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CONTRACT NUMBER: 15/KA2AE/13640
INTELLECTUAL OUTPUT NO. 4 (O4)

I. SUMMARY
1. Development of a training program
a) The adaption of the core training program of CUDV Draga were taking place from october 2016 to
september 2017.
We used the draft of the proposed program, which we received at the beginning of the project. The
contents were very close to us and we saw the goals of our work and improvements towards DI. So
we used almost the suggested titles and added subtitles. We determined pairs of providers of
individual modules together with users. Module providers were experts who were trained in Zadar, 4
professional workers and 5 users (we added one more user than planned).
We were determined Authors, Moduls and titles, Learning outcomes, Methods and forms and key
messages of each modul.
b) Participants and selecting process:
• We sent first invitation in march 2016: We sent an invitation to cooperation to many organizations
• Final selecting was in september 2017: we selected 21 candidates from 20 organization - We
selected 20 organizations out of 32 received requests for cooperation (criteria taken into account:
cooperation so far, opportunities for further cooperation, involvement in the network of national
and local activities).
2. Podium pilot training
a) Date and place: pilot traing were taking place in October 9., 10. 11., 16., 17. and 23. 2017 - 6 days
in CUDV Draga in different places
b) Methods of work: we were using different methods of work like workshops, experiential learning,
role play, user experience, presentations of good practises, PwP, posters, question and answers,
other presentations.
c) Target group: we selected 21 managers from 20 different organizations in Slovenia.
d) Evaluation questionnaire -5 p.
On the basis of the results of the questionnaires, each manager of the organization prepares a
change plan with employees on December 18. and 22. 2018 based on the guidelines prepared by the
Podium trainers.
e) Organizing workshops in all organizations from the middle of January to the end of March 2018,
focus on weak areas of the organization - work with employees; activity leaders in each organization:
the manager of the organization and the trainer Podium.

3. PODIUM book - results
• Program PODIUM: Modules and content, Pwp, exercises
• Instruments: 1 questionnaire for participants - managers of the 6 day Program Podium, 7 different
questionnaires for users and employees
• Research results – Report
• “My story” - good examples
• Plans of change in different organizations and Pwp
• Internal Certificates for participants
• Films
• Support and training program for users when they move to an apartment or a residential group –
called “Vodnikov program”.

PODIUM

SKLOP I: TEORETIČNE OSNOVE IN PRAKSA

PROGRAM

Avtorji

u
r
e

Dr. Valerija
Bužan,
dr. Metka
Novak,
Matej Pelicon in
Janez Kržišnik

MODULI IN NASLOVI

Modul 1: Uvod
 Življenje v skupnosti in neodvisno
življenje
- Osnovna izhodišča
- Definicija
 Odnosni vidik deinstitucionalizacije
- Razvoj življenja v skupnosti prostorski
in odnosni vidik
- Profil in pomen pomoči
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UČNI REZULTATI
Znanja, veščine in stališča

Udeleženci:
- poznajo osnove političnih in strokovnih
načel pri vzpostavljanju življenja v
skupnosti;
- prepoznajo in razumejo pomen razvoja
socialnega modela in življenja v
skupnosti;
- poznajo izzive na področju socialno
varstvenih storitev z vidika soočanja z
aktualnimi tranzicijami v smeri življenja v
skupnosti v skladu s Konvencijo o
človekovih pravicah;
in principi neodvisnega življenja,
možnosti izbire in
“nadzora”uporabnikov;
-prepoznajo in navedejo kriterije
kakovosti s ciljem pomoči in podpore.

METODE IN
OBLIKE DELA
-

Razlaga
Pojasnilo
Odgovori in
vprašanja
Diskusija
Primeri dobre
prakse

(Frontalna oblika,
lastna aktivnost in
delo v skupini)

KLJUČNA SPOROČILA
MODULA
Pomembno je
identificirati pozitivne in
proaktivne pristope, ki
temeljijo na političnem
ozadju in na poklicnem
področju in so potrebni
za skupnost in
samostojno življenje.
Ponudniki socialnih
storitev morajo
razmišljati in ukrepati,
kako lahko zagotovijo
rešitve in ne ovirajo
dostopa do uporabnika in
človekovih pravic za
invalide.
Ponudniki storitev
morajo podpirati
posameznike na podlagi
njihovih osebnih potreb,
izbir in želja.

