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Predgovor

Ž

ivimo v času, ko se v kapitalistični miselnosti še vedno uveljavljajo nova načela ter nove zahteve po fleksibilnosti in inovativnosti
ter uporabi novih tehnologij. Od ljudi se pričakuje, da bodo samostojni in kreativni, podjetja in druge organizacije pa počasi postajajo učeče se organizacije, ki se hitro spreminjajo in prilagajajo potrebam trga.
Vse to z namenom, da bodo 'delavci bolj učinkoviti, delodajalci pa bolj
zadovoljni' (Rutar, 2012: 9). Zdi se, da (vsaj v teoriji) nastajajo pozitivna okolja, ki delavce spodbujajo h kreativnemu delu. Spreminjajo
se tudi odnosi med zaposlenimi ter med zaposlenimi in vodji, postajajo namreč vse bolj horizontalni, vedno bolj poudarjeno je timsko delo,
pri katerem delujoči med seboj spoštljivo komunicirajo, se pogovarjajo
in dogovarjajo. V delovna okolja in na kapitalistične trge so se usidrala spoznanja psihologije, sociologije, antropologije in psihoterapije. Ta
spoznanja ustvarjajo razmere in možnosti za novo paradigmo dela, ki
zajema projektno in projektivno delo, pri katerem so delavci enakopravni člani projektnih skupin, ki samostojno razvijajo nove razvojne projekte in se povezujejo z drugimi projektnimi skupinami. Delavci
prihodnosti morajo biti aktivni, mobilni, prilagodljivi, samostojni, strpni in prizadevni ter pripravljeni na nenehno strokovno izpopolnjevanje (Rutar, 2012).
Raziskavi Mladina 2000 (Ule in Kuhar, 2002) in Mladina 2010 (Musil in Lavrič, 2011) sta pokazali, da so se vrednote med mladimi na
začetku novega tisočletja spremenile. Čedalje pomembnejše vrednote postajajo družinsko življenje, prijateljstvo in zdravje. Od vseh se
je kot najpomembnejša vrednota izkazalo zdravje, sledita prijateljstvo in družinsko življenje. Mladim se zdijo pomembne tudi globalne
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vrednote, kot so mir v svetu, varovanje narave, varnost naroda pred
sovražniki ter karieristične (uspeh v šoli, poklicu) in libertarne vrednote (svoboda govora in mišljenja, svoboda delovanja). Egoistično-materialistične vrednote (biti avtoriteta in imeti moč nad drugimi,
pomembnost materialnih dobrin) mladi ocenjujejo za nepomembne,
saj so se znašle na dnu lestvice vrednot (Musil in Lavrič, 2011).
Za današnjo mladino je tudi značilno, da je soočena z vzponom servisnega sektorja in informacijsko-tehnoloških oblik dela. Mladi živijo
v času, ko se svet okoli njih intenzivno spreminja, družbene spremembe, kot so globalizacija, pluralizacija, individualizacija ter povečan pomen konceptov vseživljenjskega učenja in realno upadanje stabilnosti
delovnih mest, povzročajo zmanjševanje občutka varnosti, kontinuitete in stalnosti prostorov in odnosov in jim otežujejo doseganje mejnikov, značilnih za odraslost (Kuhar in Razpotnik, 2011). Da bi mladi postali enakovredni partnerji v družbi, bi se morali trajno vključiti
v svet takega dela, ki bi jim zagotovilo ekonomsko, družbeno in politično neodvisnost.
CIRIUS, Center za rehabilitacijo, izobraževanje in usposabljanje, je
javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi
dolgotrajnimi obolenji. Otrokom in mladostnikom ob primarni dejavnosti ponuja tudi raznoliko paleto možnosti za razgibano in polnovredno življenje. CIRIUS je malo mesto, ki vključenim omogoča širino,
praktičnost in inovativnost. Delo centra je skrbno načrtovano, spodbuja vse dobre prakse, zaznava težave in jih na različne načine pomaga premagovati, prav z vsakim učencem in dijakom posebej (www.cirius-kamnik.si).
Velik poudarek znotraj programskih vsebin namenjamo aktivnostim, ki omogočajo otrokom in mladostnikom dejavno in kakovostno preživljanje prostega časa. Največje primanjkljaje opažamo namreč prav na področjih socializacije in komunikacije. Posledica tega
je pogosto dokaj nizka stopnja samovrednotenja, ki se pri posameznikih kaže v obliki neiniciativnosti, zapiranja vase, anksioznosti, izrazite
odvisnosti, neizoblikovanih stališč do življenjskega okolja, v skrajnih
primerih tudi kot prikrita agresivnost in depresivnost. Zato posebno pozornost namenjamo področju vzgojnega dela z raznoliko izbiro
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prilagojenih prostočasnih dejavnosti in projektov, pri čemer v ospredje postavljamo povezovanje z ožjim in s širšim okoljem ter 'šolo za samostojno življenje' (Mavrič, 2015).
Projekt Tranzicijski model – program dodatnega usposabljanja je
nastal kot odziv na opisane družbene aspiracije in opažene potrebe
ciljne populacije, ki po dolgoletnem bivanju zapušča naš center, po
večji usposobljenosti za delo, večji samostojnosti in neodvisnem življenju. Želeli smo ustvariti program, ki bi zadoščal zahtevam trga in
bil prilagojen na nove družbene spremembe, ki se bodo zaradi vsega
zgoraj naštetega zgodile. V ta namen smo razvili program dodatnega
usposabljanja, ki je sestavljen iz treh delov: modularnega, v katerem
poteka usposabljanje v modulih, ki so prilagojenih interesom vsakega
posameznika, socialno pedagoškega dela v programu tutorstva ter socialno-rehabilitacijskega dela v okviru izdelave in izvajanja individualiziranih tranzcijskih načrtov za posameznike. Razviti program neformalnega izobraževanja in usposabljanja za delo je namenjen predvsem
tistim, ki imajo zaradi psihičnih ali fizičnih hendikepov zelo omejene možnosti participacije v družbi in nimajo niti minimalne podporne strukture v okolju, v katero po končanem šolanju v CIRIUS-u odhajajo. Želeli smo jih usposobiti, da bi zadostili tem zahtevam in bili
kljub različni stopnji svoje gibalne oviranosti lažje zaposljivi oziroma
bi imeli vsaj nekoliko več možnosti, da se v prihodnosti uspešno znajdejo v življenju.
Program uporabnike usposablja za samostojnejše in vsaj deloma
bolj neodvisno življenje, učiteljem in strokovnim delavcem pa omogoča zavedanje o pomembnosti multidisciplinarnega pristopa in potrebe
po celovitosti usposabljanja za kakovosten prehod na trg delovne sile
ali v sistem vseživljenjskega učenja.
Moduli, ki smo jih razvili, so usmerjeni v pridobivanje znanj, veščin in kompetenc na področjih funkcionalne uporabe informacijske
tehnologije, avdio in video naprav, komunikacije in osebnih storitev.
Izhajali smo iz potreb uporabnikov, zmožnosti okolja in fizičnih sposobnosti vsakega posameznika ter skušali doseči, da so bili vključeni
mladostniki in mlajši odrasli pri delu aktivni, samoiniciativni in motivirani za osebno rast in razvoj novih kompetenc. Uporabnike smo
usposabljali v modulih: socialno podjetništvo, e-opismenjevanje,
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fototerapija, jutranja telovadba in zdrav način življenja, osebni načrt
in socialna rehabilitacija, vzgoja za odgovorno in samo-določeno življenje, multimedija, socialno podjetništvo ter refleksija.
S programom tutorstva smo za vključene uporabnike zagotovili vzpostavljanje in obnavljanje socialnih mrež v primarnih lokalnih okoljih in jim omogočili, da bodo po prihodu domov vključeni v
ustanove,društva ali podjetja, v katerih bodo lahko produktivno zaposleni. Trudili smo se tudi, da bi vsak izmed uporabnikov ob vrnitvi v domače okolje imel tam terenskega mentorja, ki bi poleg tutorja
usmerjal dejavnosti in skrbel za mehek prehod iz sfere izobraževanja
na področje vseživljenjskega učenja.
V iskanju sistemske rešitve smo se odločili, da večji poudarek namenimo aktivnostim na terenu, natančneje v Idriji, kjer je precej naših
nekdanjih dijakov, ki so bodisi socialno izključeni ali pa niso vključeni v primerne programe socialne vključenosti. Trenutno tam potekajo
intenzivna prizadevanja in aktivnosti za vzpostavitev testne družbene
celice – prostora srečevanja in dodatnega usposabljanja mlajših gibalno
oviranih oseb iz tistega okolja. Pri tem imamo veliko podporo v občinie Idrija, kjer bodo v prihodnje tudi sami pripravljali projekte, ki bodo
mlajšim odraslim gibalno oviranim omogočali zaposlitev in ustvarjalnokreativno preživljanje prostega časa ter krepitev kompetenc za lažji
vstop na trg dela. Za ta korak smo se odločili, ker trenutne možnosti na
trgu povečini omogočajo le zaposlovanje v Varstveno delovnih centrih,
ti pa pogosto ponujajo delo, ki ni najbolj primerno za težko gibalno ovirane. Pobudo po pripravi takšnih programov in prostorov srečevanja so
ves čas dajali tudi starši, ki si za svoje otroke želijo tudi kakšno umsko
zahtevnejše delo, zaradi česar so začeli na CIRIUS Kamnik naslavljati
želje po novih modelih in možnostih za svoje otroke.
V program so bili vključeni mladi, ki bi v življenju radi počeli kaj kreativnega, potrebujejo pa določene prilagoditve, npr. prilagojen prevoz,
tehnično pomoč, informacije in podporo življenjskega profesionalnega trenerja (tutorja), človeka, ki se spozna na individualne potrebe posameznika. V nadaljevanju bodo opisani vsi trije deli projekta PDUO,
da si boste laže predstavljali, kako smo pri posameznikih izpeljali prehod iz dolgotrajne institucionalne vzgoje nazaj v lokalno okolje, iz
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katerega izhajajo. Opisani bodo moduli, program socialne rehabilitacije in tudi štiri posamezne zgodbe o tranzicij, tako na strani tutorjev
kot tudi vključenih uporabnikov. Povsem na koncu pa je še dodatek,
prispevek dr. Dušana Rutarja z naslovom: Učinkovitost tranzicije za
neodvisno življenje hendikepiranih, v katerem avtor sistematično pojasnjuje, kako smo se z našim delom poskušali približati razumevanju
teoretičnih izhodišč različnih evropskih dokumentov, ki si prizadevajo
za trajnostno in vse vključujočo družbo.
Dijana Kožar, urednica
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DINAMIKA RAZVOJA PROJEKTA

Graf 1: Prikaz dinamike razvoja projekta

Projekt 'Program dodatnega usposabljanja mlajših odraslih' smo začeli razvijati leta 2013, izvajali pa smo ga v šolskih letih 2013/2014 in
2014/2015. Financiran je bil iz sredstev Evropskega socialnega sklada
in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program
smo zasnovali v treh delih: modularni del, socialno-rehabilitacijski del
in socialno-pedagoški del (tutorstvo). V nadaljevanju bo vsak izmed
teh treh delov podrobneje predstavljen.
Na začetku je bilo v program poskusno vključenih 6 uporabnikov,
mlajših odraslih gibalno oviranih oseb, pri katerih se je pokazala največja potreba po dodatnem usposabljanju. Strokovni delavci smo oblikovali spodaj opisane module, ki so bili za uporabnike obvezni in so
jih tudi redno obiskovali. V naslednjem šolskem letu smo, prav tako
poskusno, spremenili način dela in oblikovali več skupin, uporabniki
so se v module vključevali glede na lastni interes, vse vsebine niso bile
obvezne, zaradi česar se je tudi število vključenih uporabnikov in strokovnih delavcev, ki so izvajali program tutorstva, povečalo. Nekateri
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moduli so v zadnjem letu izvajanja projekta zaradi pomanjkanja zanimanja med uporabniki usahnili (npr. jutranja telovadba) ali pa so se
preoblikovali oziroma prešli na novo razvojno stopnjo (socialno podjetništvo na primer je praktično zaživelo v okviru izdelave individualnih tranzicijskih načrtov, pri čemer se je oblikovala spletna platforma Pod2.kotom, ki omogoča predstavitev posameznih uporabnikov in
projekta ter ponuja prostor za alternativne načine pridobivanja podpore in širjenja njihove dejavnosti).

