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Center za razvoj kompetenc v Srednje Danski regiji ponuja razvojni program za trenerje / učitelje, ki delajo
v procesu spreminjanja in ukinjanja velikih institucij za osebe z motnjami v duševnem razvoju, z duševnimi
motnjami, gibalno oviranostjo in drugimi motnjami – v deinstitucionalizaciji (proces DI) - v štirih
vzhodnoevropskih državah: Madžarska, Slovenija, Srbija in Romunija.

Glavno izhodišče in namen
Glavni namen strokovnega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo jasno vizijo, nova znanja in veščine, ki
jih bodo podpirala pri njihovem delu na različnih področjih: posvetovalnih in izobraževalnih ter vodstvenih
delovnih mestih v zvezi s procesom DI v Sloveniji. Udeleženci bodo postali učinkovitejši trenerji/učitelji pri
usposabljanju, ki so povezani s procesom DI.
Cilji
Udeleženci bodo s pomočjo različnih primerov dobrih praks in praktičnih metod izvedeli več o naslednjih
področjih, ki jih potrebujejo pri svojem delu:
• Usposabljanje za kreativnost, načini in metode oblikovanja stališč, spretnosti in nove metode;
• Storitve v skupnosti in skupnostnem / neodvisnem življenju:
• Različna podpora za različne ciljne skupine, ki temeljijo na potrebah posameznika in na človekovih
pravicah ter na posameznikovih željah;
• Kako razviti in podpreti prehod DI v Sloveniji
• Pomen osrednjega koncepta v zvezi z DI, vključno z vidiki vsakdanjega življenja in življenja v skupnosti,
povezanih z izobraževanjem, delom, prostim časom itd.
• Kako doseči in podpirati dostop do pravic uporabniokov.
Nadalje bodo udeleženci razvili naslednje veščine:
- Sposobnosti za prepoznati in biti inovativen, uporabiti kreativno „out-of-the-box” – razmišljanje izven
okvirjev ter premagati ovire, ki se ukvarjajo s konflikti in nefleksibilnostjo.
- Pomen in nujnost komuniciranja, predstavitev, uporaba veščin (npr. načrtovanje in organiziranje)
- Vodstvo (razumevanje vizije DI)
- krepitev moči (sposobnost, da posameznik usposobi udeležence, ki naknadno usposobijo zaposlene in
uporabnike)
-Uporabiti znanje procesa DI v zvezi z vlogo učitelja v procesu DI v posamezni ustanovi
- Sposobnost mreženja med različnimi akterji, deležniki
- Sposobnost dolgotrajnega učenja
- Rast sposobnosti v smislu, da vidijo udeleženci posamezna strokovna prizadevanja iz različnih strokovnih
in drugih perspektiv ter uporaba primernih meril za presojo, kateri konkretni ukrepi najbolje podpirajo
svetovanje in učenje pri posameznih procesi DI v različnih ustanovah v Sloveniji –
"Vidiki strokovnjakov in udeležencev". Tu se vsebine nanašajo na poklicne, organizacijske, družbene in
politične perspektive ter na perspektive državljanov in sorodnikov oz. svojcev uporabnikov.

VSEBINA usposabljanja
Obstajata dva glavna predmeta:
1. Postopek DI, vključno z:
a. Ključnimi pojmi: učitelj bo predstavil različne razsežnosti procesa DI, ki bo temeljil na opredelitvah
sedmih ključnih pojmov skupnih evropskih smernic ob prehodu od institucionalne do oskrbe na ravni
skupnosti.

Ključni pojmi so:
Institucija, deinstitucionalizacija, storitve na ravni skupnosti, preprečevanje, alternativna oskrba,
neodvisno življenje ter skupine uporabnikov in njihove družine.
b. Storitve v Skupnosti, vključno z:
- Metodami, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanju.
- Praktičnimi izkušnjami in primeri iz Danske in Slovenije, vključno s primri dobrih praks pri delu z otroki in
odraslimi s posebnimi ppotrebami in posamezniki z duševnim motnjami.

2. Spretnosti učitelja – ta pozna:
a. Teorije in metode, ki podpirajo funkcijo učitelja in svetovalca
b. Teorije in metode, ki podpirajo upravljanje s spremembami
c. Teorije in metode, ki podpirajo izvedbene procese, vključno z orodjem za uporabo sredstev Evropske
unije za prehod od institucionalne oskrbe do nege un oskrbe v skupnosti.

Usposabljanje sestoji iz naslednjih delov:
• Predskupina za zbiranje in oštudijo literature ter pisanje naloge (največ 4 strani) glede procesa DI v
Sloveniji.


Nadaljevanje: naloga, ki kaže uporabljeno znanje in spodbuja specifičen proces za udeležence.
To nalogo je treba zaključiti v sodelovanju z vodstvom v organizaciji posameznega udeleženca.

V to nalogo je lahko vključen tudi manager – vodstveni delavec. upravitelj.