- Interpretacija
- Demonstracija
- Diskusija
- »Brainstorming«

Modul 2: Sistem socialnega varstva in
storitve v skupnosti


Grozdana Bah
Draksler in
Sabina Zupan



Pogled na obstoječi sistem socialnega
varstva in na storitve v skupnosti
- temelji za zagotavljanje obstoječih
storitev na Evropskem in
nacionalnem nivoju; Konvencija o
pravicah invalidov, Resolucija o
programu socialnega varstva,
Zakon o socialnem varstvu
- organizirane oblike skupnostne
skrbi za invalide in viri financiranja
Nova paradigma skupnostne skrbi;
- osebne storitve, posredno,
neposredno financiranje,
potrebne spremembe
zakonodaje
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- Udeleženci kritično pogledajo na
obstoječi sistem skupnostne skrbi za
ranljive skupine prebivalstva in načine
financiranja le teh, kot ga predvideva
obstoječa zakonodaja na področju
socialnega varstva;
- spoznajo nove oblike skupnostne skrbi
kot jih narekuje proces
deinstitucionalizacije in razmišljajo o
fleksibilnejših oblikah financiranja, kot jih
predvidevajo sodobnejši trendi

Modul 3: Osebe s posebnimi potrebami v
sistemu socialnega varstva

Matej Pelicon in
Tomaž Bratuša
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Aktualna slovenska zakonodaja

Udeleženci poznajo obstoječo
zakonodajo in spremembe zakonodaje, v
smislu deinstitucionalizacije in življenja
oseb s posebnimi potrebami v skupnosti;
So seznanjeni z obstoječo zakonodajo in
zakonodajo v pripravi.
Primerjava lastne prakse z obstoječo
zakonodajo in predlogi za izboljšavo

Proces DI zajema tudi
spremembe v zakonodaji,
kjer je potrebno odpraviti
ovire za reformo sistema
in vzpostaviti prave
(Frontalna,
odgovore na potrebe in
skupinska,
želje ljudi upoštevajoč
individualna, delo v njihovo osebno izbiro.
parih)
Pravni okvir je potrebno
posodobiti, da bo
upošteval zaveze iz
mednarodnih
dokumentov in hkrati
omogočal preusmeritev
sredstev v nove,
skupnostne oblike skrbi,
v razvoj novih služb in
novih načinov
financiranja. S tem bo
omogočena drugačna
distribucija sredstev,
organizacija sistema in
izvajanje na osebo
naravnanih storitev.
- Predavanje
Slovenska zakonodaja, ki
- Diskusija
ureja področje skrbi je
- Intervju
obsežna, saj to področje
- Lastna dejavnost
ureja veliko število
zakonov in drugih
(Frontalno delo
predpisov.
in delo v skupinah Slovenska zakonodaja se
posamezno delo
prilagaja usmeritvam
evropske unije in
mednarodnim

lastne prakse in spremembe zakonodaje.
Pridobivanje izkušenj za delo v skupinah.

- Pojasnilo
- Razlaga
- Diskusija
- Predstavitev
dobre prakse

Modul 4: Vključenost v skupnost



Dr. Valerija
Bužan in
Mag. Štefana
Skaza



PODIUM

Predstavitev vizije skupnostnega
sistema
Razdelati oskrbo po osebni meri in že
znane storitve v skupnosti.
Predstavitev programa prehoda iz
institucionalne oskrbe v skupnostno v
osnovnih procesih.

Cilj je udeležence seznaniti s procesi, ki
potekajo ob prehodu institucionalne
oskrbe v skupnostno oskrbo.
Udeleženci morajo biti sposobni kritično
prevetriti svojo prakso in znati predlagati
spremembe pri delu, ki bi vplivale na
boljšo vključenost posameznikov v
skupnost.

