PREDSTAVITEV STROKOVNEGA CENTRA COMP@S
Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji:
-

Osnovna šola Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner),

-

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj,

-

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor,

-

Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

COMP@S je središče visoko kompetentnih strokovnjakov v Podravski regiji, ki z novimi
rešitvami in strategijami ter metodami dela nudi podporo otrokom in mladostnikom s
posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z
otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Strokovni center predstavlja povezovalno
institucijo med zdravstvenimi, socialnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter družino.
COMP@S dopolnjuje oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov
optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so:
-

osebno svetovanje in pomoč celotni družini, tako otroku oziroma mladostniku s
posebnimi potrebami kot staršem in sorojencem,

-

celovita podpora vrtcem in šolam,

-

diagnostika in izdelava individualiziranih programov,

-

svetovanje in strokovna podpora (izobraževanja, delavnice ipd.) strokovnim delavcem
ter razvijanje strokovnega dela (priprava strokovnih gradiv),

-

razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme.

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v
okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in
povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski
partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska
Bistrica.

Strokovni center izvaja tudi druge oblike terapij in dejavnosti, in sicer glasbene, likovne,
plesne dejavnosti, hipoterapijo, prilagojene športne dejavnosti, plavanje po metodi
Halliwick, terapijo senzorne integracije, terasuit terapijo, Bobath terapijo, fizioterapijo,
logopedsko obravnavo, šolsko in družinsko mediacijo, delavnice za starše in sorojence ter za
vrstnike in starše vrstnikov otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami.
S temi aktivnostmi želimo omogočiti otroku/mladostniku optimalen razvoj, aktivno
vključevanje, spodbujanje enakih možnosti ter povečanje zaposljivosti in socialno
izključenost.
Z vzpostavitvijo mreže konzorcija in z njegovimi aktivnostmi vzpostavljamo povezovanje z
lokalnim okoljem s ciljem razvoja in nadgradnje preventivnih programov in zagotavljanja
celostne obravnave otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in
mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi njihovih primanjkljajev, ovir oziroma
motenj, z namenom opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih
kompetenc.

Aktivnosti strokovnega centra lahko spremljate na spletni strani: www.sc-compas.si
Kontakti:


splošne informacije: sc-compas@guest.arnes.si



Vodja projekta: mag. Mateja Šilc, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora,
tejasilc@gmail.com

Inštitucija

Koordinatorji

Elektronski naslov

projekta pri

Telefonska
številka

konzorcijskih
partnerjih
Osnovna šola

mag. Mateja Šilc, tejasilc@gmail.com

Gustava Šiliha

prof. def. za osebe

02 429 25 21

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v
okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in
povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski
partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska
Bistrica.

Maribor

z motnjami sluha
in govor

Osnovna

šola

dr. Tanja Nikolovski,

Ljudevita Pivka Ptuj

prof. def.

s.si

Fridrih, svetovanje@osminka.si

Osnovna šola Minke Klavdija
Namestnik - Sonje prof.
Slovenska Bistrica

def.,

ravnateljica

Svetovalni center za dr. Mitja Muršič,
otroke, mladostnike univ.
in starše Maribor

tanja.nikolovski@guest.arne

dipl.

mmursic@gmail.com

02 23 49 700

soc.

ped.

Trajanje aktivnosti projekta: do septembra 2020

Vrednost sofinanciranja: 533.280,00 evrov
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