
                                                                                                                                                      

 

 

 

O PROJEKTU STROKOVNI CENTER VSI 

Strokovni center VSI je projekt,ki poteka od 3.4.2017 in se zaključi 31.8.2020, projekt je izbran na javnem razpisu 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, v  okviru 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, Vsebinsko področje: Mreža 

strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi  potrebami in njihovim družinam, za obdobje: 1.4.2017 do 

30.9.2020.  

Skupna vrednost  za operacijo znaša največ do 551.040,00 EUR.  

Načrtujemo številne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo 

izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih 

okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok in 

mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih 

kompetenc. Vse dejavnosti v projektu se nanašajo na pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo z analizo stanja v regiji. 

Aktivnosti, ki jih bomo izvedli bodo vplivale na izboljšanje teh pomanjkljivosti v sistemu javno veljavnih programov 

podpore pomoči in obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.. V Savinjsko – Zasavsko – Koroški regiji, 

kjer bomo izvajali storitve, smo oblikovali konzorcij štirje partnerji:  

- OŠ Glazija Celje, vodja projekta in koordinator Sabina Korošec Zavšek. Kontakt: 041/ 74 55 70 (vsak ponedeljek 

od 8:00 do 13:00), sabina.kz@sc-vsi.si  

-  CVIU Velenje, koordinator projekta Melita Bubik. Kontakt: 031/49 18 92 (od ponedeljka do petka, od 12.30 do 

15.00 ure), melita.bubik@sc-vsi.si  

- II. Osnovna šola Žalec, koordinator Brigita Pinter. Kontakt: 031/63 69 02, brigita.pinter@sc-vsi.si  

- OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje, koordinator projekta Tadeja Iskra. Kontakt: 03/56 64 767, tadeja.iskra@sc-vsi.si . 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.sc-vsi.si/  .  

Vsaka partnerska organizacija bo izvajala storitve na geografskem področju svoje regije. Glede na potrebe ciljnih 

skupin, na katere smo naslovili svoje aktivnosti, pa se bodo strokovni delavci, ki bodo izvajali storitve, med seboj 

povezovali, se dopolnjevali in vzpostavili strokovno mrežo za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem, ki obravnavajo te otroke in družine. Koncept delovanja 

povezuje v mrežo 49 notranjih in zunanjih strokovnih delavcev, ki bodo svoje storitve izvajali za potrebe lastnih 

organizacij, za 35 sodelujočih partnerskih organizacij in za več posameznih družin. Število sodelujočih partnerskih 

organizacij se bo spreminjalo glede na potrebe v regiji. Medsebojno sodelovanje bo potekalo tako pri izvajanju 
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strokovnih podpornih storitev kot na nivoju vodenja in koordiniranja projekta. Projekt je financiran s sredstvi 

evropskega socialnega sklada in s sredstvi Republike Slovenije.  

 

V okviru Strokovnega centra bomo izvajali: 

 

– specialno pedagoško diagnostiko in psihološko  diagnostiko ter terapevtsko diagnostiko (fizioterapija, delovna 

terapija)  

 

– svetovanje in strokovno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem:  

- terapija Floortime in PECS, terapija senzorne integracije, individualna terapija RNO  (razvojno nevrološka 

obravnava), individualna terapija Halliwick (v bazenu), individualna terapija Watsu (v bazenu), Bownova terapija,  

- terapija s pomočjo konja, specialno pedagoška pomoč otroku s splošnimi učnimi težavami, Montessori pedagogika,  

- izdelava portfolija – tranzicijska mapa, izvajanje snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in 

drugimi razvojnimi primanjkljaji, izvajanje Treninga staršev Neverjetna leta, kot podpora in spremljanje družin pri 

vzgoji otrok z vedenjskimi in čustvenimi izzivi, strokovna podpora društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s 

posebnimi potrebami, organizacija  prakse za učence 9. razreda, evalvacija delovnih sposobnosti in svetovanje 

mladostniku pri izbiri srednje šole, prehodu na trg dela in učenju. Poklicno usmerjanje za devetošolce bo potekalo 

od oktobra do aprila.  

 

- Delavnice za otroke, mladostnike, starše  z vsebinami, delavnice za sovrstnike na osnovni šoli in osnovni šoli 

s prilagojenim programom: preventivne delavnice – za mladostnike  in njihove starše - izzivi pubertete, 

Čuječnost, Vseživljenjske kompetence učenja, Predavanje za starše Učim se učiti, Preventivne delavnice – 

mladostniki (umeščanje v okolje), Kako se učim?, Potrebujem pomoč!, Sem zadovoljen in uspešen, Samopodoba, 

Delavnice, poimenovane »Izdelaj sam«, so namenjene osnovnošolcem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. 

Vanje želimo vključiti učence s posebnimi potrebami kot njihove sovrstnike.  