(Frontalno in
individualno delo
ter delo v
skupinah)

konvencijam.
V postopku sprejemanja
je kar nekaj zakonov, ki
bodo bistveno vplivali na
položaj obravnavane
populacije.
Pomembno načelo v
socialnem varstvu mora
postati, da imajo
uporabniki možnost
izbire bivanja, storitev in
izvajalcev storitev.
Neodvisno življenje in
storitve v skupnosti so
človekove pravice, za
implementacijo pa je
potrebno spremeniti
zakonodajo, strategijo,
paradigmo,načela.
Finančna sredstva morajo
slediti posamezniku, tam,
kjer živi.

SKLOP II: NAČRTOVANJE IN PROCESI

PROGRAM

Avtorji

U
r
e

MODULI IN NASLOVI

UČNI REZULTATI
Znanje, veščine in stališča

METODE IN
OBLIKE DELA

KLJUČNO SPOROČILO
MODULA

Modul 5: Rezultati obstoječih storitev


Sabina Zupan in
Grozdana Bah
Draksler

Na osebo usmerjeno načrtovanje kot
temelj za načrtovanje kakovosti
življenja
 Personalizirane storitve, aktivna
podpora
 Kakovost življenja; koncept kakovosti,
temeljna področja, kazalci kvalitete
 Sprememba pristopa z medicinskega
modela na model človekovih pravic
 Implementacija Konvencije o pravicah
invalidov preko socialnih storitev
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Modul 6: Osebno načrtovanje


Dr. Valerija
Bužan,
Mag. Štefana
Skaza, Atifa
Đaferović in Blaž
Pirman




Predstaviti prednosti načina
usmerjenega na osebo pred
medicinskim in socialnim modelom.
Razdelati na osebo usmerjen pristop.
Premagovanje ovir pri na osebo
usmerjenem načrtovanju

4
Mojca Turman
Lemajič in
Grozdana Bah

Modul 7: Načrtovanje podpore –
organizacijski nivo
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Kakovost življenja je
univerzalen koncept, ki
ga vsak človek doživlja po
svoje. Gre za kompleksen
in večdimenzionalen
konstrukt, na katerega
vedno vplivajo osebni in
zunanji dejavniki.
Pomembno vpliva na
izvajanje storitev na
področju socialnega
(Frontalna,
varstva, saj je tesno
skupinska in
povezan z načrtovanjem,
individualna oblika, naravnanim na osebo.
delo v parih)
Posamezniku omogoči,
da razišče svoje vire,
potenciale, sprejema
odločitve in prevzame
nadzor nad lastnim
življenjem.
- Interpretacija
Razvoj kvalitetnih
- Primeri
storitev glede na
delovnih
individualne potrebe
izkušenj
posameznikov, ne zgolj
- Primeri dobrih na njihovo diagnozo.
praks
- Študije
primerov,
-

Udeleženci si podelijo različne primere
dobrih praks na področju kvalitete
življenja uporabnikov.
Spoznajo pomen kvalitete življenja za vse
ljudi in spremenijo zorni kot načrtovanja
storitev iz perspektive ustanove na
perspektivo uporabnikov, ki živijo v
skupnosti.

Razlaga
Demonstracija
Pogovor
Igra vlog
»Brainstorming
«
Izkustveno
učenje
Simulacija
problema

Udeleženci morajo biti sposobni
razpoznati prednosti načina usmerjenega
na osebo pred medicinskim in socialnim
(Delo v majhnih
modelom.
skupinah, delo v
Naučiti se oblikovati kvaliteten osebni
parih)
načrt.
- Predavanje
Udeleženci se seznanijo s pozitivnimi
- Razprava
učinki integracije in sodelovanja med
- Pogovor