Modularni del
Modularni del je razdeljen na dva dela, in sicer na
'tehnični' ter 'vzgojni' del. V tehničnem delu smo
uporabnike usposabljali za pridobitev specifičnih
kompetenc funkcionalne rabe multimedijske opreme, v vzgojnem delu pa smo pozornost namenili
celostnemu dobremu počutju uporabnikov. Modul
socialno podjetništvo naj bi uporabnikom omogočal, da pridobljene kompetence in spretnosti uporabijo pri načrtovanju konkretne poslovne ideje.
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MODUL MULTIMEDIJA –
RADIO CIRIUS
Mojmir Mavrič

Mojmir Mavrič je profesor defektologije z bogatimi izkušnjami z ljudmi s posebnimi potrebami, v zadnjem času dejaven v posebnem programu vzgoje in izobraževanja Postrehabilitacijski praktikum, pri
ustanovitvi katerega je tudi sodeloval. Že vrsto let posebno pozornost
namenja informacijsko komunikacijski tehnologiji in sodeluje pri različnih projektih, pri katerih skuša mladim približati različne možnosti
uporabe sodobnih tehnologij. V projektu PDUO je vodil modul multimedija in sodeloval pri pripravi individualiziranega tranzcijskega načrta za Aleša Sečnika.
»Nikoli sam, z radiem Cirius vedno v dobri družbi.«
(Medijsko opismenjevanje oseb z gibalno oviranostjo in njihovo aktiviranje pri vodenju šolskega radia Cirius ter sodelovanje z nekomercialno radijsko postajo Radio Študent iz Ljubljane)
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Uvod
Hiter napredek digitalne tehnologije nam je omogočil, da lahko danes
počnemo stvari, o katerih smo lahko še pred nedavnim le sanjali. Avtorice Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj govorijo o kompleksnosti
sodobnega življenja, ki (Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj: 73) 'zahteva različne načine funkcioniranja in predelovanja informacij. Povečanje negotovosti in količine dostopnih informacij veča tudi našo potrebo po razumevanju sebe in sistema, v katerem delujemo in živimo'.
V nadaljevanju poudarijo, da lahko povečevanje posameznikove sposobnosti učenja in ustvarjanja novega znanja, izboljševanje strategij
sprejemanja in predelovanja informacij ter učinkovitosti pri spoprijemanju z različnimi zahtevami okolja prištevamo med najpomembnejše cilje poučevanja. Avtorici Končar in Rabič (Končar, Rabič, 1999)
omenjata hitro spreminjajoči se svet, ki spreminja tudi naša življenja.
Živimo v dobi hitre komunikacije in dostopnosti do skoraj vseh informacij, ki jih potrebujemo. Lahko jih tudi v katerikoli obliki ponudimo drugim potencialnim uporabnikom, kjerkoli na svetu. Različne vrste informacij imajo danes svoje mesto skoraj izključno v računalniški
tehnologiji, zato je nujen odgovoren premislek o tem, kako organizirati vzgojno-izobraževalni proces, v katerem bodo otroci in mladostniki
s posebnimi potrebami lahko ustvarjalno aktivni.
V zadnjih letih so se na področju računalniške, avdio in video tehnologije zgodili tektonski premiki, ki so radikalno in za vselej spremenili
medijsko podobo sveta. David Buckingham (Buckingham, 2006) opozarja, da informacijsko komunikacijska tehnologija omogoča nove načine posredovanja informacij in reprezentiranja dogodkov, da so tudi
zunaj šolskega prostora otroci in mladostniki z njo nenehno povezani
in zanje pomeni način življenja oziroma tipičen življenjski slog. Tega
dejstva v izobraževalnem procesu ne smemo zanemariti, ko govorimo o pridobivanju veščin digitalne pismenosti. Avtorja Kellner in Share (Kellner, Share, 2007) poudarjata, da tehnološka revolucija zahteva tudi prestrukturiranje izobraževalnega procesa in ustvarjanje novih za razmah računalniške in multimedijske pismenosti. Računalniške in multimedijske tehnologije zahtevajo nove kompetence in
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izobraževalna sfera jih mora, skupaj s kompetentnim učiteljem, ponuditi novim uporabnikom, če želi ostati v koraku z aktualnimi problemi
in izzivi sodobnega življenja. Med te uporabnike novih tehnologij brez
dvoma spadajo tudi osebe s posebnimi potrebami, ki bi s pridobljenimi znanji in veščinami lahko uspešno ovekovečile srečne in tudi tiste
manj srečne osebne trenutke in zgodbe iz življenja lokalne skupnosti
ter jih kot neprecenljive izkušnje delile v širšem medijskem prostoru.
Mediji imajo v današnji informacijski družbi pomembno vlogo in signifikantno vplivajo tako na življenje v otroški dobi kot tudi v dobi odraslosti. Ob pomoči medijev zadostimo večini bazičnih potreb po informiranosti in razvedrilu. V novem tisočletju se je status vzgoje za
medije v številnih državah po svetu izboljšal. Prevladujoče stališče je,
da je odprtost šolskega prostora ključnega pomena za transfer znanja
ter osnovno medijsko opismenjevanje, ki pri posamezniku podpira razvoj avtonomnega mišljenja. Ko posameznik osvoji proceduro ustvarjanja medijskih vsebin, s tem postaja aktiven državljan, kompetenten
soustvarjalec družbene konstrukcije realnosti (Erjavec, 2009).
Komunikacija prek medijev je postala pomemben segment posameznikovega vsakodnevnega delovanja. Zaradi tega so poznavanje medijev, kritično presojanje medijskih vsebin in ne nazadnje tudi ustvarjanje lastnih medijskih produktov pomembni za uporabnike medijev,
tako kot je poznavanje jezika odločilnega pomena za bralca. Karmen
Erjavec v svojem članku v Sodobni pedagogiki (Erjavec: 157) navaja,
da: 'današnji osnovnošolke in osnovnošolci različnih medijev ne razumejo kot ločene izdelke, pač pa kot elemente medijskega mozaika svoje medijske kulture. Zanje medijski svet nima fizičnih meja, ampak ga
razumejo kot globalno mrežo medsebojne brezžične povezanosti'.
Mediji sicer pomembno vplivajo na naša vsakodnevna življenja in so
ključnega pomena pri množičnem obveščanju prebivalstva. Velik vpliv
medijev pa je pri oblikovanju javnega mnenja pogosto tudi diskriminatoren in ni na strani šibkih in ranljivih družbenih skupin, med katere
brez dvoma sodi tudi skupina otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo (http://www.disabilityplanet.co.uk/critical-analysis.html).
Kljub hitremu tehnološkemu napredku vzgoja za medije v naš šolski prostor ne vstopa skozi velika vrata. Njena integracija je še vedno v
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veliki meri odvisna od zanesenjaštva pedagoškega kadra oziroma vodstev posameznih šol. Poseben segment v tej zgodbi je hendikepirana
populacija mladostnikov in odraslih oseb, ki je zaradi gibalne oviranosti pogosto še dodatno prikrajšana za tovrstne izobraževalne vsebine.

Delo v modulu
Različne so poti in načini, kako se dokopati do novih znanj. Seveda
imamo vsi raje tiste prijetnejše in zabavne, ki nam ponudijo še kaj več,
ne le predpisano šolsko znanje. Avtorica Darja Piciga omenja spoznanje, da je (Piciga: 196) 'učenje socialna aktivnost in odvisno od konteksta, v katerem poteka'. Poudarja celostno obravnavanje oziroma holistični način razumevanja in razlage učenja in poučevanja, ki izhaja iz
interaktivne narave kognitivnih, motivacijskih in emocionalnih dejavnikov pri učenju. Učenje ni le intelektualna aktivnost, nanj pomembno vplivajo tudi čustva in motivacija učencev.
Tega dejstva se zavedamo tudi v CIRIUS-u, zato ponujamo modul
Multimedija – radio Cirius, ki omogoča otrokom in mladostnikom
pripravo in redno oddajanje radijskega programa. Šolski radio Cirius
usposablja otroke in mladostnike za novinarsko, voditeljsko in tehnično področje delovanja na radiu. Poglavitni cilji, ki jim sledimo, obsegajo spoznanja o značilnostih medijev, nastanku in razvoju radia, novinarski etiki, radijskem oglaševanju, voditeljstvu, računalniški obdelavi avdio materiala, glasbeni opremi in tonski tehniki. Gibalno ovirani otroci in mladostniki se lahko seznanijo z nastankom in razvojem
radia ter spoznajo njegove bistvene značilnosti. Naučijo se razlikovati
lokalne in nacionalne oziroma komercialne in nekomercialne radijske
postaje. Spoznajo delo radijskega novinarja, napovedovalca in tonskega tehnika, pri tem pa, ob potrebni podpori mentorjev, oblikujejo tudi
svoj lastni radijski program (Erjavec, Volčič, 1999).
Osnovni vlogi šolskega radia se je pridružila še nova. Sodelovali
smo z nekomercialnim radiem Radio Študent iz Ljubljane. S svojimi
prispevki smo se na vsakih 14 dni vključili v njihov radijski program.
V ta namen smo, v sodelovanju z osebjem nekomercialnega radia, s
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potrebnimi znanji dodatno opremili mladostnika, dolgoletnega sodelavca na šolskem radiu Cirius, ki je že uspešno končal usposabljanje
v našem centru, da je lahko suvereno vodil svojo oddajo v programu
omenjene nekomercialne radijske postaje. Radio Cirius je tako, ob pomoči radijskih valov nekomercialne radijske postaje, ki pokriva širšo
ljubljansko kotlino, segel tudi v ta, širši prostor. Zajel je vse skupine
poslušalcev, tudi poslušalce s posebnimi potrebami. V skrbno načrtovanih oddajah smo predvajali vsebine o pozitivnih izkušnjah gibalno
oviranih in drugih oseb s posebnimi potrebami. Na ta način smo širili dobre izkušnje in prakse, predstavljali dosežke oseb s posebnimi
potrebami, svetovali glede specifičnih življenjskih situacij, opozarjali (oziroma bolje rečeno: jih ozaveščali) poslušalke in poslušalce Radia Študent na žgoče probleme, s katerimi se v vsakodnevnem življenju srečujejo ljudje s posebnimi potrebami. Oddaja ni bila namenjena
samo seznanjanju s problemi, ampak je poskušala biti tudi družbeno
angažirana.
Radio Cirius bo tako v prihodnje podpora vsem potencialnim poslušalcem s posebnimi potrebami. Radio bo imel tudi svojo spletno platformo. Na spletnem portalu bodo poslušalci lahko delili svoje izkušnje
in hkrati ponudili potencialne rešitve za vsakodnevne težave in zagate, ki so jih sami že uspešno premagali. Mladostnice in mladostniki
bodo lahko tudi po koncu izobraževanja in usposabljanja v CIRIUS-u aktivno sodelovali v oddajah z intervjuji, vodenjem oddaj, nasveti.
S tovrstnim projektom osebam z gibalno oviranostjo pripravimo podlago za lažje utiranje poti v samostojnejše, samozavestnejše vključevanje v družbo in s tem zmanjšujemo tveganje za njihovo izključenost
oziroma segregacijo. Radio Cirius tako povezuje osebe s posebnimi potrebami, njihove svojce in prijatelje ter ozavešča državljane, da gibalna oviranost ni ovira za doseganje zastavljenih ciljev in polnovredno
življenje v skupnosti.
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Sodelujoči pri modulu
Nosilec modula:
• Mojmir Mavrič, prof. def.
Sodelujoči in podpora:
• Mojmir Mavrič – delo z radijskimi tehniki in napovedovalci, pomoč pri pripravi radijskih oddaj, priprava glasbene opreme, arhiv oddaj.
• Sandi Mavrič - mentorstvo Alešu Sečniku pri pripravi in realizaciji oddaj radia Cirius v sodelovanju z nekomercialnim radiem Radio Študent iz Ljubljane.
• Aleš Sečnik - kontakt s poslušalci po elektronski pošti, urejanje
spletne strani radia Cirius, sodelovanje z nekomercialnim radiem
Radio Študent iz Ljubljane.
• Glede na zanimanje in perečo tematiko, ki bi jo sooblikovali radijski poslušalci s pobudami in z vprašanji, bi se lahko občasno
vključevali v delo šolskega radia tudi drugi strokovni delavci centra Cirius Kamnik.
Prostor:
• Cirius Kamnik – Radio Cirius v povezavi z radiem Radio Študent
iz Ljubljane; terensko delo – novinarji na terenu.

Studio pred prenovo

Obdobje trajanja:
• 1. januar 2014–31. avgust 2015

Studio po prenovi
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Vsebina

Obdobje:

Izvedba:

Vsebina

Obdobje:

Izvedba:

• priprava operativnega načrta
projekta
• opis projekta z operativnimi cilji
• priprava urnika dela na radiu
Cirius
• seznam oddaj
glede na tematiko in način izvedbe ter predvideno sestavo
sodelujočih

januar
2014

Mojmir Mavrič – delo z radijskimi tehniki in napovedovalci, pomoč
pri naboru in pripravi radijskih oddaj, priprava glasbene opreme, arhiv oddaj
Miha Šoštar, Luka Kaplan, Urška
Janežič, Dominik Žaberl, Mitja
Horvat, Nino Raković, Manca Novak – udeleženci projekta

• redna radijska
oddaja radia Cirius v programu nekomercialnega Radia Študent iz
Ljubljane

1. marec
2015
>>>>>>
16. junij
2015

Mojmir Mavrič – delo z radijskimi tehniki in napovedovalci, spikerji, pomoč pri pripravi radijskih oddaj, priprava glasbene opreme, arhiv oddaj

• delovanje radia
Cirius – priprava oddaj, dogovori z Radiem
Študent iz Ljubljane
• vzpostavitev
spletne strani;
vzpostavitev
elektronske pošte, oblikovanje
radijskega arhiva, ažuriranje
spletne strani

1. oktober 2014
>>>>>>
10. julij
2015

*Glede na zanimanje in aktualno tematiko, ki bi jo sooblikovali radijski
poslušalci s pobudami in z vprašanji,
bi se lahko občasno vključevali v delo
šolskega radia tudi drugi strokovni
delavci centra Cirius Kamnik.

