
    
 

Operacija: »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.« 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 

 

STROKOVNI CENTER ZA AVTIZEM 
 

Pilotni projekt Strokovni center za avtizem izvaja Center za sluh in govor Maribor v okviru Javnega 

razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 

družinam«. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. 

 

Zaposleni 

V Strokovnem centru za avtizem je zaposlenih pet strokovnih delavk. Štiri so zaposlene za polovični 

delovni čas – dve psihologinji, specialna pedagoginja in fizioterapevtka; pedagoginja, ki opravlja 

naloge koordinatorja projekta, je zaposlena v obsegu ene tretjine delovnega časa. 

 

Namen projekta 

Namen pilotnega projekta je opredeliti potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev 

strokovnega centra, tako da bodo lahko postavljeni ustrezni normativi in potrebna sredstva za 

sistemsko podporo celostni obravnavi otrok in mladostnikov z avtizmom. 

Na osnovi pridobljenih in ugotovljenih potreb bo mogoče kasneje vzpostaviti strokovni center, ki bo 

središče strokovnjakov, le-ti pa bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili 

podporo otrokom in mladostnikom z avtizmom, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim 

institucijam, ki delajo z njimi.   

 

Izvedba projekta 
Neposredno bomo sodelovali s petimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi in vključili šest otrok oz. 

mladostnikov z avtizmom, njihove družine in vzgojno-izobraževalne zavode, v katere so vključeni.  

Za širši krog zainteresiranih bomo organizirali izobraževanja in delavnice s področja avtizma.  

Skupaj s predstavniki iz zdravstva, sociale in nevladnih organizacij bomo oblikovali predlog 

povezovanja, z namenom hitre in učinkovite podpore otrokom in mladostnikom z avtizmom ter 

njihovim družinam. 

Na zaključni konferenci, ki jo bo v sodelovanju z upravičenci do sredstev ESS v okviru Javnega 

razpisa organiziralo MIZŠ, bomo predstavili evalvacijo in predloge kadrovskih in materialnih potreb za 

učinkovito delovanje Strokovnega centra za avtizem. 

 

Storitve Strokovnega centra za avtizem 

 
Izobraževanje 

Organizirali bomo izobraževanja za starše otrok in mladostnikov z avtizmom, za strokovne delavce 

vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ustanov iz področja zdravstva in sociale. Predavanja bodo izvajale 

strokovne delavke Strokovnega centra za avtizem in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. 

 

Osveščanje 

Najmanj enkrat letno bomo izvedli akcijo zavedanja o avtizmu. S pomočjo različnih medijev bomo širšo 

javnost osveščali o potrebah oseb z avtizmom. Skrbeli bomo za strokovne in razumljive vsebine na 

spletni strani. 

 

Informiranje 

Osebe z avtizmom, starše in strokovne delavce bomo informirali o aktualnih dogajanjih in novostih na 

področju zakonodaje, strokovnih praks, dostopa do storitev ipd. Sledili bomo tudi najavam 

izobraževanj, ki bodo organizirana v Sloveniji in tujini in povezave objavili na spletni strani. 



 
 
 

 

 

 

 

Povezovanje 

S povezovanjem z izvajalci storitev iz različnih resorjev (šolstvo, zdravstvo, sociala, nevladne 

organizacije) bomo staršem otrok in mladostnikov ter osebam z avtizmom omogočili hitrejši in celovit 

dostop do informacij o storitvah. 

 

Storitve za sodelujoče VIZ 

Sodelujočim vzgojno-izobraževalnim zavodom nudimo naslednje storitve: 

- Svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev s področja avtizma. 

- Specialno pedagoško diagnostiko otrok z avtistično motnjo. 

- Izvajanje dodatne strokovne pomoči s področja delovanja strokovnega centra, kar ni vezano 

na odločbo o usmeritvi. 

- Razvoj in izposojo didaktičnih sredstev, gradiv ter literature. 

- Informiranje in svetovanje staršem in drugim družinskim članom otroka z avtistično motnjo. 

- Delo v vrstniki otroka z avtistično motnjo. 

 

 

Kontaktni podatki 

 

Naslov: 
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR 
STROKOVNI CENTER ZA AVTIZEM 
Vinarska ul. 6 
2000 MARIBOR 
 
Vodja projekta: 
Alenka Werdonig, dipl. psih. 
Tel. 02 228 53 53 /031 235 042 
e-pošta: alenka.werdonig@csgm.si 
 
Spletna stran: 
www.csgm-avtizem.si 
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