Udeležence seznanimo o
analizi potreb podpore
uporabnikov in

Draksler





-

Podpora in Implementacija
neformalnih storitev, prostovoljstva,
viri
Definicije podpore (EU smernice)
Kratek pregled obstoječih oblik skrbi
za OPP
Izvajanje neformalnih oblik skrbi za
OPP (programov, storitev)
Vloga in pomen vključevanja
prostovoljcev
Financiranje neformalnih programov,
storitev
Ocena potrebne podpore
Obstoječa praksa ocenjevanja potreb
(medicinski model)
Ocenjevanje potreb, kot jih predvidijo
nove paradigme obravnave OPP
Predstavitev orodja Supports Intensity
Scale (AAIDD) /video
Podpora in načrtovanje oskrbe
Razvoj strategij in akcijskega načrta za
proces DI
Vzpostavitev zakonskih okvirjev za
skupnostno skrb
Razvoj spektra podpornih storitev v
skupnosti
Prehajanje finančnih, materialnih in
kadrovskih resursov
Podpora posameznikom in skupnosti
v času prehoda

različnimi ponudniki socialnih storitev.
Udeleženci se naučijo, da je ključ do
uspeha vzpostavitve mreže podpore in
sodelovanja med njimi.
Udeleženci se seznanijo s pozitivnimi
primeri mreže socialnih storitev v Evropi
in v različnih državah članicah.
Udeleženci se zavedajo, da je čas, vložen
v ustvarjanje mreže podpore in
sodelovanja dobro porabljen, tudi če
rezultati niso takoj vidni.
Udeleženci bodo sposobni:
-uporabiti kazalnike človekovih pravic pri
razvoju celovitega in integriranega
informacijskega sistema;
-ozavestiti, da je sodelovanje pri
zagotavljanju storitev nujno, ker so
potrebe uporabnikov zapletene in
koprodukcija pomeni koncept
prihodnosti pri organizaciji socialnih
storitev;
-vrednotiti pomembno vlogo
integriranega sistema informacij pri
zagotavljanju storitev invalidom kot
orodju za izboljšanje odločanja, nadzora
in boljše kakovosti storitev za invalide;
-poznali statistični in informacijski sistem
v državi, ki bi invalidom omogočili
uresničevanje pravic do vključevanja in
sodelovanja v družbi.

načrtovanju
vzpostavljanja služb v
skupnosti.
(Frontalna,
Pomembno je
skupinska in
sodelovanje med
individualna oblika, ponudniki storitev
delo v parih)
(socialnimi in
neformalnimi) in
tvorjenje mreže storitev,
ki bo pokrivala vsa
področja potreb
posameznika s posebnimi
potrebami. Pomembna je
vzpostavitev baz
podatkov o potrebah
oseb s posebnimi
potrebami in baz o
ponudnikih posameznih
storitev. Sodelovanje
med deležniki je
potrebno poenostaviti.
-

Lastna
aktivnost







-

Faktorji tveganja; usklajevanje med
potrebami pomoči in pravicami
posameznika ter zagotavljanjem
varnosti
Preprečevanje ponovne
institucionalizacije v novem okolju
Socialno vključevanje v vseh oblikah
življenja in potreb posameznika
Priprava načrta oskrbe – pomembnost
timskega dela:
Kako načrtovati storitve v skupnosti
Umik iz institucionalnega okolja in
kulture v lokalno skupnost
Prehajanje med storitvami:
Sodelovanje med socialnimi službami,
izobraževanjem in zdravstvom.

Modul 8: Spodbujanje neodvisnosti oseb s
posebnimi potrebami






Barbara Hegedüš,
Rok Usenik in
Blaž Kužnik
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Krepitev moči
Podporne tehnologije
Podprto odločanje, partnerstvo
Pravice uporabnika
Razvoj in napredek na področju dela s
samozagovorniki
Dileme

Udeleženci poznajo Konvencijo ZN o
pravicah invalidov ter pravne podlage, ki
govorijo o dejavnem državljanstvo oseb z
motnjami v duševnem razvoju.
So seznanijo o možnostih zagovorništva
in podpore.
Poznajo in razumejo razlike med
podporno osebo in ključno osebo.
Udeleženci se seznanijo s podporno
tehnologijo, ki je uporabna za OPP
(google maps, facebook, family
locator…).
Poznajo pomembnost vključevanja OPP v
inkluzivno skupnost, razumejo vlogo

- Interaktivna
predavanja
- Izobraževanje z
dialogom
- Metode
skupnega
ustvarjanja
programa
- Gradnja
družbenih
omrežij

Udeleženci bodo lahko
uporabljali referenčne
dokumente, ki
opredeljujejo
mednarodni pravni okvir
in pravni okvir EU;
- bili sposobni najti
rešitve za težave in
- razumeli vlogo lokalnih
ter drugih akterjev.

podpornih storitev pri uveljavljanju
pravic in enakosti vseh državljanov.