Mojmir Mavrič – delo z radijskimi
tehniki in napovedovalci, pomoč pri
pripravi radijskih oddaj, priprava
glasbene opreme, arhiv oddaj
Aleš Sečnik - stik s poslušalci po
elektronski pošti, urejanje spletne
strani radia Cirius
Aleš Sečnik, Miha Šoštar, Luka
Kaplan, Urška Janežič, Dominik
Žaberl, Mitja Horvat, Nino Raković, Klara Zajec, Manca Novak,
Lara Tkalec – udeleženci projekta
*Glede na zanimanje in aktualno tematiko, ki bi jo sooblikovali radijski
poslušalci s pobudami in z vprašanji,
bi se lahko občasno vključevali v delo
šolskega radia tudi drugi strokovni
delavci centra Cirius Kamnik.

Aleš Sečnik - kontakt s poslušalci
po elektronski pošti, urejanje spletne strani radia Cirius, sodelovanje z nekomercialnim radiem Radio
Študent iz Ljubljane
Sandi Mavrič – mentorstvo Alešu
Sečniku pri pripravi oddaj radia Cirius za nekomercialni Radio Študent iz Ljubljane
*Glede na zanimanje in aktualno tematiko, ki bi jo sooblikovali radijski
poslušalci s pobudami in z vprašanji,
bi se lahko občasno vključevali v delo
šolskega radia tudi drugi strokovni
delavci centra Cirius Kamnik.

Tabela 1: Koraki izvedbe aktivnosti v modulu

Cilji dela v modulu
• vzgojiti mlade za razumevanje medijev, medijsko opismenjevanje
ranljivih družbenih sredin, kot je npr. hendikepirana populacija otrok
in mladostnikov, ozaveščanje širše javnosti in ustvarjanje možnosti
za kritično in ustvarjalno sporočanje v medijsko zasičeni družbi,
• pridobiti kompetence voditelja radijskih oddaj in tonskega tehnika,
• spoznati pomen etičnega oziroma odgovornega novinarskega dela,
• izoblikovati zdrav odnos do oglaševanja,
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• vzpostaviti pristen odnos do poslušalcev (celovita vzgoja za medije
otrokom, mladostnikom ter odraslim omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in prek vstopa v medije
tudi komuniciranje z drugimi skupnostmi),
• vključitev odraslih s posebnimi potrebami v aktivno vlogo sodelavcev radia (ustvarjalni vstop v množično-komunikacijski prostor,
združevanje otrok, mladostnikov in odraslih v iskanju možnosti, da
bi zmogli postati kritični državljani, ki se zavedajo človekovih pravic in svojih dolžnosti, svoje človeške in državljanske svobode in odgovornosti do sočloveka),
• ponuditi adekvatne informacije osebam s posebnimi potrebami,
zlasti gibalno oviranim,
• posredovati sveže novice oziroma informacije, pomembne za dvig
ravni kakovosti bivanja oseb s posebnimi potrebami (o zaposlitvenih možnostih, o možnostih rekreacije, potovanj, obiska kulturnih
prireditev, o arhitektonskih prilagoditvah ipd.),
• ponuditi pomoč pri nekaterih vsakodnevnih, praktičnih problemih
– svetovanje,
• znati poiskati informacije in pomoč pri izbiri prostočasnih dejavnosti (hobiji),
• upoštevati smernice zdravega načina življenja,
• se uspešno vključevati v življenjsko in poklicno okolje,
• doseči nivo osebnostne zrelosti, samostojnosti in avtonomnosti.

Modularni del

RADIO:
VSEBINA
Nastanek
radia

Značilnosti
radia

Standardi
CILJI
znanja –
»radijci« znajo:
• razložiti, kako • spoznati nastaje nastal radio
nek in razvoj
radia
• razložiti okoliščine za nastanek radia
• razložiti značil- • seznanjanje z
nosti radijskebistvenimi znaga medija
čilnostmi radia
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Dejavnosti,
didaktična
priporočila
• priprava kratkega zgodovinskega orisa okoliščin za
nastanek radia
• obisk radijske
postaje in analiza programske vsebine

Delitev
radijskih
postaj

• razlikovati lokalne, nacionalne, komercialne in nekomercialne radijske postaje

• odkrivati po• poslušanje vsedobnosti in razbine različnih
like med radijradijskih poskimi postajastaj in primermi; opozarjati
java vsebine
na problem komercializacije
vsebine

Novinarska
etika

• opredeliti
odgovornost
novinarja

• prebujanje zavesti in oblikovanje meril novinarske etike

Oglaševa• razlikovati nonje in
vinarsko besepropaganda
dilo od oglaševanja in propagande
• opisati značilnosti oglasov

• pogovor o tem,
kako naj novinarji spoštujejo človekovo
zasebnost

• seznanjanje z
• razprava o
bistvenimi znatem, kako razčilnostmi oglalikovati oglas
ševanja
od novinarskega besedila
• oblikovanje
oglasa
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RADIO:
VSEBINA
Novinarsko
delo na
radiu

Medijsko
občinstvo

Standardi
znanja –
»radijci« znajo:
• pojasniti, kako
se delo in prispevek radijskega novinarja razlikujeta
od časopisnega
novinarstva
• kateri so specifični radijski
žanri

•

Kako po•
stati kritičen medijski posame- •
znik

•
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CILJI

Dejavnosti,
didaktična
priporočila
• spoznavanje bi- • pogovor o tem,
stvenih korakako se pikov novinarsno sporočanje
skega dela
razlikuje od
govornega
• razvijanje socialnih in komu- • prilagoditev
nikacijskih vepisnih prispevščin
kov radijskemu mediju
• spodbujanje k
odkrivanju in
• ustvarjanje rauresničevanju
dijske oddaje
osebnih talentov
razložiti, kaj je • spoznava• spremljanje rato občinstvo in
nje značilnosti
dijskega medikako ga razlimnožičnega obja in preverjakujemo
činstva
nje odziva ciljnega občinstva
• prilagajanje
medijske vsebine ciljnemu občinstvu
razlikovati med • razviti socialne • pogovor o tem,
potrošnikom in
in komunikacijkako bi spredržavljanom
ske veščine
menili svoj odnos do medijev
pojasniti, za• spoznati odnoin obveščanja
kaj moramo
se med medijjavnosti
biti seznanjeni
skimi in družz javnimi zadebenimi instituvami
cijami
pojasniti, zakaj je pomembna svoboda poročanja

RADIO:
VSEBINA
Komunikacija z radijskimi poslušalci

Standardi
znanja –
»radijci« znajo:
• navesti osnovne značilnosti
radijskega intervjuja
• pripraviti kratko kontaktno
oddajo
• rokovati z elektronsko pošto in digitalnimi socialnimi
omrežji
• pri delu uporabljati stacionarno in mobilno telefonijo
• opredeliti pomen svetovalnih servisov v
spletnih klepetalnicah

CILJI

Dejavnosti,
didaktična
priporočila
• pridobivanje
• ustvarjanje raznanja za izpedijske oddaje
ljavo različnih
• spremljanje
vrst intervjujev
in vrednote• razvoj kritičnenje odziva ciljga vrednotenja
nih skupin radijskih poslu• spodbujanje rašalcev
dovednosti in
pripravljenosti
za raziskovanje
na terenu
• pridobivanje temeljnih znanj
za vodenje kontaktnih oddaj
• podpora dejavni vlogi radijskega poslušalca

Tabela 2: Podrobnejši cilji (Op. Smiselno povzeto po učnem načrtu
za izbirni predmet Vzgoja za medije – Košir, Erjavec, Volčič: 11, 12, 13).

Kazalniki uresničevanja ciljev
Kazalniki

Načrt.

Izved.

%

Število udeležencev projekta Radio CIRIUS

9

10

111

Število ur rednega oddajanja programa

16

14,5

91

Tabela 3: Radio Cirius september 2014–avgust 2015
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Kazalniki
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Načrt.

Izved.

%

Število udeležencev projekta sodelovanja
Radia CIRIUS in Radia Študent

3

3

100

Število ur, namenjenih pripravi in
realizaciji radijske oddaje

70

95

136

Tabela 4: Sodelovanje Radia Cirius (Kamnik)
z nekomercialnim radiem Radio Študent (Ljubljana)

Pričakovano število poslušalcev Radia Cirius v programski shemi
radia Radio Študent iz Ljubljane je 500: zdajšnji učenci in dijaki ter njihovi starši (100 učencev in dijakov ter njihovih staršev), nekdanji dijaki, strokovni delavci CIRIUS-a in strokovni delavci šol, kjer so integrirani gibalno ovirani mladostniki, študentska populacija in partnerji v
projektih iz drugih držav, sodelujoči pri projektih.
Kazalniki uresničevanja ciljev bodo merljivi na spletni strani Radia
Cirius, in to v smislu števila obiskovalcev tega spletnega portala, ter na
elektronskem naslovu Radia Cirius, kjer bomo spremljali število elektronskih sporočil.
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MODUL FOTOTERAPIJA
(Fotografija za osebe s
posebnimi potrebami)
Matej Peljhan, Jure Kravanja

Matej Peljhan je univerzitetni diplomiran psiholog in specialist klinične psihologije z več kot dvajsetletno kariero strokovnega dela z ljudmi
s posebnimi potrebami. Tudi sam dobro ve, kaj pomeni hendikep, saj
je v starosti 10 let pri igri z vojaško bombo utrpel številne poškodbe,
med drugim je izgubil roko in oko. Kot fotograf je imel doma in v tujini več samostojnih razstav, za svoja dela pa je prejel že več kot 100 nagrad. S fotografsko serijo o dečku z mišično distrofijo z naslovom Mali
princ je požel izjemen odziv svetovne javnosti. Je eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in soustanovitelj Zavoda za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte
tako z otroki kot z odraslimi.
Jure Kravanja je končal študij sociologije in pedagogike na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno uveljavljen fotograf ter eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji in tudi soustanovitelj Zavoda
za fotografsko terapijo. V praksi izvaja različne fototerapevtske delavnice in projekte tako z otroki kot odraslimi.
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Uvod
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ali
krajše CIRIUS Kamnik ima dolgo tradicijo, saj deluje že od leta 1947.
V Sloveniji je osrednja izobraževalna rehabilitacijska ustanova za otroke in mladostnike z gibalno oviranostjo in tiste, ki imajo poleg gibalne
oviranosti še druge okvare, motnje ali primanjkljaje. Za naše razmere velja center za dokaj velik, saj v svoje programe vključujemo skoraj
200 otrok in mladostnikov do starosti 26 let, zanje njih pa skrbi skoraj 200 zaposlenih.
Večno vprašanje je, kakšno okolje in kakšne razmere so najprimernejši za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V skladu z inkluzivnim modelom se večina takšnih otrok izobražuje v domačem okolju, v čim tesnejši povezanosti z družino in vrstniki. Tudi v našem centru podpiramo tovrstna prizadevanja, zaradi česar po vsej državi otrokom, staršem in šolskim strokovnim delavcem ponujamo svetovanje,
izobraževanje, dodatno strokovno pomoč in terapevtske obravnave.
Kljub vsemu pa se včasih izkaže, da so posebne potrebe otrok v primerih, če gre za zelo težko zdravstveno ali socialno stanje, take, da je za
otroka bolj smiselno, da izobraževanje, zdravstvena nega in medicinska rehabilitacija potekajo v našem centru, kjer imamo usposobljen
kader, ki zagotavlja vse storitve na enem kraju.
V okviru tako imenovane celostne obravnave si prizadevamo, da
bi vsak otrok ob upoštevanju svojih objektivnih danosti dosegel zanj
ustrezno izobrazbo, skrbimo za njegovo zdravstveno stanje, predvsem
pa skušamo doseči najvišjo mogočo raven otrokove samostojnosti in
učinkovitosti v telesnem, duševnem in socialnem delovanju. Za vsakega otroka ali mladostnika v sodelovanju s starši oblikujemo individualizirani program, ob pomoči katerega prilagajamo način dela in spremljamo napredek. V strokovno delo je vključen širok interdisciplinarni
tim, ki ga imenujemo 'operativni tim', sestavljajo pa ga: učitelj, vzgojitelj, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec ter spremljevalec in varuh – negovalec.
V zadnjem desetletju v našem centru opažamo izrazito povečanje
števila otrok in mladostnikov z najtežjo stopnjo gibalne oviranosti in
s hudimi zdravstvenimi težavami. Kljub temu, da so ti otroci lahko
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intelektualno tudi nadpovprečno sposobni, le težko najdemo in organiziramo praktične dejavnosti, v katere bi se lahko dokaj samostojno
vključili in se prek njih razvijali, družili in samouresničevali. Podobno velja tudi za poklicno izobraževanje – mladostniki imajo na izbiro
le manjše število poklicnih programov, ki so tudi z vidika zaposlovanja na trgu dela manj obetavni. Žalostna resnica je, da si veliko tistih,
ki so poklicno izobraževanje sicer uspešno končali, s spričevalom ne
more prav veliko pomagati. Velikokrat ostanejo v domači oskrbi, odrezani od socialnih stikov in potopljeni v morju pasivnosti in brezdelja.