 

– svetovanje in strokovno podpora strokovnim delavcem vrtcev in šol:   

- svetovanje glede organizacije dela z otrokom v vrtcu in v šoli, prilagoditev  (pri poučevanju in ocenjevanju znanja), 

priprave prilagojenih gradiv za pouk, priprave pisnega ocenjevanja znanja, motivacije za učenje, dela in 

sodelovanja s starši ter z oblikovanjem in evalvacijo individualiziranega programa, timsko delo z drugimi 

strokovnimi delavci, svetovanje str. delavcem z vidika delovne terapije, Montessori pedagogike, Mediacija – 

družinska mediacija,  

- organizirali in izvedli bomo tabore, kjer bodo otroci kvalitetno in aktivno preživljali prosti čas, pridobili izkušnje in 

osvojili različne veščine - smučanje, plavanje, kuhanje, skrb zase. Učili se bodo vsakodnevnih dejavnosti in 

aktivnosti, ki jih bodo potrebovali v dobi odraščanja;  



● strokovno svetovanje in  / ali izobraževanje za starše, strokovne delavce šol in vrtcev z različnimi vsebinami in 

temami: otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in v OŠ, disleksija, dispraksija, avtizem, učim se učiti, izzivi 

pubertete za  pedagoške delavce, IP skozi oči otroka, kako do samostojnega učenja, učenje na pamet – poštevanka, 

pred-pisalne spretnosti, kako pomagamo učencu s specifičnimi učnimi težavami pri učenju, lastnosti uspešnih 

staršev, kako v srednjo šolo, mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami, kdo so 

učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati,  predstavitev veččutnega učenja na primerih, 

individualiziran načrt in učinkovita evalvacija, otrok z govorno-jezikovnimi težavami v osnovni šoli, šport je za 

vse, samopodoba, soočanje težav, tehnike učenja, predstavitev programov šol s prilagojenim programom širši 

javnosti, disleksija, govorno-jezikovne motnje, matematika - težava ali izziv ter druge, predavanje na temo vzgoje 

in postavljanja mej otroku. Posebna pomoč bo namenjena predvsem prilagoditvam posameznikov, ki bodo 

pripomogle k opolnomočenju otroka do največje mere samostojnosti. 

 

– izdelava in izposojo didaktičnega materiala in opreme:  

• izposoja senzornih pripomočkov, izdelava in izposoja komunikacijskih knjig za nadomestno komunikacijo za 

otroke, izposoja strokovne literature, izposoja in dostop do elektronskih gradiv (filmi - predavanja) za starše, 

izdelava in izposoja Montessori pripomočkov in materialov, izposoja pripomočkov za fizioterapijo in delovno 

terapijo, izposoja avtorskih delavnic Malo drugače iz šolske strokovne knjižnice, izposoja avtorskih delavnic Malo 

drugače  iz šolske strokovne knjižnice, izposojali bomo didaktične pripomočke kot so bralniki, diktafoni, pametna 

pisala posameznikom in organizacijam (šolah, vrtcem), učili uporabe posameznih pripomočkov ter svetovali glede 

nakupa in potreb posameznika;  

• izposojali bomo prostor za snoozelen terapijo.  

 

– razvoj strokovnega dela:  

- Strokovni delavci zaposleni na projektu bodo pridobili nova strokovna znanja na številnih dodatnih izobraževanjih 

(MNRI –integracija refleksov, Taktilna integracija, Senzorna integracija, Watsu, Snooezelen, Trening starševstva 

Neverjetna leta, Montessori pedagogika, Mediacija, Čuječnost, Psihoterapija in refleksna terapija,  

- Organizirali bomo predavanja za strokovne kolektive šol konzorcijskih partnerjev: Marte Meo, Drevo učenja.  

V času izvajanja projekta bomo sodelovali s sodelujočimi partnerji: z vrtci, z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z 

razvojno ambulanto in s centrom za socialno delo. Vse opravljene storitve bodo za vse uporabnike brezplačne.  

Storitve, ki jih bomo izvajali v prostorih prijavitelja in / ali v prostorih sodelujočih partnerjev, so namenjene različnim 

skupinam: 

– otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci z učnimi težavami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, dolgotrajno bolni otroci), 

– družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene družine), 

– strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, 

– sovrstniki oseb s posebnimi potrebami, 

– zainteresirana javnost, v tem primeru, izvajalci zunajšolskih dejavnosti, 



– strokovni delavci v vzgojno izobraževalnih zavodih (konzorcijskih partnerjev in sodelujočih organizacij), 

– širša javnost; delavci v društvih, v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki srečujejo otroke s posebnimi potrebami. 

V času trajanja projekta nameravamo vključiti v individualne in skupinske obravnave ter druge oblike dela 798 otrok s 

posebnimi potrebami in njihovih sovrstnikov, 378 družin, opraviti 611 ur strokovnih izobraževanj za 1504 udeležence. V 

projekt bomo vključili zainteresirane skupine glede na kadrovske in prostorske zmožnosti projekta.  

                                                                                         Sabina Korošec Zavšek, vodja projekta  