Modul 9: Potrebe oseb z več motnjami
Barbara Hegedüš,
Rok Usenik in
Blaž Pirman
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Osebe s težkimi motnjami v
duševnem razvoju
Osebe z avtističnimi motnjami
Izzivalno vedenje
Odvisnosti pri osebah z motnjami v
duševnem razvoju

Udeleženci poznajo vlogo podpornih
storitev najbolj ranljivih skupin v
inkluzivna okolja.
Se seznanijo z vlogo ponudnikov storitev
ter pravnimi podlagami.
Se seznanijo z mirnimi in humanimi
pristopi do oseb z vedenjskimi
posebnostmi.

Razlaga
Demonstracija
Pogovor
Igra vlog
»Brainstorming«
Izkustveno
učenje
- Simulacija
problema
-

(Frontalna,
skupinska, in
individualna oblika,
delo v parih)

Udeleženci bodo
razumeli odnos in
dojemanje
»invalidnosti« kot
drugačnosti in bogatenja
družbe tervprašanja
drugačnih pristopov in
ponudnikov storitev.

PODIUM

Avtorji

SKLOP III: ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE

U
re

MODULI IN NASLOVI

UČNI REZULTATI
Znanje, veščine in stališča

Modul 10: Inovativna organizacija
1. Inovativna organizacija





Mojca Turman
Lemajič
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Predstavitev matrike
deinstitucionalizacije na sistemski
ravni
Faze procesa deinstitucionalizacije na
sistemski ravni
Pripravljalna faza za proces DI na
sistemski ravni:
- finančni in človeški viri
- priprava časovnice
- vloga vseh deležnikov
Model postopnega preoblikovanja
socialnovarstvenega zavoda v
skupnostne programe
- substitucija
- konverzija

METODE IN
OBLIKE DELA
-Predstavitev
primera dobre
prakse
-Delavnica
-Študija primera
-»Brainstorming«
(Frontalna oblika
delo v skupinah in
delo v parih)

Udeleženci bodo sposobni:
-spoznati akterje, ki sodelujejo pri
izvajanju procesa DI;
- navesti glavne korake (in vrste
dejavnosti) za dejansko izvajanje
procesa DI.

KLJUČNO SPOROČILO
MODULA

Udeležence seznanimo z
osnovnim programom in
praktičnimi procesi prehoda v
skupnost na
sistemski/nacionalni ravni ter
skušamo to prenesti na
praktično raven posamezne
ustanove.

2. Glavne faze procesa DI na ravni
posamezne ustanove


Osnovni program in procesi prehoda v
skupnost
 Glavni koraki tranzicije v posamezni
ustanovi - mikro raven:
- preselitev stanovalcev
- vzpostavljanje služb v skupnosti
- preprečevanje institucionalizacije
- spremljajoči oz. podporni procesi
 Izobraževanje zaposlenih v novem
okolju deinstitucionalizacije (Rok)
 Praktičen primer DI
socialnovarstvenega zavoda

Mojca Turman
Lemajič in
Rok Usenik

- Predstavitev
primera dobre prakse
-Delavnica
-Študija primera
-»Brainstorming«

Udeleženci na praktičnem
primeru načrtujejo procese
ter glavne akterje
deinstitucionalizacije na ravni
ustanove.

Predavanje
Razprava
Pogovor
Lastna
aktivnost

Ljudje, ki delajo z osebami s
posebnimi potrebami, morajo
biti dodatno usposobljeni in
izobraženi ter notranje
motivirani za delo.
Poznati morajo procese
deinstitucionalizacije in
krepitve moči uporabnikov.
Pripravljeni morajo biti na
svoje naloge, ki jih čakajo v
obravnavi te populacije v
skupnosti.