Potek dela v modulu
Fotografija ne velja kar tako, brez vzroka, za enega najbolj demokratičnih medijev današnjega časa. Fotoaparati so enostavni, priročni in
dostopni. Fotografija s svojim vizualnim jezikom ne pozna jezikovnih
ovir in ob novih informacijsko komunikacijskih tehnologijah in medijih ponuja nove možnosti za sporazumevanje in povezovanje med
ljudmi. Kot taka je še posebej primerna za ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi specifičnih okvar in motenj, lahko pa tudi zaradi posebnih življenjskih okoliščin, potisnjeni v neprivilegiran položaj. Ovirani so lahko na najrazličnejših področjih vsakodnevnega življenja –
pri sporazumevanju, gibanju in mobilnosti, na izobraževalnem ali poklicnem področju, v medosebnih odnosih, pri socialnih veščinah, interesnih dejavnostih idr. Prav vsem fotografija lahko pomaga izboljšati kakovost življenja. Za tiste z govorno-jezikovno motnjo je primerna, ker ponuja možnost izražanja in sporazumevanja na drugačen način, za gibalno ovirane je primerna, ker ne zahteva veliko telesne moči
in spretnosti, tisti z motnjami spomina bodo fotografijo uporabljali
za dokumentiranje, socialno odmaknjeni in slabše prilagodljivi bodo
prek te dejavnosti lahko navezovali osebne stike, tisti s slabo samopodobo in z nizkim samospoštovanjem se bodo na račun svoje ustvarjalnosti potrjevali in razvijali občutek lastne vrednosti, depresivni in
zdolgočaseni bodo v fotografiji našli hobi, ki jih bo motiviral in jim zapolnil prosti čas, ekonomsko šibkejšim pa se ponuja možnost, da ob
pomoči fotografije izboljšajo svoj položaj.
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V CIRIUS-u Kamnik smo se zato odločili, da fotografsko dejavnost
vključimo tudi v naš projekt. Delo je potekalo tako individualno kot
tudi skupinsko. Skupinske delavnice so potekale enkrat na teden po
štiri ure, celotni časovni obseg programa pa smo prilagajali potrebam
in možnostim tako posameznikov kot tudi skupine kot celote. V skupine smo najpogosteje vključili dijake, ki so bili pri koncu svojih šolskih obveznosti in so glede na svoj hendikep in socialne okoliščine po
naših ocenah imeli omejene možnosti za poklicno zaposlitev, neodvisno življenje in vključenost v socialno okolje. V teh primerih je sodelovanje pri fototerapiji trajalo vsaj eno šolsko leto, pri nekaterih posameznikih pa celo več. Delo je namreč zasnovano tako, da se lahko brez
večjih težav podaljšuje ali preoblikuje v kontinuirano vključenost.
Nismo pa izvajali fototerapije zgolj z mladostniki v našem centru.
Veliko pozornosti smo namenili tudi gibalno oviranim, ki niso bili
vključeni v programe v CIRIUS-u Kamnik. Tako smo razpisali in v sodelovanju z različnimi invalidskimi društvi organizirali skupinske delavnice, ki smo jih izvajali v njihovem lokalnem okolju. Tovrstni program je obsegal 40 ur, srečevali smo se so se enkrat na teden, eno srečanje je trajalo 4 ure.
Skupinske fototerapevtske delavnice sva izvajala dva fototerapevta z ustreznim znanjem in izkušnjami tako na psihološkem in pedagoškem kot tudi na fotografskem področju. V celotnem fototerapevtskem projektu pa je sodelovalo še veliko več strokovnih delavcev, ki
so s svojim znanjem in delom veliko prispevali k posameznim dejavnostim in akcijam.
V treh letih je bilo v fototerapevtsko dejavnost vključenih približno
60 oseb, smo pa v obliki krajših enodnevnih predstavitev in delavnic
fotografsko dejavnost poskušali približati še številnim drugim.

Modularni del
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da smo v okviru svojih fototerapevtskih konceptov poskušali svoj program graditi na teh področjih:

Usposabljanje za samostojno fotografiranje in
druge kreativne dejavnosti, povezane s fotografijo
Ker so osebe z najtežjo stopnjo gibalne oviranosti v večini ali vseh življenjskih dejavnostih odvisne od pomoči druge osebe, je fotografija
ena izmed redkih možnosti, da se z njo samostojno ukvarjajo popolnoma vsi brez izjeme. Čeprav je fotografiranje v fizičnem smislu nezahtevno opravilo, pa za marsikaterega našega člana to ne drži. Nekateri udeleženci naših delavnic niso zmogli niti toliko grobe ali fine
motorike, da bi lahko pritisnili na sprožilec fotoaparata, kaj šele, da
bi upravljali druge funkcije, ki jih aparat omogoča. Zato je bilo treba najprej razviti prilagoditve in tehnične pripomočke, ki so premostili fizični hendikep. Ob pomoči programske opreme, elektronskih

Cilji in vsebine dela
Vsebine in cilji, ki smo si jih pri delu zastavljali, so bili zaradi raznolikosti populacije od posameznika do posameznika in od skupine do
skupine seveda prilagojeni in zelo različni. Kljub temu lahko rečemo,

Tehnične prilagoditve
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Fotografska skupina v refleksiji

vmesnikov in posebnih stikal smo prav vsem udeležencem omogočili samostojno fotografiranje. Najbolj hendikepirani so na primer
lahko upravljali fotoaparat in fotografijo naredili leže, s stikalom,
nameščenim med ustnicami.
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Naš cilj je bil, da vsakdo postane lastnik funkcionalne fotografske
opreme, zato smo jih v okviru njihovih finančnih zmožnosti usmerjali in jim svetovali pri nakupu. Če tega kljub temu niso zmogli, smo
aktivirali donatorske akcije ali jim v začasno uporabo dali našo lastno opremo.
Ker za uspešno fotografsko aktivnost fotoaparat še ni dovolj, si je
vsak posameznik moral pridobiti tudi fotografska znanja, ki jih sicer
ponujajo običajni fotografski tečaji. Učili so se o tehničnih zakonitostih delovanja fotoaparata in o ravnanju z njim, likovni kompoziciji
in pravilih pri različnih fotografskih žanrih. Prenašali so fotografije
iz fotoaparata na računalnik, jih sortirali, selekcionirali in sistematično arhivirali. Fotografije so obdelovali ob pomoči računalniškega
program Photoshop, ki so se ga še dodatno učili v okviru posebnega izobraževalnega modula. Pripravili so fotografske predstavitve,
spremljane z glasbeno spremljavo, oblikovali 'fotoknjige' ter pripravljali fotografije za tisk na papir in razstave.
Preizkušali so se v različnih fotografskih žanrih. Motive so iskali v zaprtih prostorih, velikokrat so se odpravili v bližnjo urbano ali
ruralno krajino, nekajkrat pa smo organizirali tudi daljši foto izlet.

Razvijanje vizualnega jezika, ob pomoči katerega posameznik
izraža svoje občutke, svoja čustva in svoje misli

Fotografske delavnice na društvu distrofikov

Srečanja so ves čas potekala ob fotografiji in pogovoru povezanem z
njimi. Občasno smo, glede na izbrano temo, pripravili fotografije ali
serije fotografij drugih avtorjev, si jih ogledali, komentirali in se o njih
pogovarjali tako iz tehničnega, likovnega kot vsebinskega vidika. Na
eni strani smo se učili splošnih pravil likovne govorice, na drugi strani
pa smo ugotavljali s čim so pogojene in kako velike so subjektivne razlike v doživljanju vizualnih podob. Udeleženci so vsak teden dobili naslov fotografske naloge, ki je poskušala spodbujati njihovo izraznost,
samorefleksijo in originalnost. Ena takih nalog je na primer bila 'Jaz
sem…', pri kateri je moral vsak posameznik začetek stavka nadaljevati
s fotografijo, ki ga najbolje opisuje.
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Fotografske naloge so opravljali samostojno, na naslednjem srečanju smo si njihove fotografije ogledali in se ob njih pogovorili. Nasploh
smo jih motivirali k temu, da tudi v prostem času čim več fotografirajo
in da fotoaparat postane njihov stalni življenjski sopotnik.

Jaz sem… URA, ker vedno zamujam
Jaz sem… ODPADLO LISTJE, ker sem izgubil stik s prijatelji

Trening kognitivnih funkcij ali učenje
kompenzatornih strategij

Jaz sem… KLANČINA, ker edino tako pridem do cilja

Nekateri posamezniki so imeli zaradi cerebralne paralize, nezgodne
poškodbe možganov ali drugih razlogov znižane ali manj učinkovite kognitivne funkcije kot so percepcija, govor, spomin, eksekutivne
funkcije idr. Za njih smo si domislili različne fotografske naloge, ki so
aktivirale prizadete funkcije in smo jih večinoma v individualnih oblikah vključenosti sistematično in redno ponavljali. Na primer, oseba
s perceptivnimi težavami na vizualnem področju je dobila za nalogo,
da v prostoru zazna in fotografira čim več motivov z določenimi likovnimi karakteristikami (prevladujoča barva, linije, krivulje, liki, velikostna razmerja,…). Oseba z motnjami spomina je z lastnimi fotografijami naredila igro 'Spomin', ki smo jo nato igrali v skupini. Oseba z manj učinkovitimi eksekutivnimi funkcijami se je učila zaporedja fotografskih korakov in samokontrole, ki je pomembna za uspešno

46

Tranzicijski model (PDUO)

Modularni del

47

• Štirje člani so oblikovali in natisnili vsak svoj letni koledar v nakladi 100 izvodov, ki so ga nato uspešno prodali.
• Izdelali so novoletne čestitke, ki jih je naročil CIRIUS Kamnik za
lastne potrebe.
• Po naročilu zdravstvene enote CIRIUS Kamnik, ki je za katalog
potrebovala fotografije invalidskih pripomočkov v dnevnih aktivnostih, so v improviziranem studiu naredili ustrezno fotografsko kolekcijo.
• Fotoreportersko so pokrivali različne športne in kulturne prireditve, fotografije pa nato ponujali manjšim spletnim stranem in
medijem.

Zaznavanje globine in velikostnih razmerij

fotografiranje. Ko je to osvojila, je poskušala iste principe prenašati in
uporabljati tudi v drugih praktičnih življenjskih situacijah.
Pri posameznikih, kjer ni bilo moč pričakovati izboljšanja same
funkcije, smo si pomagali z učenjem kompenzatornih strategij. Tako
se je oseba z afazijo, ki je popolnoma izgubila zmožnosti govora, učila
reportažne fotografije, s pomočjo katere je lahko druge informirala in
jim poročala o preteklih dogodkih, ki jim je prisostvovala.

• En član je razvil idejo, da bi na znanih turističnih znamenitostih
ponujal storitev portretiranja turistov, ki jim bi nato fotografije
natisnil ali poslal po elektronski pošti. Z idejo, ki jo je predstavil
na natečaju družbenih inovacij v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, se je uvrstil med deset najboljših inovatorjev.

Organiziranje in izvedba fotografskih projektov
z značilnostmi podjetniške prakse
Ker vemo, da so zaposlitvene perspektive invalidov slabe in da po zaključenem poklicnem izobraževanju največkrat ostanejo doma, smo v
okviru fototerapevtskih delavnic izpeljali različne projekte s tega področja. Tudi če za opravljene storitve niso dobili realnega plačila, smo
o načrtovanju in izpeljavi poslovnega načrta vedno resno razpravljali
in se s tem učili.
V triletnem obdobju je bilo izpeljanih kar lepo število projektov:

Katalog pripomočkov za gibalno ovirane osebe
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Objavljanje fotografskih del na internetu, organiziranje
razstav in sodelovanje na fotografskih natečajih
Čeprav smo fotografsko ustvarjalnost poskušali graditi predvsem na
notranji osebni motivaciji, ki ni v veliki meri povezana s pohvalami iz
ust drugih ljudi, smo želeli svoje delovanje predstaviti tudi širši javnosti.
Na ta način so člani lahko predstavili svoje delo, dobili o njem povratne
informacije, se primerjali z drugimi, sklepali prijateljstva itd. To področje naše dejavnosti se je izkazalo za izjemno pomembno, saj je v njihova življenja vnašalo posebno vznemirjanje, zadovoljstvo in samozavest.
Naj naštejemo samo nekatere izvedene aktivnosti in dosežene uspehe:
• Na družbenem omrežju Facebook smo registrirali kar nekaj spletnih strani, na katerih so člani redno objavljali svoja dela. Objavljene fotografije so bile praviloma pozitivno sprejete, v povprečju si je vsako ogledalo kar kakih tisoč gledalcev.
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Predstavitev dela splošni in strokovni javnosti
Javne predstavitve rezultatov dela, nastopi in uspehi niso le izjemno
pozitivno delovali na same člane oziroma njihovo psiho. Prepričani
smo, da je moč s primerno javno predstavitvijo dela in življenja oseb
s posebnimi potrebami pomembno vplivati tudi na družbo kot celoto. Med nami je še vedno vse preveč stereotipov, predsodkov, diskriminacije, segregacije in drugih negativnih pojavov, ki grenijo življenja
posameznikov in zavirajo naš skupni razvoj. Mirno lahko rečemo, da
je naš projekt tako v splošni kot tudi strokovni javnosti vzbudil veliko
zanimanja. Pa ne le sam projekt, tudi nasploh se je zanimanje za fototerapijo kot novo, uporabno in učinkovito metodo pri delu z ranljivimi
skupinami zelo povečalo.
Oglejmo si le nekatere kazalce, ki so verjetno odsev okrepljenega
zanimanja:

• Svoja dela so predstavili na 6 skupinskih in 5 samostojnih razstavah.

