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STROKOVNI CENTER ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE 
 
 
KDO SMO? 
 
Strokovni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike deluje v okviru CIRIUS Kamnik in je del 
Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam*.    
Namenjen je celostnemu obravnavanju otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo, z dolgotrajnimi 
boleznimi in drugimi vrstami težav. Podporo nudimo tudi njihovim staršem in družinam, pedagoškim 
delavcem in drugim, ki si prizadevamo za inkluzivno in pravično družbo.  
 
 
PRINCIPI DELOVANJA 
 
Telesni ali duševni primanjkljaji, ovire oziroma motnje lahko pri posamezniku znižujejo uspešnost in 
učinkovitost pri življenjskih dejavnostih. Hendikepiranost osebe je še toliko večja, če tudi kulturno, 
družbeno in ekonomsko okolje ne zagotavlja enakih možnosti za participacijo na vseh področjih in ne 
spodbuja izpolnjevanja vseh za posameznika običajnih družbenih vlog. Čeprav govorimo o otrocih s 
posebnimi potrebami, ne smemo pozabiti, da se njihove temeljne potrebe prav nič ne razlikujejo od 
potreb oseb brez posebnosti. Konvencija ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami, pa tudi drugi 
pomembni dokumenti, zato govorijo o novem obdobju spodbujanja in podpiranja oseb s posebnimi 
potrebami, ki izhaja iz osnovnih pravic in svoboščin ter temelji na etičnih principih, kot so: 
individualizacija, svobodno izbiranje načinov življenja v skupnosti, spoštovanje dostojanstva, 
avtonomija oziroma neodvisnost, nediskriminatornost in participacija. Razvijanje strokovnih centrov 
je torej zgodovinski premik od posebnih ustanov za posebne ljudi k neodvisnemu življenju in inkluziji.   
 
 
NAŠE PREDNOSTI 
 
Področje otrok s posebnimi potrebami že sedaj s svojimi ponudbami pokrivajo številne javne, pa tudi 
zasebne ustanove. Naša posebnost je, da imamo v CIRIUS Kamnik pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami že sedemdesetletno tradicijo ter bogato znanje tako na vzgojnem, izobraževalnem, 
zdravstvenem kot tudi drugih področjih. Ne samo z izvajanjem programov v našem centru, temveč 
tudi s podporo vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske šole, ima naša mobilna služba že 
več kot petintrideset let izkušenj. Skrbimo, da smo v nenehnem stiku z razvojem novih oblik 
rehabilitacije, usposabljanja in vseživljenjskega izobraževanja. Spremljamo razvoj teoretskih 
konceptov, programov, tehnologij in opreme. Ponujamo velik nabor storitev in dejavnosti, ki so 
prilagojene potrebam in željam posameznika ali okolja. Način dela z uporabniki je lahko vezan na 
nudenje pomoči posamezniku, reševanje konkretnega problema, lahko pa postane tudi trajna in 
sistemska oblika strokovnega sodelovanja. Vse naše storitve so za uporabnike brezplačne. 
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TEMELJNE DEJAVNOSTI STROKOVNEGA CENTRA 
 
Svetovalno delo 
 
• Delo z otrokom ali mladostnikom: 
svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov; individualni pogovori; karierno svetovanje 
(poklicna orientacija, prehod na drugo raven izobraževanja, prehod na trg dela idr.); svetovanje ob 
izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih.  
• Delo s starši in z družino: 
svetovanje staršem ob vključitvi otroka; svetovanje glede prilagojenih gradiv in prilagojenih 
pripomočkov; svetovanje glede socialnovarstvenih in drugih pravic; psihološka pomoč in svetovanje 
ob stiskah, vprašanjih, dilemah; predavanja; podporna skupina; svetovanje sorojencem ali starim 
staršem. 
• Svetovanje in strokovna podpora delavcem v vzgojnoizobraževalnih ustanovah: 
svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev glede primanjkljajev, ovir oziroma motenj; pomoč 
pri načrtovanju, izdelavi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa; svetovanje pri 
odpravljanju arhitektonskih ovir in prilagajanju delovnega mesta; svetovanje glede pedagoških 
vprašanj; svetovanje glede pravno-formalnih vprašanj v zvezi z inkluzijo; svetovanje glede izvajanja 
športnih aktivnosti, zunajšolskih dejavnosti, praktičnega usposabljanja z delom (PUD); svetovanje ob 
izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih; supervizija; hospitacije ali strokovne ekskurzije v 
CIRIUS Kamnik. 
• Delo z vrstniki in z njihovimi starši: 
predstavitev prisotnosti otroka v oddelku vrstnikom na razredni uri ali staršem na roditeljskem 
sestanku; različne izkustvene delavnice na temo posebnih potreb; svetovanje ob izpostavljenih 
problemih, dilemah, vprašanjih. 
• Sodelovanje in povezovanje z drugimi inštitucijami. 
 
Izobraževanje 
 
Seminarji za učitelje, vzgojitelje, spremljevalce, svetovalne delavce, vodstvene delavce, športne 
pedagoge; seminarji za uporabo nadomestne komunikacije ali druga tematska predavanja glede na 
potrebe. 
 
Izvajanje specialno-pedagoških obravnav in drugih terapij s področja medicinske rehabilitacije 
 
Dodatna strokovna pomoč; fizioterapija; delovna terapija; logopedska obravnava; klinično - 
psihološka obravnava; druge oblike terapij (hipoterapija, Halliwickowa metoda plavanja, terapija s 
psom, idr.). 
 
Izposoja pripomočkov, učil, računalniške opreme 
 
Didaktični pripomočki; pripomočki za gibanje; pripomočki za delo in dnevne aktivnosti. 
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KAJ ŠE PONUJAMO? 
 
Poslanstva našega strokovnega centra ne vidimo samo na področju pomoči in podpore posamezniku, 
temveč želimo biti tudi širše socialno in družbeno angažirani. Z različnimi dejavnostmi in preko 
različnih medijev želimo v družbi doseči boljšo obveščenost, opozarjati na pravice in enakopravno 
obravnavanje, odpravljati stigmatizacijo, se boriti proti diskriminaciji, promovirati inkluzivne vrednote 
in izboljševati položaj ranljivih skupin. 
Naše aktivnosti lahko spremljate: 
• spletna stran: 
 www.cirius-kamnik.si 
• Youtube kanal z različnimi predavanji: 
www.youtube.com/channel/UCFXQvGdCRuP8JJy63aMVNbQ 
• blog Inkluzija za odprto družbo:  
www.cirius-inkluzija.blogspot.si/ 
• strokovne knjige in publikacije; 
• strokovni dogodki, kot so konference, seminarji in okrogle mize; 
• družabni, športni in kulturni dogodki. 
 
 
NAŠI SODELAVCI  
 
Strokovni center smo središče visoko kompetentnih strokovnjakov. Zagovarjamo celosten pogled na 
človeka, zato ekipo sestavlja interdisciplinarni, strokovno usposobljeni in izkušeni tim sodelavcev, ki 
se oblikuje glede na vrsto in obseg potreb. V njem so lahko psiholog, socialni delavec, specialni 
pedagog, socialni pedagog, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, 
vodstveni delavci in drugi.  
  
 
NAČIN SODELOVANJA 
 
Če imate kakršnokoli vprašanje, potrebo ali problem s področja, ki ga pokriva naš strokovni center, se 
obrnite na nas. Verjamemo, da bomo skupaj razvili ustrezen in učinkovit način sodelovanja. 
Kontakti: 
telefon:  
• 01 830 13 00 (centrala) 
• 01 830 13 17 (Breda Leskovšek, univ.dipl.soc.del.) 
• 01 830 13 16 (Irena Praznik, univ.dipl.soc.del.) 
 
e-pošta: 
info@cirius-sc.si 
 
 
 

 
Matej Peljhan        Goran Pavlič 
vodja strokovnega centra     direktor CIRIUS Kamnik 

 