Udeleženci bodo sposobni:
-analizirati, kako se njihov nacionalni
okvir ujema z obveznostmi, ki izhajajo (Frontalna oblika,
iz Konvencije ZN o človekovih pravicah delo v skupinah in
delo v parih)
(dodelitev);
- razumeti premik paradigme in kako
bi bilo treba določbe iz Konvencije o
varstvu človekovih pravic mnenj
prevajati v prakso;
- razumeti vlogo ponudnikov storitev.

2
3. Zahteve in kompetence dobrega delavca v
službah pomoči









Matej Pelicon
in
Tomaž Bratuša
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Pomen konstruktivne komunikacije
Krepitev moči uporabnikov
Institucionalne zlorabe
Deinstititucionalizacija
Ključne in podporne osebe
Podporni sistemi v skupnosti
Pravica do tveganja
Timsko delo

Za usposobljene in kompetentne
delavce, ki neposredno delajo in
podpirajo osebe s posebnimi
potrebami so potrebne osebnostne in
strokovne sposobnosti za delo z
ljudmi.
Pomembne so tudi razne oblike
izobraževanja za delo s to populacijo.
Za ustrezen odnos z uporabniki in
sodelavci ti zaposleni potrebujejo
tudi individualne in skupinske oblike
dela na sebi. S tem preprečujemo
izgorevanje teh ljudi in spodbujamo
zadovoljstvo v odnosu tako
uporabnika kot zaposlenega.
Cilj je pozitivno spreminjanje in
redefinicija odnosov med zaposlenimi

-

(Frontalna oblika,
delo v skupinah in
individualno delo)

in uporabnik.
Potrebno je podpirati zaposlenega za
ustvarjanje ustreznega odnosa z
uporabniki in sodelavci.

4. Izzivi zaposlovanja invalidov


Grozdana Bah
Draksler in
Sabina Zupan
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Uresničevanje pravice do dela po
konvenciji ZN o pravicah invalidov
Temeljna izhodišča deklaracije EASPD
o zaposlovanju
Modeli podpor za spodbujanje
zaposlovanja ranljivih skupin
Vključujoče zaposlovanje oseb s
posebnimi potrebami:
- model inkluzivnega zaposlovanja v
okviru pilotnega projekta CUDV
Draga
- Druga violina – izzivi »pravega
dela«

Udeleženci razumejo paradigmo
vključevanja, ki velja na področju
zaposlovanja oseb s posebnimi
potrebami v Evropskem prostoru.
Spoznajo različne modele podpor pri
vključujočem zaposlovanju in si
izmenjajo primere dobrih praks.

Udeleženci:
- so seznanjeni s storitvami, ki
jih ponujajo ponudniki
socialnih storitev in
neformalni ponudniki in -se
seznanijo s pozitivnimi učinki
integracije in sodelovanja
- Razlaga
med različnimi ponudniki;
- Demonstracija
-se naučijo, da je ključ do
- Pogovor
uspeha vzpostavitev mreže
- Igra vlog
podpore in sodelovanje;
- »Brainstorming
-se seznanijo s pozitivnimi
«
primeri mreže socialnih
- Izkustveno
storitev v Evropi in v različnih
učenje
državah članicah.
- Improvizacija
- se zavedajo, da je čas vložen
v ustvarjanje mreže podpore
(Frontalna
in sodelovanje nujno, tudi če
skupinska in
rezultati niso takoj vidni.
individualna oblika,
-uporabijo kazalnike
delo v parih)
človekovih pravic pri razvoju
celovitega in integriranega
informacijskega sistema.
-vedo, da je sodelovanje pri
zagotavljanju storitev nujno,
ker so potrebe strank
zapletene in koprodukcija je
koncept prihodnosti pri

5. Organizacijske strategije


dr. Valerija
Bužan in
mag. Štefana
Skaza

2


Ocena potreb po podpori in sistem
notranjega ocenjevanja
Praktične storitve: storitve, ki jih
vodijo uporabniki in partnerske
organizacije, principi, učne
organizacije, etična načela
Neprekinjeno izboljševanje kakovosti:
vodstvo - participativno upravljanje,
učne skupine, prakse in
samoevalvacija