• Fototerapevtsko skupino je prišel obiskat predsednik Slovenije
Borut Pahor.

• Udeležili so se 4 fotografskih natečajev in v absolutni konkurenci prejeli kar 10 nagrad.

• Povabilu na skupno fotografiranje, ki ga je izrazil eden izmed naših
članov, se je z obiskom odzvala smučarska šampionka Tina Maze.

Vključevanje v fotografska društva
Želeli smo si, da bi mladi fotografi tudi po izteku programov v zavodu
CIRIUS Kamnik ostali fotografsko aktivni. Še več, želeli smo, da bi fotografija postala vezni element, ki jim bo pomagal pri aktivni vključenosti v socialno okolje. Zaradi tega smo v lokalnem okolju po vsej Sloveniji iskali fotografska društva in tovrstne klube, ki bi bili pripravljeni
sprejeti nove člane s posebnimi potrebami in jih tudi ustrezno podpirati. Društva smo ozaveščali in spodbujali, naj bodo čim bolj družbeno
odgovorna. Na voljo smo jim bili za prenos podatkov o zdravstvenih in
drugih posebnostih članov, svetovanje, supervizijo, pomoč pri iskanju
prostovoljcev, organiziranju prevozov, odpravljanju arhitektonskih
preprek ipd. Čeprav pri svojih prizadevanjih nismo bili vedno v celoti
uspešni, se je kar nekaj članov dejavno vključilo v društveno življenje.

• O projektu in fototerapiji nasploh so tudi po večkrat poročale televizijske hiše (SLO1, POPTV, VTV), radijske postaje (1. Program
SLO, VAL 202, več lokalnih radijskih postaj), tiskani mediji (Delo,
Dnevnik, Slovenske novice, Nedelo, Digitalna kamera, več lokalnih časopisov) in številni spletni portali.
• Vabljeni smo bili na številna strokovna predavanja (svetovni festival fototerapije v Perugii v Italiji, Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut RS – Soča, Filozofska fakulteta – oddelek za pedagogiko,
Filozofska fakulteta – oddelek za psihologijo, Pedagoška fakulteta in še več drugih).
• Več študentov različnih smeri je na naše delavnice prišlo hospitirat,
številni so si fototerapijo izbrali za temo svoje diplomske naloge.
• Ne nazadnje pa je tudi pričujoči zbornik, ki je bil izdan tako v slovenščini kot angleščini, rezultat tega projekta.
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MODUL
E-OPISMENJEVANJE
Ivica Hodak, Anja Japelj

Ivica Hodak je univerzitetni diplomirani inženir, v CIRIUS-u Kamnik
zaposlen kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov na srednji šoli.
Je tudi ljubiteljski fotograf, s fotografijo poskuša ujeti in ohraniti del
življenja. Navdušujejo ga možnosti računalniških programov za obdelavo fotografij, skuša jih čim bolje spoznati in uporabiti za priložnostne obdelave. Zaveda se dodatnih možnosti, ki jih delo s temi programi prinaša našim dijakom za enakopravno vključitev v družbeno
stvarnost. Zaradi tega se trudi svoja znanja in svoje navdušenje prenesti nanje pri rednem pouku in projektnem delu. Pri projektu PDUO je
vodil modul e-opismenjevanje (obdelava digitalnih fotografij – uporaba programa Adobe Photoshop).
Anja Japelj je po izobrazbi profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti ter domske vzgoje. Svojo poklicno pot je začela v Svetovalnici Fužine, jo nadaljevala v marketingu in se pred devetimi leti
vnovič odločila za delo v svojem poklicu. Ima večletne izkušnje pri delu
z mladostniki z gibalno oviranostjo. Pri svojem delu je poudarjala samostojnost mladostnikov ter iskala in razvijala njihove potenciale na
ustvarjalnem področju. Pri projektu PDUO je vodila modul Aplikativna uporaba fotografije in bila tutorka enemu izmed vključenih mladostnikov.
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Ivica Hodak

Obdelava digitalnih fotografij –
uporaba programa Adobe
Photoshop CS 6 extended
Opis dejavnosti
S kandidati, vključenimi v projekt PDUO, smo v sklopu e-opismenjevanja izvajali učni sklop Obdelava digitalnih fotografij – uporaba programa Adobe Photoshop CS 6 Extended. Modul se je neposredno navezoval na dejavnost kandidatov v fotografski delavnici.
Sodobna tehnologija omogoča osebam s posebnimi potrebami kompenzacijo primanjkljaja in razcvet zmožnosti, ki bi bile brez nje bile zavrte. Uporaba računalnika pri različnih opravilih je ena izmed možnosti, da se ljudje z gibalno oviranostjo vključijo v različne oblike dela in
na ta način izrazijo vse svoje potenciale. Eno izmed področij, ki jim
ob ustreznih prilagoditvah ponuja dodatne možnosti za enakopravno
vključitev, je delo z digitalnimi fotografijami. Pri tem je ob ustvarjalnem delu, torej samem fotografiranju in ustvarjanju, pomembno tudi
dodatno obdelovanje digitalnih fotografij oziroma, njihova priprava
za tisk, splet in razstave. Fotografije nastajajo v različnih okoliščinah
in jih je velikokrat treba dodatno obdelati in narediti določene popravke. Sodobni programi za delo s fotografijami ponujajo tudi veliko možnosti kreativnih posegov na ustvarjenih fotografijah.
Namen izvajanja modula je bil, da kandidati spoznajo program Adobe Photoshop CS 6 Extended ter spoznajo in uporabijo obe našteti možnosti, torej osnovno obdelavo digitalnih fotografij, kot tudi možnosti
kreativnega dela z njimi.
Pri izvajanju modula smo izhajali iz zmožnosti posameznega kandidata glede na njegovo gibalno oviranost. Na petnajstih srečanjih smo
večinoma obdelovali fotografije, ki so jih sami posneli. V nekaterih primerih smo uporabili fotografije iz drugih virov, da bi laže predstavili
uporabo izbranega programskega orodja.

Modularni del
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Pri izvajanju modula smo spoznali in preizkusili te možnosti programskega orodja:
• spoznavanje delovnega okolja (prilagajanje delovnega okolja, upo
raba orodij v orodjarni),
• osnovni popravki fotografij (ločljivost in velikost slike, poravnava
in obrezovanje slik, zamenjava barv na sliki, nastavljanje nasičenj
z gobico, popravljanje območij s kopirno štampiljko, ostrenje ob
pomoči filtra Unsharp Mask),
• delo z izbirami (uporaba orodja za hitro izbiro, premikanje izbranega območja, prirejanje izbir, uporaba čarobne paličice, izbiranje
z lasom, vrtenje izbire, izbiranje z magnetnim lasom),
• osnove plasti (uporaba plošče Plasti, razporejanje plasti, uporabljanje preliva na plasti),
• popravljanje in izboljševanje digitalnih fotografij (spreminjanje
svetlosti in kontrasta, korekcije preveč in premalo osvetljene fotografije, odstranjevanje barvnega pridiha in rdečine v očeh),
• besedilo na fotografiji,
• maske in kanali (uporaba hitre maske),
• napredne tehnike sestavljanja (izdelava kolaža iz slik),
• priprava datotek za splet,
• priprava datotek za tiskanje.
V uvodnem delu smo se posvetili spoznavanju samega programa in
programskega delovnega okolja. Pozneje so delovna srečanja potekala tako, da smo posnetke dijakov najprej prenesli iz njihovih spominskih kartic na računalnik. Skupaj smo pregledali fotografije in se potem lotili njihove obdelave in popravkov. V začetni fazi sem kandidatom predstavil določene možnosti, potem pa so kandidati samostojno
uporabljali programska orodja. Pri tem delu so sodelovali tudi kandidati, ki v določenem trenutku niso imeli možnosti neposrednega delovanja, in sicer s tako, da so sodelovali pri določanju ciljev pri obdelavi posamezne fotografije. Tako so usmerjali potek dela in bili aktivni v
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celotnem procesu obdelave fotografij. Kandidati so bili torej aktivni v
vseh fazah dela. Pomembno pri delu je bilo tudi to, da so kandidati takoj na lastnih izdelkih videli možnosti programa, kar saj jim je to v nadaljevanju pomagalo oblikovati lastna merila pri opazovanju fotografij
in pripravi na obdelavo.
V drugi polovici dela smo se lotili kreativnih možnosti obdelave fotografij, kar je bilo kandidatom v posebno veselje. Tukaj smo se ukvarjali predvsem z ustvarjanjem črno-belih oziroma sepija fotografij, naredili smo fotografije s kombinacijo barvnega in črno-belega dela, preizkušali smo možnosti dodajanja šuma in poudarjanja kontrasta. Uporabljali smo tudi različne vgrajene filtre. Pri spoznavanju plasti so se
udeleženci preizkusili tudi pri ustvarjanju enostavnih fotomontaž in
kolažev. Preizkusili smo nekatere tehnike za postaranje in retuširanje
fotografij.
Ena izmed oblik naprednega dela je bila tudi ta, da so kandidati prinesli svoje posnetke in izrazili jasno oblikovano željo o tem, kako fotografijo pripraviti na bližajočo se razstavo.
Na koncu lahko ugotovimo, da so kandidati spoznali poglavitna orodja programa Adobe Photoshop CS 6 Extended in osnovne

Primer izdelka, ki je nastal na delavnici v modulu e-opismenjevanja.
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možnosti obdelave digitalnih fotografij. Znanja, ki so jih pridobili, jim
omogočajo nadaljnje delo na področju ustvarjanja ter dodatno usposabljanje in raziskovanje. Na ta način so se jim povečale možnosti na
področju dela z digitalno fotografijo in možnosti enakovredne zaposlitve na tem področju.

Literatura, uporabljena pri izvajanju modula
Adobe Photoshop CS5 - Učilnica v knjigi (2010). Ljubljana: Pasadena.
Kelby, S. (2010). Digitalna fotografija 1. Ljubljana: Pasadena.
Photo shop Help / CS6 Help and tutorials http://www.e-fotografija.si/
Kelby, S. (2010). Digitalna fotografija 2. Ljubljana: Pasadena.
Dolenc, O. K. (2009). Kompozicija slike. Ljubljana: Image DTP, d. o. o.
Računalniški program Photoshop http://egradiva.minet.si/mod/scorm/
view.php?id=324
Freeman, M. (2012). Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat. Ljubljana:
Tehniška založba Slovenije.
Pečenko, N. (2005). Fotografirajmo digitalno. Ljubljana: Pasadena.
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Anja Japelj

Aplikativna uporaba fotografije
Uvod
Izvedba učnega sklopa Aplikativna uporaba fotografije v modulu
e-opismenjevanje, je temeljila na modelu projektnega učenja. Projektno učno delo je didaktični sistem, za katerega so značilni tematsko problemski prijemi, konkretnost in življenjskost naloge, ciljno
usmerjena in načrtovana aktivnost s poudarkom na aktivnosti udeležencev, upoštevanje interesov, sposobnosti in potreb sodelujočih,
sodelovanju in poudarku na izkustvenem učenju (Novak, 1990). Pri
izvedbi naloge ni pomemben samo rezultat, temveč tudi proces pridobivanja znanja in izkušenj.
Delo pri projektnem učenju je razdeljeno na stopnje, ki smo jim sledili tudi v našem modulu (Bezjak, 2003; Novak, 1990):
1. Idejna zasnova projekta – pobuda
2. Makro zasnova projekta – vsebinska konkretizacija osnove zamisli
3. Mikro zasnova projekta – organiziranje izvedbe zamisli
4. Izvedba projekta
5. Sklepna faza z evalvacijo – predstavitev izdelka.

Cilji dela
Cilji modula so bil (Velikonja, 2000):
• spoznavanje možnosti uporabe fotografije za predstavitev,
• pridobivanje funkcionalnega znanja, ki razvija splošno razgledanost in večjo prožnost mišljenja,
• razvijanje interesnih področij,
• razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega
mišljenja,
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• pridobivanje izkušenj pri samopromociji,
• možnost za ustvarjalnost in raziskovanje novih vsebinskih pod
ročij.

Koraki izvedbe
Izdelava koledarja sodi med projekte konstruktivnega tipa, saj je
končni rezultat dela konkretni izdelek (Novak, 1990). Delo v obliki,
kot smo jo zastavili, je trajalo 5 srečanj, v našem primeru 5 tednov. To
je čas, ki je bil potreben od prve idejne zasnove do trenutka, ko smo
imeli natisnjeni izdelek v rokah.
Udeleženci modula so obiskovali modul fototerapija, v katerem so
spoznavali osnove fotografije in se že preizkušali v samem fotografiranju. Pojavilo se je vprašanje, kako lahko fotografijo uporabimo ter s
tem širše predstavimo svoje delo in samega sebe.

Idejna zasnova
Na prvem srečanju sem kot mentorica najprej zagotovila ustrezno okolje,
ki je vsakemu udeležencu omogočalo, da izrazi svoje želje in ideje. Zaradi
težavnejšega komuniciranja enega izmed udeležencev je bilo treba pustiti
dovolj časa in prostora vsakemu izmed njih. Ob vodenem pogovoru smo
se odločili za izdelavo koledarja, v katerem bi predstavili fotografije, ki so
jih udeleženci že imeli ali pa bi jih šele posneli. Ugotovili pa smo, da bi se
udeleženci radi predstavili na tako različne načine, da bi le težko ustvarili
tematsko skladen izdelek. Vzklila je zamisel, da bi vsakdo izdelal svoj koledar. Odločili smo se za dve tematiki, in sicer rože in šport.

Priprava osnutka
Na drugem srečanju smo pregledali različne oblike koledarjev, to pa
nam je pomagalo pri oblikovanju predstave, kakšne fotografije bi potrebovali in na kakšen način bi jih predstavili.
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Načrtovanje
Določili smo število strani, to pa je 'prineslo' tudi število fotografij, ki
so bile potrebne. Prav tako smo se ukvarjali z vsebino fotografij. Naredili smo načrt, kako najti ustrezne motive in ves material, ki je potreben za nastanek kakovostnih dobrih fotografij. Izdelali smo idejno
zasnovo vsake posamezne strani v koledarjih. Skupaj z mentorjema
modula fototerapija smo načrtovali izvedbo fotografiranja. Dogovorili
smo se glede oblikovanja posameznega koledarja. Razmišljali smo, da
bi koledarje oblikovali sami v enostavnem programu za izdelavo, vendar nam niso bile všeč omejene možnosti, ki jih le-ta ponuja. Tudi zaradi omejenih možnosti nekaterih udeležencev za delo na računalniku
smo se odločili, da koledarjev ne bomo oblikovali sami, temveč bomo
za pomoč pri samem oblikovanju prosili zunanjega sodelavca.

dela nepoznan, zato je bila izkušnja še zanimivejša. Nastajajoče izdelke smo sproti natisnili, saj smo si lahko šele ob ogledu zares predstavljali, kakšni bodo videti koledarji. Sproten pregled je omogočal tudi
takojšnje popravke.
To srečanje je bilo tudi najbolj intenzivno, saj je prineslo konkretne
rezultate. Koledarji so dobili končno podobo.
Pregledali smo možnosti za tiska in izbrali tiskarno, ki je cenovno
ugodna in enostavna za uporabnike. Koledarje, pripravljene za tisk,
smo oddali preko internetne tiskarne.
Na zadnjem srečanju smo imeli v rokah natisnjene koledarje. Pregledali smo jih in se pogovorili o tem, ali ustrezajo našim pričakovanjem
in dobro predstavijo vsakega posameznika in njegovo delo. Udeleženci
so bili zelo zadovoljni z rezultati, ponosni so bili na svoj končni izdelek.
Najbolj dragoceno pa je bilo zanje sodelovanje z zunanjim sodelavcem,
saj si niso predstavljali, kakšno je delo oblikovalca tiskanih medijev.

Izvedba
Udeleženci so se aktivno lotili iskanja ustreznih motivov za fotografije (cvetlice, športni rekviziti). Kasneje so udeleženci pri modulu fototerapija posneli ustrezne fotografije in jih skupaj z mentorjem tudi obdelali z ustreznim računalniškim programom.
Na tretjem srečanju smo imeli pripravljene fotografije, morali smo izbrati ustrezne pisave in oblike koledarjev in razmisliti o vsaki podrobnosti. Vsak udeleženec je moral oblikovati tudi osebni podpis. Prav tako
smo skupaj napisali kratko predstavitev vsakega sodelujočega, saj se
nam je zdelo pomembno, da se predstavimo tudi opisno, ne samo preko fotografij. Odločili smo se, da bomo na zadnji strani vsakega koledarja predstavili vse udeležence in modul kot del širšega projekta PDUO.
Na naslednjem srečanju smo ob pomoči zunanjega sodelavca izdelali koledarje. Vsak posameznik je z oblikovalcem delal individualno,
sproti sta se dogovarjala o podrobnostih, kako naj bo videti posamezna slika, stran, posamezno besedilo. Drugi udeleženci so proces opazovali in pri njem sodelovali s svojimi idejami in pripombami. Nekateri so bili pri tem bolj, drugi manj dejavni. Vsem je bil tovrsten način
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Cilji modula so bili doseženi, vendar bi lahko ob dalj časa trajajočem
modulu udeleženci dobili še več praktičnih, življenjskih izkušenj. Mednje prav gotovo sodi samostojno oblikovanje končnega izdelka s programom za namizno založništvo, za kar bi pa za to seveda potrebovali podrobno seznanitev s programom in učenje dela z njim . Udeleženci bi lahko tudi samostojno izpeljali postopek izbire tiskarne in naročila tiska.

MODUL SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Literatura

Rok Kralj je diplomirani ekonomist, leta 2013 je končal bolonjski magistrski program Organizacija in menedžment socialnih dejavnosti.
Službeno kariero je začel v gospodarstvu, od leta 1999 pa poučuje strokovno teoretične predmete na srednji šoli centra CIRIUS Kamnik. Že
dlje časa se ukvarja z alternativnimi ekonomskimi modeli socialnega
podjetništva in ekonomije delitve. O tej tematiki je imel več predavanj
in okroglih miz ter objavil več knjig, člankov in spletnih objav. V projektu PDUO je vodil modul socialnega podjetništva in skrbel za pripravo in izvajanje tranzicijskega načrta za Nina Rakovića.
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Uvod
V okviru koncepta socialne ekonomije v Evropski uniji danes deluje približno »2 milijona podjetij (10 % evropskega podjetniškega sektorja), ki so ustvarila več kot 11 milijonov plačanih delovnih mest«.1
Evropska komisija se zaveda velikega pomena socialne ekonomije,
saj socialna podjetja »pogosto zaposlujejo najbolj ranljive pripadnike
družbe. Tako pripomorejo k socialni koheziji, zaposlovanju in zmanjševanju družbenih razlik«.2
Modul socialnega podjetništva, kot del projekta Tranzicijski model –
program dodatnega usposabljanja odraslih, ki se izvaja v CIRIUS-u Kamnik, skuša slediti sodobnim podjetniškim smernicam, katerih cilj ni
ustvarjanje dobička, pač pa podjetniško reševanje družbenih problemov, s poudarkom na zaposlovanju najbolj ranljivih družbenih skupin.
Kljub javni popularnosti socialnega podjetništva pa je to področje dokaj
slabo poznano, še posebej med ranljivimi družbenimi skupinami, zaradi
česar je eden izmed ključnih ciljev tega modula njihova usposobljenost,
s katero se lahko čim bolj samostojno vključijo na trg dela in v svoje lokalno okolje.

Cilji, namen in kompetence
Modul je zasnovan v skladu s cilji socialnega podjetništva, ki jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki v svojem tretjem
členu poudarja: »Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in
kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in
storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja,
1 European Commission: Social Economy. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/
2 European Commission: Social Entrepreneurship. http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

63

zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno
reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.«3
Namen modula socialnega podjetništva je, da osebe iz najbolj ranljivih družbenih skupin pridobijo uporabna znanja in veščine, s katerimi
bodo imele boljše možnosti za vstop na trg dela in integracijo v družbo
nasploh. Temeljno izhodišče modula je, da so nove ekonomske oblike,
ki jih uvrščamo v širši pojem socialne ekonomije, izjemna priložnost,
ki osebam iz ranljivih družbenih skupin omogoča bodisi samostojno
pot bodisi lažje vključevanje v različne oblike socialnega podjetništva
oziroma socialne ekonomije nasploh.
Udeleženci modula se poleg spoznavanja različnih elementov socialnega podjetništva seznanijo tudi z obstoječimi socialnimi podjetji in
z institucijami, ki podpirajo socialno podjetništvo. Danes so namreč
zaposljivi predvsem »ljudje, ki redno vzdržujejo stike z morebitnimi
delodajalci in se vključujejo v različne mreže, zaradi česar postajajo del
sistema redistribuiranja informacij o delovnih mestih in projektih«.4
Tako si udeleženci projekta krepijo svojo podporno socialno mrežo, ob
pomoči katere se lažje vključijo na trg dela.
Ključne kompetence modula socialnega podjetništva so:
• razumevanje koncepta socialnega podjetništva;
• poznavanje zakonodajnih in drugih virov s področja socialnega
podjetništva;
• poznavanje organizacijskih, menedžerskih in finančnih vidikov
socialnega podjetništva;
• krepitev posameznikovega podpornega socialnega omrežja za večje zaposlitvene možnosti.

3 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Uradni list RS, št. 20/2011 z dne
18. 3. 2011.
4 Dušan Rutar et al. (avtorji prispevkov); gradiva zbrali in uredili Tatjana Patafta
et. al. Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem : navodila delodajalcem za vodenje dijakov s posebnimi potrebami pri praktičnem usposabljanju z
delom. (Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2012).
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Opis modula in tematski sklopi
Modul socialnega podjetništva sestavlja več tematskih sklopov, ki z
različnih vidikov obravnavajo socialno podjetništvo, in sicer:
•
•
•
•
•
•

uvod v socialno ekonomijo in ekonomijo delitve;
zakonodaja na področju socialnega podjetništva;
menedžment socialnega podjetja;
financiranje socialnega podjetništva;
primeri dobrih praks;
poslovni načrt.

Vendar omenjeni tematski sklopi niso zasnovani kot ločene enote,
pač pa kot podpora praktičnemu delu udeležencev modula. Udeleženci modula na podlagi podjetniške ideje oziroma družbene inovacije,
ki rešuje neki konkreten družbeni problem, oblikujejo poslovni načrt,
ob tem pa se sproti seznanjajo z različnimi vidiki socialnega podjetništva in prepoznavajo različne probleme, povezane s socialnim podjetništvom; na primer, kako poiskati vire financiranja, katere so pravne
podlage socialnega podjetništva itd.

Način dela
Delo je zasnovano projektno, vsebine pa si smiselno sledijo glede na
fazo projekta in zmožnosti udeležencev. Udeleženci modula so ob koncu usposabljanja ob pomoči tehnologije IKT sposobni izdelati enostaven poslovni načrt, na podlagi katerega je podjetniško idejo oziroma
družbeno inovacijo mogoče uresničiti v okviru socialnega podjetja ali
lokalne skupnosti.
Temeljna oblika dela modula je projektno delo udeležencev. Ključni
elementi praktičnega izdelka – poslovnega načrta so:
• Oblikovanje podjetniške ideje (družbene inovacije), ki rešuje določen družbeni problem oziroma probleme. Temelj vsake podjetniške
aktivnosti je podjetniška ideja, ki je v okviru socialnega podjetja
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usmerjena v reševanje družbenega problema. Danes s tem v zvezi
govorimo o družbenih inovacijah oziroma o inovativnem podjetniškem načinu reševanja določenega družbenega problema.
• Tip in organiziranost socialnega podjetja. Poleg drugih odločitev
v zvezi z organiziranostjo in menedžmentom podjetja, je bistvenega pomena izbira najprimernejšega tipa socialnega podjetja –
tip A ali B.
• Viri financiranja. Danes sta za ustanovitev in uspešno delovanje
socialnega podjetja ključnega pomena poznavanje virov financiranja in pravočasno prijavljanje na razpise (socialni ali zasebni skladi,
kreditiranje, alternativne oblike, kot je 'crowdfunding', itd.)
• Izdelava enostavnega poslovnega načrta. Poslovni načrt je temeljno orodje za uspešen začetek delovanja socialnega podjetja, za
pridobivanje virov financiranja in za predstavitev širši javnosti.

Literatura in viri, ki se uporabljajo
pri izvajanju modula
Rutar, D. et al. (2012), gradiva zbrali in uredili Tatjana Patafta et. al.
Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem : navodila delodajalcem za vodenje dijakov s posebnimi potrebami pri praktičnem usposabljanju z delom. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
Golubovič, B. (2011). Raziskava možnosti soustvarjanja alternativnih
organizacijskih oblik gospodarjenja v lokalni skupnosti (konkretni
predlogi za občino Kamnik). (magistrsko delo). Ljubljana : Fakulteta za upravo.
Krošl, K. in Ravbar, J. (2011). Poslovni projekti. Ljubljana : Center RS
za poklicno izobraževanje.
Socialni inkubator; Socialno podjetništvo. http://www.socialni-inkubator.si/index.php/socialno-podjetnistvo
Svet za socialno podjetništvo: Strategija razvoja socialnega podjetništva
za obdobje 2013–2016. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Socialno podjetništvo. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) Uradni list RS, št. 20/2011 z
dne 18. 3. 2011.
Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij. Uradni list RS, št
35/2013, z dne 26. 4. 2013.
SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Uradni list RS, št.
2/2012) z dne 9. 1. 2012.
Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva. Uradni list RS,
št. 54/2012, z dne 17. 7. 2012.

MODUL SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA – PRAKTIČNI DEL
Modul socialnega podjetništva pa se ne konča s koncem usposabljanja
udeležencev, saj gre za eno izmed pomembnih faz tranzicijskega načrta, ki za težje hendikepirane osebe predstavlja nekakšen 'most' med izobraževanjem in zaposlitvijo. Za podporo tranzicijskemu načrtu smo
razvili spletno platformo Pod 2. kotom, ki hendikepiranim osebam
omogoča, da se ob pomoči svoje ustvarjalne dejavnosti laže vključijo
tako v lokalno kot tudi širšo skupnost ter si hkrati pridobijo sredstva
za neodvisno in kakovostno življenje.

