
Zaključni dogodek pilotnega projekta  »Celostna zgodnja obravnava otrok s 
posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih 
delavcev« 
 

Na zaključku projekta, 11. decembra 2019, v Alma Mater Europea – Evropski center v 

Mariboru, se je zbralo okoli 150 strokovnih delavcev na področju zdravstva, 

šolstva/predšolske vzgoje, socialnega varstva in nevladnih organizacij, tudi lajikov in članov 

družin otrok s posebnimi potrebami, ki so bili vpeti v izvajanje pilotnega projekta »Celostna 

zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc 

strokovnih delavcev«, projekt Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike. 

Namen projekta je bilo spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne 

zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami in s tem izboljšanje kvalitete življenja 

teh družin v Sloveniji. Ključnega pomena je bilo, da je projekt omogočil izobraževanje 

strokovnih delavcev za izvajanje celostne zgodnje obravnave. Gre za prvi projekt na 

področju zgodnje obravnave in njegova dodana vrednost je premik od tradicionalne oblike 

obravnave, ki se prvenstveno osredotoča na otroka, k razširjenemu pristopu, v katerega so 

vključeni: otrok, njegova družina in okolje.  

Na dogodku so bila predstavljena prizadevanja in dosežki vseh treh izvajalcev pilotnega 

projekta Zdravstvenega doma Maribor, Zdravstvenega doma Celje in Osnovnega zdravstva 

Gorenjske, ki so se skozi projekt povezali in odlično sodelovali. 

Področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je izrazito medsektorsko in 

interdisciplinarno področje dela in medinstitucionalno sodelovanje je temeljno načelo in način 

dela. Hkrati so učinkovite službe na tem področju velikega pomena za zagotavljanje 

optimalnih pogojev za razvoj otrok. Glede na razmere v družbi, ki smo jim priča, pa je čedalje 

večja potreba po pristopih, usmerjenih k ranljivejšim skupinam otrok. 

V Sloveniji smo naredili pomemben korak naprej na tem področju; sprejeta je Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028, ki prinaša ustreznejšo organizacijo 

služb in storitev na področju duševnega zdravja in zagotavljanja večjo dostopnost do pomoči. 

Resolucija prinaša okrepljeno vlogo zdravstvenih domov, v katerih se vzpostavlja mreža 

centrov na področju duševnega zdravja; zagotovljena so sredstva za time v mreži razvojnih 

ambulant za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, za vzpostavitev 

multidisciplinarnih timov v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrih za 

duševno zdravje odraslih.  

Projektu je zagotovljena trajnost. V času njegovega izvajanja je bil namreč sprejet Zakon o 

celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki je uresničil rešitve, ki 

so se preizkušale v okviru projekta in jih umestil v sistem, tako da so jih deležni vsi otroci s 

posebnimi potrebami in njihove družine v Sloveniji. Projekt je utrl pot in prispeva k hitrejši in 

učinkovitejši implementaciji tega Zakona.  

Projekt je prinesel novo znanje, novo vizijo, poglobljeno strokovno sodelovanje ter 

boljšo in celovitejšo podporo razvoju otroka s posebnimi potrebami ter večjo 

vključenost družin v širše okolje in družbo.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681


O projektu lahko preberete na spletni strani ZD Maribor.  

 

 

 

 

 

https://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Evropski-socialni-sklad/Celostna-zgodnja-obravnava-otrok-s-posebnimi-potrebami