Cilji so spremembe profesionalnega
razvoja, ki omogočajo
- razumeti jasno vizijo novih spoznanj,
spretnosti in pristopov pri DI;
- razumeti pomen na osebo
usmerjenega načrtovanja v nasprotju
z medicinskim in v nasprotju s
socialnim modelom;
- vnesti spremembe v prakso v smislu
transformacije (tranzicije) institucij v
življenje v skupnosti povezano z
izobraževanjem, delom in prostim
časom;
- razvoj mreže za prenose znanj.

- Razlaga,
-Izkustveno delo,
- Primeri dobre
prakse
(Študije primerov,
delo v manjših
skupinah in
skupinska in
interpretacija)

organizaciji socialnih storitev.
-vrednotijo pomembno vlogo
integriranega sistema
informacij pri zagotavljanju
storitev invalidom kot orodju
za izboljšanje odločanja,
nadzora in boljše kakovosti
storitev za invalide.
-poznajo izzive statističnega
in informacijskega sistema v
državi s ciljem, da bi
invalidom omogočili
uresničevanje pravic do
sodelovanja v družbi.
Ključno sporočilo modula je
podati pregled ocene in
glavnih instrumentov
financiranja, povezanih s
projekti, za ponudnike
storitev in koristne
informacije o tem, kako
dostopati do financiranja za
razvoj inovativnih zamisli,
učenja drug od drugega in
izmenjave najboljših praks pri
razvoju novih rešitev in
odzivanje na vse večje
družbene potrebe in izzive.

6. Univerzalni model načrtovanja

Barbara
Hegedüš in
Sabina Zupan

2









Pomen v osebo usmerjenega načrtovanja
Krepitev moči uporabnika
Pomen inkluzije pri procesu DI
Timski pristop
Primeri dobre prakse v osebo
usmerjenega načrtovanja v različnih
življenjskih obdobjih
IP v lahko berljivem besedilu

7. Podpora zaposlenim v službah pomoči


Matej Pelicon
in
2
Tomaž Bratuša





Doživljanje zaposlenih, stres pri delu,
čustvene obremenitve
Vodenje, delo v timu, zunanja in
notranja podpora
Načrtovanje razvoja posameznika
Skupno načrtovanje in oblikovanje
programov dela kot motivacijski
dejavnik
Pomen supervizije

8. Storitve in viri v skupnosti, prostovoljstvo
Matej Pelicon
in
2
Tomaž Bratuša





Uporaba storitev v skupnosti
Življenje v lokalnem okolju
Prostovoljci in prostovoljsko delo kot

Pri zagotavljanju podpore
posameznikom morajo
ponudniki storitev podpirati
posameznike glede na njihove
osebne izbire, potrebe, želje
in cilje. Pri tem sodelujejo z
uporabnikom, v
interdisciplinarni ekipi, z
zainteresiranimi stranmi iz
družinskega in družbenega
(Frontalna,
okolja.
skupinska in
Uporabnikom zagotavlja
individualna oblika,
individualne storitve, ki
delo v parih)
pomagajo krepiti njihovo
moč.
- Predavanje
Vsi, ki delajo kot podporne
Udeleženci razumejo svoje delovanje
- Razprava
osebe, morajo biti
pri delu, svoje osebnostne lastnosti,
- Pogovor
pripravljeni na stresne
delovanje v stresnih okoliščinah, se
- Lastna
situacije pri svojem delu.
zavedajo čustev, ki jih doživljajo pri
aktivnost
Znati morajo ravnati s tem
delu, pomena in načinov ozaveščanja
stresom in se zavedati
čustev in sproščanja stresa. Zavedajo
(Frontalno in
pomena dela na sebi.
se pomena vključenosti vseh
individualno
Izredno pomembno je
zaposlenih, skupnega načrtovanja,
delo in delo v načrtovanje dela.
ozaveščanja odnosov, dogajanja,
skupinah)
Zaposlene je potrebno
čustev, izobraževanja in lastnega
pripraviti na timsko delo in jih
razvoja
vključiti v supervizijske
skupine na vseh nivojih.
- Predavanje
V procesu
Udeleženci razmišljajo o uporabi
Razprava
deinstitucionalizacije je zelo
storitev v skupnosti, življenju v
pomembno vključevanje
lokalnem in širšem okolju. Zavedajo se - Pogovor
Lastna
lokalne skupnosti, kar
pomena prostovoljskega dela in
aktivnost
bistveno pripomore k
poznajo načine nudenja ustrezne
Udeleženci razumejo pomembnost
vpliva uporabnika na načrtovanje
svojega življenja.
Pri načrtovanju in izvedbi osebnih
načrtov vključujejo uporabnika kot
enakovrednega partnerja v vseh
življenjskih obdobjih.
Spoznajo pomembnost sodelovanja
vseh deležnikov (uporabniki, družina,
sodelavci, drugi državljani).
Naučijo se evalvacije osebnih načrtov
in priprave le teh v lahko berljivem
jeziku.