(5-dnevno usposabljanje na Hrvaškem - Zadar) v Sloveniji 6 dnevno usposabljanje v CUDV Dragi

Didaktična osnova:
V času usposabljanja bodo udeleženci deležni različnih metod poučevanja, npr. predavanja, strokovni
dialogi in delovna srečanja - v velikih in majhnih skupinah - individualne naloge, kvizi, povratne informacije
in razprave drugih udeležencev, delovnih inštruktorjev, svetovalcev in vodij usposabljanja.

Skozi celotno usposabljanje bo pozornost namenjena povezovanju znanja z lastnim kontekstom
udeležencev, s čimer se bo nadaljeval proces prenosa. Poudarek bo na "umetnosti možnih" potencialov in
idej v zvezi z DI procesu v danem okviru na nacionalnem nivoju.

Usposabljanje bo kot izhodišče vključevalo sedem ključnih konceptov - skupnih evropskih smernic ob
prehodu od institucionalne k skupnostni oskrbi. Med poučevanjem in dialogom se bomo nenehno vračali k
ključnim pojmom, pravicam, konvencijam, načelom, teorijam in metodam, ki podpirajo proces DI.

Poleg tega bodo v celotnem študijskem programu prikazani kratki filmi in video posnetki, ki bodo
ponazarjali primere samostojnega življenja in na osebo usmerjen pristop do ljudi s posebnimi
potrebami in duševnimi boleznimi.
V povezavi z učnimi procesi se bo osredotočila na to, kaj se izkaže za uspešno, na izzivih in
možnostih nadaljnjega razvoja kompetenc v prihodnosti.
Dva vodilna didaktična načela pri usposabljanju sta "Spregovorite za pogovor" in "Učenje z
delom". Nenazadnje bo vloga učitelja in njegovih metod trajala ves čas tečaja.

PODIUM URNIK, 9. 10. - 11. 10. 2017

URA

ponedeljek

torek

sreda

9. 10. 2017

10. 10. 2017

11. 10. 2017

UVOD / Življenje v
skupnosti
8.30-10.00

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

Sistem socialnega varstva in
storitve v skupnosti
10.15-11.45

Bah Grozdana,
Zupan Sabina
OPP v ssiemu socialnega varstva

Nove metode, prenos informacij
in komuniciranje

Bah Grozdana,

dr. Metka Novak in Blaž

Sabina Zupan

kužnik

Osebno načrtovanje

Načrtovanje podpore

dr. Bužan Valerija,
mag. Skaza Štefana in
Blaž Pirman

Mojca Turman,
Grozdana Bah

Osebno načrtovanje

Spodbujanje neodvisnosti OPP

Tomaž Bratuša

dr. Bužan Valerija,

Barbara Hegeduš, Atifa Džaferović,

Matej Pelicon

mag. Skaza Štefana

Vključenost v skupnost

Načrtovanje podpore

dr. Bužan Valerija,

Mojca Turman,

mag. Skaza Štefana

Grozdana Bah

in zakonodaja
12.00-13.30

Rezultati obstoječih storitev

Janez Kržišnik, Blaž Kužnik
Rok Usenik

odmor
za kosilo

14.00-15.30

Spodbujanje neodvisnosti OPP

Barbara Hegeduš, Blaž Kužnik
in
Rok Usenik

Vsebina dokumenta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije

PODIUM URNIK, 16. 10. - 23. 10. 2017
URA

ponedeljek

torek

ponedeljek

16. 10. 2017

17. 10. 2017

23. 10. 2017

Osebe s pridruženimi/več
motnjami
8.30-10.00

Barbara Hegeduš, Blaž
Kužnik in
Rok Usenik
Osebe s pridruženimi/več
motnjami

10.15-11.45

Zahteve in kompetence
dobrega delavca v službah
pomoči

Matej Pelicon,

Tomaž Bratuša

Tomaž Bratuša

Izzivi zaposlovanja invalidov

Grozdana Bah, Sabina

Pirman in

Zupan, Atifa DžaferoviĆ

Rok Usenik

in Marija Češarek

informacij in komuniciranje

Organizacijske strategije

12.00-13.30

dr. Metka Novak

službah pomoči

Matej Pelicon,

Barbara Hegeduš, Blaž

Nove metode, prenos

Podpora zaposlenim v

dr. Valerija Bužan,
mag. Štefana Skaza

Storitve in viri v
skupnosti/prostovoljstvo

Matej Pelicon,
Tomaž Bratuša
preverjanje učinkovitosti in
vzdržnosti proces DI

Mojca Turman,
Tomaž Bratuša, Matej
Pelicon

odmor
za kosilo
Inovativna organizacija

Univerzalni model
načrtovanja

Evalvacija

14.00-15.30

Mojca Turman

Barbara Hegeduš,

Udeleženci in izvajalci

Sabina Zupan

Vsebina dokumenta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije

