
      

    
  

 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi vedenjskimi 

motnjami 

 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami je projekt, ki bo potekal v času od 1.9.2017 do 30.9. 2019 in vključuje 

programe in aktivnosti šestih slovenskih vzgojnih zavodov in mladinskih domov – 

konzorcijskih partnerjev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Sredstva za izvajanje 

projekta so pridobljena iz Evropskih socialnih skladov, delno pa ga financira Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenija. V konzorcij so vključeni: 

Mladinski dom Jarše kot prijavitelj projekta, Mladinski dom Malči Beličeve, Vzgojno 

izobraževalni zavod Višnja Gora, Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega 

Smlednik, Vzgojni zavod Kranj in Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. 

Namen strokovnega centra je v vzgojne zavode in mladinske domove uvesti inovativne 

pristope dela v smeri deinstitucionalizacije s cilji učinkovitejše zavodske obravnave, 

zmanjševanja in skrajševanja namestitev, preprečevanja ponovnih namestitev, 

zmanjševanja neuspešnosti in opuščanja izobraževanja ter povečevanja kompetenc 

otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za samostojno življenje, 

poklicno usposabljanje in zaposlovanje. V času izvajanja projekta bomo preverjali 

učinkovitost projekta in vizija je, da preraste v sistemsko podprt način obravnave. 

Strokovni center naj bi v bodoče nudil strokovno podporo vsem institucijam, tudi 

družinam, ki se srečujejo z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

in uvajal preventivne aktivnosti. 

Programi, ki jih zajema projekt, so: 

MOBILNA SOCIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA na šolskem področju, kjer gre 

za strokovno sodelovanje in krizne intervencije na šolah, ki izobražujejo otroke in 

mladostnike iz vzgojnih zavodov in druge otroke in mladostnike s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. 

SPECIALIZIRANE IN INTENZIVNE VZGOJNE SKUPINE uvajajo specializirane 

oblike dela za otroke in mladostnike s specifičnimi motnjami, kot so skrajna 

disocialnost, agresivnost, hiperaktivnost in s specifičnimi razvojnim zaostanki, 

sposobnostmi in interesi. 

DELO S STARŠI, SKRBNIKI IN DRUŽINAMI OTROK IN MLADOSTNIKOV, 

VKLJUČENIH V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE zajema intenzivno 

individualno in skupinsko delo z otrokovim primarnim družinskim okoljem s ciljem 

uspešnega odpusta. 



MEDIACIJA: progam bo uvedel mediacijo kot obliko dela v vzgojnih zavodih tako, da 

bodo za mediatorje usposobljeni posamezni vzgojitelji in gojenci vseh vzgojnih 

zavodov, vključenih v projekt. 

PSIHOTERAPEVSKA OBRAVNAVA predvideva takojšnjo psihoterapevtsko pomoč 

tistim otrokom in mladostnikom v vzgojnih zavodih, ki jo nujno potrebujejo za zdrav 

osebnostni razvoj oziroma socializacijo in posledično za uspešno doseganje ciljev 

zavodske obravnave in odpust. 

POODPUSTNO SPREMLJANJE MLADOSTNIKOV IN MLADINSKA STANOVANJA 

so program, ki bo omogočil uspešen prehod v samostojno življenje v običajnem 

socialnem okolju in zmanjšal ponovne namestitve. 

PREDNAMESTITVENE OBRAVNAVE imajo namen identificirati mladostnike s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, jih vključiti v svetovanje in s tem preprečiti 

namestitev v zavod ali jih ustrezno pripraviti za doseganje ciljev obravnave v zavodu. 

1.10.2017 bo pričela delovati spletna stran strokovnega centra, namenjena strokovni 

in drug zainteresirani javnosti, kjer bomo poleg informacij o aktualnih aktivnostih 

projekta nudili informacije v zvezi z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Do takrat smo na voljo na elektronskem naslovu: sanja@mdj.si in na mobilni 

telefonski številki 040 569 585. Za informacije pa se lahko obrnete tudi na posamezne 

vzgojne zavode. 

V želji, da vsi otroci in mladostniki ne glede na osebno zgodovino in socialno okolje 

razvijejo vse svoje človeške potenciale in odrastejo v zdrave, delovno usposobljene, 

odgovorne in v družbo vključene posameznike 

vodja projekta: Sanja Brezničar, univ.dipl.psih. in sodelavci v projektu 
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