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Pilotni projekt SCPI – Strokovni center za podporo inkluziji 

Pilotni projekt  Strokovni center za podporo inkluziji je del Mreže strokovnih institucij za 
podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo je z javnim razpisom 
vzpostavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Delujemo na področju gorenjske, goriške in obalno kraške regije v okviru konzorcija treh 
osnovnih šol, ki vzgajamo in izobražujemo otroke s posebnimi potrebami:  
- Osnovna šola Jela Janežiča iz Škofje Loke – OŠ JJ,  
- Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – OŠ PS,  
- Osnovna šola Antona Janše Radovljica – OŠ AJ.  

OZADJE PROJEKTA 

V okviru projekta se je v Sloveniji vzpostavila mreža 10 strokovnih centrov, ki delujemo kot 
povezovalne institucije med družino z otroki s posebnimi potrebami, zdravstvom, vzgojno-
izobraževalnimi in socialnimi ustanovami.  

NAMEN PROJEKTA 

Namen pilotnega projekta SCPI je analizirati stanje in vzpostaviti mrežo sodelovanj med 
osebami s posebnimi potrebami in njihovimi družinami ter vzgojno-izobraževalnimi 
institucijami in posamezniki oz. institucijami, ki se srečujejo z osebami s posebnimi 
potrebami.  

Z našim delovanjem dopolnjujemo oblike pomoči, ki so ključne za otrokov optimalen 
razvoj in socialno vključenost. Naše delo je usmerjeno v celovito podporo otrokom, 
staršem, družinam in strokovnim delavcem vrtcev in šol na področju prepoznavanja, 
diagnostike in nadaljnjih oblik pomoči. Podpora poteka v obliki predavanj, delavnic, 
srečanj in individualnih svetovanj. 

PODROČJA DELOVANJA 

1. Pomoč in podpora otroku s posebnimi potrebami in njegovi družini. 

2. Svetovanje in podpora strokovnim delavcem. 

3. Delo z vrstniki otroka s posebnimi potrebami. 

4. Povezovanje in sodelovanje strokovnjakov in institucij. 

5. Razvijanje stroke in izvajanje predavanj, delavnic, seminarjev idr. 

6. Predstavitev, usposabljanje za uporabo, izdelava in izposoja pripomočkov. 

  

  



AKTIVNOSTI 

Namen strokovnih centrov je podpora inkluziji, razvijanje kvalitetnega koncepta 
prepoznavanja, diagnosticiranja in oblik pomoči na področju posebnih potreb. Prav tako 
razvijamo pripomočke in učna gradiva, nudimo podporo pri delovanju razvojnih timov 
strokovnjakov, razvijamo koncept dela z otroki tujci, ki imajo posebne potrebe ter 
doprinesemo k razvoju stroke (izobraževanje in razvoj lastnega znanja strokovnih 
delavcev, sledenje razvoja stroke doma in v tujini ter apliciranje novejših pristopov).  

Prepoznavanje in diagnostika.  
Razvijanje učinkovitega koncepta prepoznavanja in diagnosticiranja primanjkljajev, ovir oz. 
motenj. Vzpostavimo kontinuum pomoči na celi vertikali VIZ. 

Zgodnja obravnava. 
Delujemo povezovalno in vodimo sodelovanje s porodnišnico, razvojno ambulanto, 
dispanzerjem za mentalno zdravje in vrtcem.  

Svetovalnica za podporo pri inkluziji.  
Vzpostavimo delovanje svetovalnice, ki analizira stanje, pripravi kazalnike, koordinira, 
organizira delo, nudi pomoč, svetovanje in podporo otroku in njegovi družini ter 
strokovnim delavcem, izvajanja predavanja, delavnice, seminarje idr., delo z vrstniki, 
spodbujanje socialne vključenosti in razvijanje učinkovitega koncepta prehajanja. 

Informacijski portal in e-svetovanje.  
Deluje na podoben način kot svetovalnica, le da preko elektronskih naprav, nudimo tudi 
telefonsko in e-svetovanje. Predstavitvena stran strokovnega centra http://www.scpi.si s 
povezavami na priporočena spletna mesta. 

Pripomočki in gradiva.  
Vodenje registra pripomočkov, predstavitve, usposabljanje za uporabo, izdelava in 
izposoja pripomočkov, svetovanje pri prilagajanju gradiv.  

Karierni center.  
Individualno svetovanje in pomoč pri načrtovanju kariere, na področju izbire poklica in pri 
zaposlitvi, pomoč pri iskanju ustreznih delodajalcev, pri pripravi prošenj in razvijanje 
modela nadaljnjega zaposlovanja.  

Razvojni tim strokovnjakov.  
Strokovni center deluje povezovalno in dela približevanja posameznim institucijam in 
družinam. Za konkreten primer se vzpostavi in koordinira delovanje tima notranjih in 
zunanjih strokovnjakov iz različnih področij.  
Koncept dela z otroki tujci, ki imajo posebne potrebe. 
Pomoč staršem otrok in otrokom tujcem, ki imajo posebne potrebe pri razumevanju in 
vključevanju v slovensko družbo. 

Pokrivamo vsa obdobja vzgoje in izobraževanja ter zaposlovanje:  
- predšolsko obdobje (specializirani OŠ Poldeta Stražišarja), 
- obdobje osnovne šole (specializirani OŠ Jela Janežiča), 
- načrtovanje kariere in zaposlitev (specializirani OŠ Antona Janše). 
 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani http://www.scpi.si. 
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