreti. 
 

  

Zdravstveni 
strokovnjaki 

Družina 

Ljudje me 
podpirajo 

Prijatelji 
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ORODJE: IDENTIFIKATOR MOŽNOSTI SODELOVANJA IN PRISPEVKOV 

SKUPNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj naredi:  
 
Spodbuja kreativno razmišljanje o dejavnostih in o tem, kako jih lahko uporabimo kot priložnosti 
za sodelovanje in prispevek. 
Opredeli dejavnosti, v katere oseba že je ali pa želi biti vključena. 
 
Kako to orodje za razmišljanje, osredotočeno na osebo, pomaga:  
 
Spodbuja vključenost ter: živeti polno življenje, početi zanimive stvari in prispevati kot 
polnopravni član skupnosti. 
 

Prisotnost za prispevek 
 

Aktivnost 
 

Biti prisoten 
 

 
Aktivno Opportunity to 

connect 
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MATRICA KOMPETENC 4 

KOMPETENCA 4 DEFINICIJA 

ETHICAL COMMITMENT Sposobnost delovanja z osredotočanjem na pravice uporabnikov, vrednote modela COESI in temeljna etična načela 
pozornosti do uporabnikov. 

 

REFERENČNA VSEBINA 

DEGREE OF DEVELOPMENT 

1. STOPNJA: Pozna in se strinja s 
pravicami, etičnimi načeli in vrednotami 

uporabnikov 

2. STOPNJA: Vključuje in dvomi o svojih 
lastnih ukrepih 

3. STOPNJA: Je referenca in daje 
smernice 

Pozna pravice uporabnikov, se zaveda 
etičnih načel, ki bi morala urejati njihova 
dejanja in se prišteva med zagovornike 

COESI vrednot 

…in poleg tega, da podpira vrednote COESI, 
jih prikazuje v svojih poklicnih dejanjih, aktivno 

promovira pravice uporabnikov in svojo 
dejavnost izvaja na etičnih načelih. 

… and also transmits COESI values 
to the environment and offers ethical 
guidelines in situations of conflict of 
rights of the user, always trying to 
give the most appropriate response to 
each circumstance. 

DOKAZI OBNAŠANJA 

• Pozna pravice uporabnikov in 
poskrbi, da so znane vsem. 
 

• Uporabnike obravnava s 
spoštovanjem, dostojanstvom in 
enakostjo. 

 

• Za uporabnike je zanesljiva, 
pozitivna in dostopna oseba. 

 
• Uporabnikom zagotavlja varnost pri 

procesih sodelovanja v skupnosti in 
zaupa v njihove možnosti. 

 

• Pozna in sprejema COESI vrednote 
(opolnomočenje, vključenost, 
sodelovanje uporabnikov). 

• Dvomi o svojih lastnih ukrepih, ki temeljijo 
na pravicah in obveznostih 
uporabnikov. 
 

• Izvaja svoja dejanja ob upoštevanju 
vrednot modela COESI. 

 
• Predpostavlja razumno mero negotovosti 

za samoodločanje in opolnomočenje 
uporabnikov. 

 
• Pozna etična načela neumnosti, 

pravičnosti, samostojnosti in dobrotljivosti. 
 

• Je sposoben prepoznati morebitne 
moralne konflikte, ki temeljijo na etičnih 
načelih in posledično lahko uporabnike 
pripravi do uporabljanja smernic. 

• Ozavešča ljudi in promovira 
pravice uporabnikov v 
skupnosti. 

 
• Deluje kot notranja referenca 

in oddajnik COESI vrednot. 
 

• Oceni posledice možnih ukrepov 
in sprejme najugodnejšo 
možnost za uporabnika. 

 
• Prepozna težave in daje 

napotke drugim. 
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ORODJE: DEKALOG PRAVIC ZA OMDR 
 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
 
 

7  
 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

 

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. 

Vsaka skupina razmišlja o enem od člankov in oblikuje dekalog z glavnimi idejami. 

Skupina 1. Člen 19 Biti del skupnosti. Države bi morale zagotoviti, da imajo ljudje z motnjami 

enako izbiro kot vsi drugi o tem, kako živijo in da so del svojih skupnosti. Lahko na primer izbirajo, 

kje živijo, s kom živijo itd. 