Tranzicijski načrt
V okviru modula socialno podjetništvo smo pripravili tranzicijski načrt
za Nina Rakovića, mlajšega odraslega s težjo obliko gibalne oviranosti.
Tranzicijski načrt – teoretska izhodišča zanj je pripravil dr. Dušan Rutar – predstavlja sistematičen prehod od izobraževanja k zaposlitvi, ki
je prilagojena zmožnostim in tudi željam hendikepirane osebe. V središču tranzicijskega načrta je njegova ustvarjalna dejavnost (na primer
fotografija), ki mu omogoča, da se osebnostno izrazi, da okolje prepozna njegov družbeni prispevek in ga tudi ustrezno nagradi.
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Velja omeniti, da je za vsakega hendikepiranega oziroma za osebo
iz ranljivih družbenih skupin predvideno oblikovanje individualnega
tranzicijskega načrta. Oblikovali smo te faze tranzicijskega načrta, ki
jih lahko prilagajamo posameznikom, pri čemer je treba poudariti, da
je moč nekatere faze izvajati vzporedno:
• konec šolanja in analiza kompetenc, (analiza kompetenc, pridobljenih v času formalnega in neformalnega izobraževanja);
• usposabljanje za ustvarjalno dejavnost (fototerapija ali druga
ustvarjalna dejavnost; usposabljanje je treba prilagoditi zmožnostim in željam hendikepirane osebe);
• usposabljanje za modul socialnega podjetništva (temeljna znanja
o socialni ekonomiji in drugih alternativnih ekonomskih oblikah,
kot je na primer ekonomija delitve);
• analiza podpornega socialnega omrežja (v tej fazi se analizira posameznikovo obstoječe socialno podporno omrežje, predvidijo se
možnosti za njegovo krepitev tega omrežja);
• krepitev podpornega socialnega omrežja (vključitev na spletno
platformo Pod 2. kotom, tutorstvo in druge aktivnosti);
• predstavitev tranzicijskega načrta deležnikom (deležniki, ki sodelujejo v tranzicijskem načrtu, se podrobno seznanijo z vsemi
fazami, še zlasti to velja za deležnike zunaj ustanove, ki pripravlja tranzicijski načrt);
• izvedba tranzicijskega načrta (v tej fazi je treba začeti vse načrtovane aktivnosti izvajati v praksi ter spremljati njihovo uspešnost
in predlagati morebitne popravke).
Za uspešno izvedbo tranzicijskega načrta je potrebna čim širša mreža deležnikov, ta pa med drugimi vključuje:
•
•
•
•
•

koordinatorja tranzicijskega načrta;
tutorja;
družinske člane;
osebnega asistenta;
strokovne institucije (na primer CIRIUS Kamnik, CSD Kamnik);
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• lokalno skupnost;
• različna društva.

Spletna platforma Pod 2.kotom
Spletna platforma Pod 2. kotom je namenjena predvsem krepitvi posameznikovega podpornega socialnega omrežja, predstavitvi njegovih
ustvarjalnih dejavnosti, boljši vključenosti v njegovo lokalno in širše
družbeno okolje, hkrati pa mu tudi omogoča, da si pridobi sredstva, ki
jih potrebuje za svojo ustvarjalno dejavnost in neodvisnost.
Ker hendikepirani s svojo ustvarjalno aktivnostjo ne more biti konkurenčen na trgu dela ali storitev in ker ne želimo, da sredstva pridobiva na podlagi dobrodelnosti ali usmiljenja, temveč na podlagi svoje
ustvarjalne dejavnosti, smo razvili model, ki temelji na konceptu ekonomije delitve. To pomeni, da svojih izdelkov ne prodaja na klasičen
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način, ampak jih drugim (posameznikom, podjetjem in organizacijam) 'ponuja' v souporabo in solastništvo.
Hendikepirani še naprej ostaja avtor fotografije (v tem primeru govorimo o delitvi fotografij) ali kakega drugega ustvarjenega izdelka, ki
je objavljen na njegovem profilu na spletni platformi, tisti pa, ki v poseben sklad prispeva določena sredstva ali svoje delo (na primer osebna asistenca), postane njen/njegov solastnik in si s tem pridobi določene pravice (na primer objavo fotografije na svoji spletni strani, v publikaciji, predstavitvi – seveda ob navedbi pravega avtorja). Pod objavljeno fotografijo se objavi solastnikovo ime, to pa lahko pomaga njegovi promociji oziroma krepi in širi 'dober glas' o njem (družbeno odgovorno ravnanje).
Sredstva, ki se zbirajo v posebnem skladu, hendikepiranemu omogočajo nemoteno ustvarjanje in mu omogočajo tudi izvajanje drugih
aktivnosti, ki vplivajo na kakovost njegovega življenja. Spletna platforma omogoča aktivnosti več uporabnikov za predstavitev njihovih
različnih ustvarjalnih izdelkov; na primer za izdelke iz gline, vitraže,
glasbene posnetke itd. (solastniki izdelek lahko v nekaterih primerih
dobijo tudi v začasno uporabo).

Sklep

Spletna platforma Pod 2. kotom

Modul socialnega podjetništva, ki je del projekta Tranzicijski model –
program dodatnega usposabljanja odraslih, je namenjen osebam iz najbolj ranljivih družbenih skupin, predvsem težje hendikepiranim, da si
pridobijo uporabna znanja in uporabne veščine, s katerimi si izboljšajo možnosti za vstop na trg dela in večjo vključenost v lokalno ali širšo
družbeno skupnost. Modul je zasnovan v obliki več tematskih sklopov,
ki sistematično pokrivajo področje socialnega podjetništva. Delo je zasnovano projektno, udeleženci modula ob koncu usposabljanja izdelajo poslovni načrt, ki izhaja iz poslovne ideje, ob pomoči katere se rešuje
konkreten družbeni problem.
Modul socialnega podjetništva je ena izmed faz tranzicijskega načrta, s katerim hendikepiranemu 'tlakujemo' pot od konca formalnega
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izobraževanja k zaposlitvi oziroma k njegovi boljši vključenosti v družbeno okolje ob pomoči lastne ustvarjalnosti. S tem pa zaživi bolj neodvisno in polnejše življenje, ki ni odvisno od tuje pomoči ali usmiljenja,
pač pa od njegove lastne ustvarjalnosti.
Novi ekonomski modeli, kakršna sta socialna ekonomija in ekonomija delitve, nam skupaj z novimi informacijsko-komunikacijskimi
tehnologijami omogočajo nove prijeme pri vključevanju težje hendikepiranih na trg dela. Pri tem moramo razmišljati na nove načine, saj
je običajna zaposlitev zanje skorajda nemogoča. Na ta način ima vsakdo zmožnost lastnega ustvarjanja, kar mora zrela družbena skupnost
prepoznati kot družbeno dobro in tudi ustrezno nagraditi.

MODUL USKLAJEVANJE
DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV
TER REFLEKSIJA Z NJIMI
Petra Korenčan

Petra Korenčan je profesorica socialne pedagogike. V CIRIUS-u Kamnik se je zaposlila leta 1997 kot vzgojiteljica osnovnošolcev in srednješolcev s posebnimi potrebami. Poleg neposrednega dela s posamezniki je v zavodu aktivna tudi na področju prehrane. V projekt PDUO se je
najprej vključila kot mentorica pri modulu Refleksija z mladostniki, pri
čemer je v pogovorih s posamezniki in v skupinskih pogovorih izpostavljala počutje posameznikov pri dejavnostih projekta, njihova pričakovanja, interese, načrte za v prihodnje. Delo pri projektu je pozneje nadaljevala kot tutorka enemu izmed sodelujočih in z njim raziskovala možnosti za širitev socialne mreže v njegovem domačem okolju.
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Opis dela v modulu
V modulu, ki sem ga vodila, sem izhajala iz vloge socialnega pedagoga v odnosu s posameznimi mladostniki, mlajšimi odraslimi osebami,
ki so bile vključene v projekt PDUO. Modul sem vodila z namenom
usklajevanja dejavnosti posameznikov, da bi se le-ti aktivno vključevali v posamezne module, dajali pobude za posamezne vsebine, jih ovrednotili ter se pri dejavnostih vedli spoštljivo, odgovorno. V skupinskih
in individualnih pogovorih z udeleženci smo redno govorili o njihovem počutju, njihovih razmišljanjih, interesih. Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili: da so vključeni mladostniki aktivni v organiziranih modulih, dejavnostih; da so pri delu odgovorni; da se v skupinskih in individualnih pogovorih razbremenijo in izrazijo svoje počutje, razmišljanje
ter prepoznajo svojo vlogo pri projektu.
Socialna pedagogika je stroka, ki preučuje, razvija in izvaja delo z
ljudmi in pri tem upošteva njihovo življenjsko okolje. Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, pripomoči k njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, mu dati moč z opogumljanjem, usposabljanjem, podpiranjem in ter usmerjanjem k polnejšemu
uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih zmogljivosti in predvsem k v smeri sožitja s samim seboj in s svojim okoljem.
Pri tem socialni pedagog izhaja iz posameznikovih potreb, želja, osebnih in okoljskih potencialov oziroma značilnosti njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja. Posameznika vodi k temu, da bi življenje
živel polno in za sebe smiselno (Sande, Dekleva, Kobolt, Razpotnik,
Zorc - Maver, 2006).
Socialno pedagoško delo temelji na osebnem odnosu. Socialni pedagog se zaveda prepletenosti ter vzajemne povezanosti posameznika in
njegovega socialnega okolja. Zato se usmerja tudi v delo s skupinami
in posameznikovimi socialnimi mrežami, vpliva na razvoj in spreminjanje institucij ter javno deluje in se zavzema za ustvarjanje možnosti
za človekov polni razvoj. Pri tem se posebej usmerja na izraziteje šibke,
prikrajšane, ogrožene oziroma ranljive posameznike in skupine. Hkrati se zaveda, da ne more reševati stisk posameznika, ampak skupaj s
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posameznikom iščeta mogoče rešitve v posamezni situaciji. Tak socialni pedagog se zaveda, da naj bi deloval v skladu s pridobljenim znanjem
in z usmeritvami stroke, se ves čas izobražuje, pa vendar vedno izhaja
iz konkretne situacije ter dela s posameznikom tako, da spoštuje njegovo enkratnost, njegove potrebe in želje (Rapuš Pavel, 2007).
Metode, ki sem jih pri svojem delu uporabljala, so: individualni pogovor, skupinski pogovor, refleksija z mladostniki. Gabi Čačinovič Vogrinčič (2008) omenja posebno obliko pogovora: pogovor, ki je namenjen razumevanju in soustvarjanju pomena. Govori tudi o odnosu in
pogovoru, ki omogočata soustvarjanje novega.
Pogovore sem poskušala voditi po smernicah modela izkustvenega
učenja kot cikličnega procesa, v katerem se prepletajo štirje načini spoznavanja: konkretna delovna izkušnja, refleksija izkustva, abstraktna
konceptualizacija in praktično eksperimentiranje (Žorga, Kobolt, 2006).
Mladostniki so imeli pri posameznih načinih spoznavanja precej težav. Pri izražanju konkretne izkušnje so izpostavljali teme, obravnavane pri posameznih modulih, način pridobivanja nove izkušnje, svoja
opažanja ob dejavnosti.
Pri refleksiji izkustva je šlo za ozaveščanje, analizo in razmislek o
dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v
njej. V tej točki so pogosto prišli v ospredje nekritičnost posameznikov, pomanjkanje lastne aktivnosti, motivacije, prelaganje odgovornosti na druge. Ob vodenju, usmerjanju in sugestijah v pogovorih so
elemente refleksije izkustva uspeli izraziti.
Več težav je bilo na področju abstraktne konceptualizacije, kjer naj
bi mladostniki primerjali in iskali povezave med reflektirano izkušnjo
in minulimi lastnimi in tujimi izkušnjami, teoretičnim znanjem, stališči. Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt, imajo malo lastnih izkušenj zunaj zavoda. V skupinskih in individualnih pogovorih sem jim
izkušnje pogosto sugerirala, saj so bili dalj časa vključeni v zavod, številni mnogi so tam preživeli večino svojega življenja in doživljali iste
dogodke. Zato so pridobili skupne, zavodske izkušnje, ki so v pogovorih lahko služile kot primerjava z novimi, reflektiranimi izkušnjami.
Pri praktičnem eksperimentiranju oziroma načrtovanju novih vzorcev in strategij vedenja ter preizkušanju v praksi pa so imeli mladostniki
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še več težav. Vzroki za to so bili pri posameznikih različni: slabša sposobnost praktičnega eksperimentiranja in posledično slabša predstavljivost, pomanjkanje izkušenj, slabša motivacija, pomanjkanje idej,
ustvarjalnosti, strah pred zunanjim svetom.
Ker sta bila eden izmed poglavitnih ciljev, ki sem si jih zastavila, razbremenitev in dobro počutje mladostnikov, smo v pogovorih najpogosteje zajeli prva dva načina, saj so ju bili mladostniki vešči, bila sta
predstavljiva in zanje nista pomenila dodatnega napora. Po izražanju
konkretnih izkušenj sem pogovor vodila v smeri refleksije, ki pomeni
vnovičen pogled, razmislek in priklic dogajanja, situacije, utrinka, odnosa. Omogoča analizo dogajanja, ugotovitev novih elementov, oblikovanje novih razlag ter idej za nova ravnanja. Z refleksijo lahko ugotovimo tisto, kar je bilo poprej zakrito, premalo pozorno sprejeto. Razmislimo o tem, kako je težava vplivala na nas, kakšni občutki, strahovi
so se vzbudili v zvezi s tem.
Mija Marija Klemenčič (2006) navaja, da je refleksija ena izmed
treh temeljnih kompetenc socialnih pedagogov. Ta je opredeljena je
kot sposobnost socialnega pedagoga, da skupaj s kolegi ali strokovnimi osebami drugih strok reflektira polje strokovnih problemov z namenom, da zagotovi skupno strokovno razumevanje in razvoj stroke.
Druga kompetenca, ki jo izpostavlja, je kompetenca interveniranja, ki
pomeni, da socialni pedagog neposredno deluje v dejanski situaciji, izhajajoč iz potreb in želja otroka, mladostnika, odraslega na primeren
način. Kompetenca evalviranja pa pomeni, da je socialni pedagog sposoben načrtovati, organizirati in reflektirati delovanje glede na prihodnja dejanja in prihodnje intervencije. Svoje načrtovanje in refleksijo naj bi bil sposoben oceniti upoštevajoč teorijo in znanja ter hkrati z
upoštevanjem refleksije lastne prakse in prakse drugih strokovnjakov.
Pri delu z mladostniki sem v okviru modula sledila zastavljenim ciljem. Vsak posameznik je dobil urnik modulov, dejavnosti, pri katerih
je sodeloval. Potrebe in interesi udeležencev so bile različne in zato smo
urnike spreminjali, dopolnjevali. Ko so bili usklajeni in so mladostniki potrdili udeležbo pri načrtovanih vsebinah, sem prednost namenila spodbujanju za redno in aktivno udeležbo pri dejavnostih. V skupinskih pogovorih smo pregledali uresničevanje organiziranih dejavnosti,
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udeležbo posameznikov pri dejavnostih ter potek dogajanja med tednom. Pogovorili smo se o vsebinah posameznih modulov, mladostniki so izpostavili vsebine, ki so se jim zdele zanimive in uporabne v njihovem življenju. Ob tem so govorili tudi o svojem počutju, svojih interesih, predlogih. Na srečanjih sem jih spodbujala, naj bodo pri dejavnostih odgovorni in aktivni ter naj se opravičijo, če kdaj na njih manjkajo.
Uporabnost pridobljenih, doživetih vsebin smo poskušali v skupinskih
pogovorih prenesti, umestiti v okolje posameznikov, v katero se vračajo, in v socialno mrežo, ki jo imajo.Mislim, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi. Mladostniki so imeli možnost izraziti svoje mnenje,
si izmenjati izkušnje, razmišljati o svojem doživljanju in počutju. Ob
koncu srečanj so izpostavili dobro počutje ob pogovorih, možnost razbremenitve ter pozitivno ozračje med našimi dejavnostmi.
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MODUL VZGOJA ZA ODGOVORNO
IN SAMODOLOČENO ŽIVLJENJE
Dijana Kožar