-

Razlaga
Demonstracija
Pogovor
Igra vlog
»Brainstorming
«
Izkustveno
učenje

obojestranska izmenjava

podpore prostovoljcem.

8. Preverjanje učinkovitosti in vzdržnosti
procesov D

Mojca Turman
Lemajič in
2
Tomaž Bratuša

Izdelava evalvacijskega orodja za
spremljanje/merjenje kakovosti
poteka procesa DI z ustreznimi
kazalniki – E-Qalin model za
preverjanje kakovosti dela in storitev
na socialno varstvenem področju)

Udeleženci bodo sposobni ustvariti
orodje za vrednotenje in spremljanje
kakovosti procesa DI in postopkov.

vključevanju v okolje.
(Frontalna in
Zelo pomembno pri tem je
individualna oblika, tudi vključevanje
delo v skupinah)
prostovoljcev in drugih
neformalnih oblik pomoči.
- Predstavitev
Predstavimo evalvacijska
primera dobre
orodja za spremljanje in
prakse
merjenje kakovosti poteka
- Delavnica
deinstitucionalizacije ter
- Študija primera
vzdržnost nastalih procesov in
- »Brainstorming«
struktur. Pomembno merilo
(Frontalna oblika in je zagotavljanje človekovih
delo v skupinah)
pravic uporabnikov.

Modul 11: Prenos informacij in komuniciranje
Udeleženci:


dr. Metka
Novak in Blaž
Kužnik
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Vključenost deležnikov v sodelovalni
proces: pomembni udeleženci v procesu
DI
Prenos informacij, interdisciplinarni
pristop
Notranje metode komuniciranja
DI kot inovacija v lokalnih skupnostih in
ustvarjanje novih storitev za uporabnike

-prepoznajo ključne dejavnike uspeha pri
sodelovanju in mreženju;
- ocenijo pomanjkljivosti na nacionalni in na
lokalni ravni ter na ravni organizacije pri
ustvarjanju kakovostnih in učinkovitih
informacijskih sistemov;
- poznajo kazalnike človekovih pravic pri
razvoju komunikacijskega in informacijskega
sistema;
- razmislijo, kako nadaljevati v tranziciji in
načrtovati proces DI v svoji enoti oziroma
organizaciji- opredelijo pozitivne in
proaktivne pristope, potrebne za

-Predavanje
- Razlaga
- Vprašanja in
odgovori
- Diskusija
- Predstavitve
dobre prakse
(Frontalna in
individualna oblika
ter delo v
skupinah)

Vsi deležniki si
morajo prizadevati
in zavezati k
podpori za izvajanje
Konvencije ZN o
človekovih pravicah
na vseh ravneh
delovanja.
Razvoj novih
storitev bi moral
ustrezati novim in
spreminjajočim se
potrebam in / ali
integraciji v storitve
posamezniku

organizacijsko preobrazbo.

naravnanim
pristopom, ki je
osredotočen,
vključujoč, aktiven
in individualiziran;
potreba po
sprejetju novega
modela invalidnosti
v skupnosti.