Skupina 2. Člen 21. Dostop do informacij. Države morajo poskrbeti, da bodo osebe z motnjami 

imele pravico izvedeti in dajati informacije ter povedati, kar hočejo, enako kot vsi drugi. To 

vključuje na primer informacije, ki jih je enostavno prebrati. 

Skupina 3. Člen 30. Šport in prosti čas. Osebe z motnjami imajo do športa in preživljanja 

prostega časa enako pravico kot kdorkoli drug. Na primer, na voljo so športna in druga mesta 

za prosti čas. 
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ORODJE: ZVEZDNI OKVIR SOCIALNE VKLJUČENOSTI - J. O´BRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 5 parametrih ste že prebrali. To je pet bistvenih dosežkov. Storitvene organizacije podpirajo 

cenjene izkušnje in gradijo zdrave skupnosti, ko aktivno spodbujajo storitvene delavce, da se 

namerno pridružijo ljudem v pomoč pri soustvarjanju boljših načinov za spodbujanje: 

• SODELOVANJA SKUPNOSTI: pomoč ljudem pri vzpostavljanju in ohranjanju povezav, 

prijateljstev in odnosov. 

• CENJENJA DRUŽBENIH VLOG: pomagati ljudem, da izrazijo svoj najvišji namen, tako da 

se pridružijo ukrepom glede tega, kar jim je pomembno. 

• PRISOTNOSTI SKUPNOSTI: pomoč ljudem, da izvajajo najboljše običajne dejavnosti v 

skupnosti. 

• KOMPETENC: pomoč ljudem, da odkrijejo in razvijejo svoje darove in sposobnosti. 

• AVTONOMIJE: pomoč ljudem pri iskanju in uporabi njihovega glasu za učinkovit nadzor 

nad njihovim življenjem. 

 

 

7.- Biti spoštovan10.- Imeti 

možnost izbire 

1 10 

9 

8 

7 

6 

5 parametrov 

5 Dosežkov 

2 

3 

4 

5 

6.- Pripadati 

 

8.- Uporabljati vse 

prostore v javnosti 

9.- Prispevati 

1.- Sodelovanje v 

skupnosti 

2.- Cenjene 

družbene vloge 

4.- Kompetence 

5.- 

Autonomija 

3.- Navzočnost 

v skupnosti 
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ORODJE: TABELA MOŽNOSTI UKREPANJA 

Kaj lahko naredim sam? Kaj bi lahko storil s podporo? 
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ORODJE: SKUPINSKA VAJA "PROTISTRUP" 

 

Besedilo prostovoljca (A) 

Na koncu in, kot so mnogi prerokovali, je prišlo do jedrske katastrofe. Smo v strašnem "Dan po." 

Vsa hrana je onesnažena, mesta uničena, vsak ustaljen red je porušen. Vi in vaša družina ste se 

rešili, žal pa vašemu sinu grozi smrt. 

Edini protistrup, ki ga lahko reši, je ta pomaranča pred vami. 

Nujno je, da mu rešite življenje. Potrebujete ves protistrup, ki ga lahko izvlečete iz kože 

pomaranče in le polovica ne bo imela učinka. Niste edina oseba, ki je sem prišla iskat pomarančo. 

Če želite rešiti otroka, morate uporabiti vse svoje komunikacijske veščine. 

 

 

�------------------------------------------------------------------- 

 

 

Besedilo prostovoljca (A) 

Na koncu in, kot so mnogi prerokovali, je prišlo do jedrske katastrofe. Smo v strašnem "Dan po." 

Vsa hrana je onesnažena, mesta uničena, vsak ustaljen red je porušen. Vi in vaša družina ste se 

rešili, žal pa vašemu sinu grozi smrt. 

Edini protistrup, ki ga lahko reši, je ta pomaranča pred vami. 

Nujno je, da mu rešite življenje. Potrebujete ves protistrup, ki ga lahko izvlečete iz kože 

pomaranče in le polovica ne bo imela učinka. Niste edina oseba, ki je sem prišla iskat pomarančo. 

Če želite rešiti otroka, morate uporabiti vse svoje komunikacijske veščine. 
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