Dijana Kožar je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in
tehnica zdravstvene nege. Kot prostovoljka je delovala v več društvih
(DrogArt, Društvo za preventivno delo na področju duševnega zdravja, Zavod rodna zemlja), od leta 2013 pa je kot vzgojiteljica in strokovna sodelavka pri projektu zaposlena v zavodu CIRIUS Kamnik. Dejavna je tudi na področju učenja spolne vzgoje za osebe s posebnimi potrebami. V projektu PDUO je vodila modul Vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje in skrbela za administrativna dela.
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Uvod
V sodobni družbi je delo pomembno prav toliko pomembno, kot je bilo
v vseh časih. Poklic ima vlogo medsebojne identifikacijske šablone in
nam lahko služi za ocenitev področij zanimanja, sposobnosti in socialno ekonomskega položaja osebe, ki neki poklic ima (Beck, 2009). Uporabniki v našem projektu, člani skupine pri modulu »vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje«, imajo poklic, vendar zgoraj naštetih identifikacijskih dejavnikov pri njih ne moremo stvarno oceniti na
podlagi njihovega poklica. So bolj ali manj gibalno ovirani in kakovost
njihovega življenja ni odvisna zgolj od tega, za opravljanje katerega poklica so usposobljeni. Kljub temu, da imajo poklice, v sodobni družbi, v
kateri je delo luksuz, zaposlitve verjetno ne bodo dobili.

Idejna zasnova dela v modulu
Ko sem oblikovala modul, sem se vprašala, kaj je tisto, kar bi mlajšim
odraslim, ljudem s posebnimi potrebami, pomagalo, da bi lažje živeli v
svetu, ki nas obdaja. V svetu, kjer delo samo po sebi naj ne bi bilo več
najpomembnejša vrednota, ampak bi moralo biti bolj pomembno, katere kompetence posameznik ima, kaj ga zanima in v čem je dober. Rutar
(2012) lepo opiše značilnosti našega časa. Živimo v času, ko se v kapitalistični miselnosti še vedno uveljavljajo nova načela ter nove zahteve
po fleksibilnosti in inovativnosti ter uporabi novih tehnologij. Od ljudi
se pričakuje, da bodo samostojni in kreativni, podjetja in druge ustanove pa počasi postajajo učeče se organizacije, ki se hitro spreminjajo in
prilagajajo potrebam trga. Zdi se, da (vsaj v teoriji) nastajajo pozitivna
okolja, ki delavce spodbujajo h kreativnemu delu. Spreminjajo se tudi
odnosi med zaposlenimi ter med zaposlenimi in vodji, ki postajajo vse
bolj horizontalni, vedno več je poudarka na timskem delu, pri katerem
člani med seboj spoštljivo komunicirajo, se pogovarjajo in dogovarjajo.
Modul je namenjen temu, da bi se dijaki zaključnih letnikov oziroma mlajši odrasli v skladu z družbenimi spremembami in duhom
časa lažje znašli na sodobnem trgu dela. Pri delu smo poskušali pozornost nameniti tako njihovim osebnostnim značilnostim, poznavanju
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samih sebe ter svojih šibkih in močnih področij, kot tudi vadbi v komunikaciji, zagovarjanju lastnega mnenja in vzpostavljanju kulturnega dialoga s sogovorniki. Vse to smo dosegli preko sodelovanja v interaktivnih delavnicah, namenjenih različnim temam.
Razmišljala sem tudi o tem, katere teme so zanimive za dvajset in
nekaj letnike. V literaturi je zaslediti, da na prehodu med obdobjema
adolescence in mlajše odraslosti pri mladostnikih postajajo čedalje pomembnejše pomembne teme: prijateljstvo, ljubezen in pripadnost družbi, hkrati pa si tudi intenzivno oblikujejo svoj pogled na svet in niso več
tako naravnani k temu, da bi slepo sledili vrstnikom. Raziskavi, objavljeni v Mladini 2000 (Ule in Kuhar, 2002) in Mladini 2010 (Musil in
Lavrič, 2011), sta pokazali, da so se vrednote med mladimi na začetku
novega tisočletja spremenile. Čedalje pomembnejše vrednote postajajo
družinsko življenje, prijateljstvo in zdravje. Mladim se zdijo pomembne tudi globalne vrednote, kot so mir v svetu, varovanje narave, varnost
naroda pred sovražniki ter karieristične (uspeh v šoli, poklicu) in libertarne vrednote (svoboda govora in mišljenja, svoboda delovanja). Egoistično-materialistične vrednote (biti avtoriteta in imeti moč nad drugimi, pomembnost materialnih dobrin) mladi ocenjujejo za nepomembne, saj so se znašle na dnu lestvice vrednot (Musil in Lavrič, 2011).

Vsebina in način dela
Tudi sama sem opazila, da so mladostniki, ko sem jih vprašala, o čem
bi se želeli pogovarjati v modulu, navedli nekatere izmed teh tem. Zanimalo jih je področje oblikovanja družine, podrobneje, kako navezati
stik z osebo, ki jim je všeč, kako razlikovati med zaljubljenostjo in ljubeznijo, kako prepoznati, kdo je tvoj pravi prijatelj, in kako vemo, da
nas ima oseba, ki nam je všeč, zares rada. Drugo področje, na katerem
smo delali, je bilo zdravje. Uporabnike v modulu so zanimale teme skrbi zase in za osebno higieno, alkohol in prepovedane droge ter telesna
aktivnost in rekreacija.
Kot cilj sem si zastavila, da jim bom teme, ki so jih zanimale, predstavila na zanimiv način ter pri tem izhajala iz njihovega predznanja in
pridobljenih izkušenj. Nekateri izmed njih so imeli na katerem izmed
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področij več izkušenj kot drugi, zato je prenos znanja potekal tudi z vrstnika na vrstnika, po metodi 'peer education'. Ta metoda se pogosto
uporablja pri temah, ki so povezane s promocijo zdravja in preventive
pred različnimi tveganji za zdravje mladostnikov. Ker gre za prenos informacij med mladostniki iz neke specifične subkulture ali družbene
skupine (Carnigie, 1998; povzeto po Bleeker, 2001), v našem primeru
med gibalno oviranimi, so informacije pogosto bolj specifične in prilagojene posamezni družbeni skupini.
Za današnjo mladino je tudi značilno, da je soočena z vzponom servisnega sektorja in informacijsko-tehnoloških oblik dela. Mladi živijo v
času, ko se svet okoli njih intenzivno spreminja, družbene spremembe,
kot so globalizacija, pluralizacija, individualizacija ter povečani pomeni konceptov vseživljenjskega učenja in realno upadanje stabilnosti delovnih mest, povzročajo zmanjševanje občutka varnosti, kontinuitete
in stalnosti prostorov in odnosov in jim otežujejo doseganje mejnikov,
značilnih za odraslost (Kuhar in Razpotnik, 2011). Da bi mladi postali enakovredni partnerji v družbi, bi se morali trajno vključiti v svet takega dela, ki bi jim zagotovilo ekonomsko, družbeno in politično neodvisnost. S tem, ko so brez zaposlitve, niso v tolikšni meri vpeti v družbeno življenje, teže pa načrtujejo tudi lastno družino (Ristić, 2014). Za

Samostojna priprava hrane
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kakovost socialnega življenja so pomembni socialni stiki. Socialna ranljivost, občutki nemoči in življenjskega demoraliziranja imajo lahko za
posledico osamljenost in socialno izključenost (Rapuš Pavel, 2007).
Ob vseh teh dognanjih je treba mlade spodbujati, da se kljub vsemu
v čim večji meri vključujejo v družbeno življenje in poskušajo samostojnost in s tem povezane vsebine doseči preko neformalnega usposabljanja in razvijanja lastnih interesov ter širitve svoje socialne mreže.
V modulu vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje smo se
pogovarjali tudi o tem, kako pomemben je lasten prispevek pri kreiranju svojega življenja. Poskušali smo identificirati, katere so za vsakega
posameznika pomembne osebe, in načrtovati, h komu se lahko obrnejo za pomoč pri posamezni vrsti težav, kje lahko dobijo informacije
in kako lahko razvijajo svoje interese v skladu s svojimi zmožnostmi.
Na to mesto lahko vstopijo pojmi, kot so aktivna participacija mladih
pri oblikovanju lastnih življenjskih pomenov, pojem in pomen socialnega kapitala ter socialne kohezivnosti (Zrim Martinjak, 2006). Socialni kapital predstavlja (Bordieu, 1986; povzeto po Zrim Martinjak,
2006) nove možnosti razumevanja položaja posameznika in družbenega konteksta, v katerem le- ta živi, ter nove vire, ki jih pri oblikovanju svoje življenjske (in poklicne) poti lahko uporabi. Karakteristike socialnega kapitala so zaupanje, vzajemnost in izmenjava informacij. Vrednost, ki jo imajo različni medosebni odnosi za posameznika,
predstavlja v sodobni družbi čedalje pomembnejši vir. Pri mladih ljudeh bi morali zato povečevati njihov socialni kapital, jih usposobiti za
vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, tako partnerskih, prijateljskih,
sorodstvenih, kot tudi odnosov z neznanimi ljudmi in različnimi uradniki, s katerimi se bodo na poti v odraslost srečevali. In zato se je nujno z njimi pogovoriti o temah, kot so oblikovanje odnosov, pričakovanj, izpolnjevanje dolžnosti in odgovornosti ter odnos do avtoritete, norm in sankcij, ki omogočajo učinkovite odnose (Coleman, 1990,
povzeto po Nataši Zrim Martinjak, 2006).
Sklenem lahko, da smo si skozi aktivno participacijo v modulu vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje, skupaj z vključenimi uporabniki, prizadevali, da smo teme, ki so jih izpostavili kot zanje pomembne, obdelali tako, da so dobili uporabne informacije in se naučili
novih načinov ravnanja.
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MODUL JUTRANJA TELOVADBA
IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Ivan Maradin, Ivan Založnik

Ivan Maradin je diplomirani inženir elektrotehnike, v CIRIUS-u Kamnik zaposlen kot učitelj strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Že vse življenje se ljubiteljsko in tekmovalno ukvarja
s športom in z zdravim načinom življenja ter uravnavanjem telesne
teže. Bil je trener mladinske lokostrelske reprezentance, tekmoval je
v tekih, se udeležil dveh Ironmanov (dolgi triatlon). Je vaditelj športa
invalidov, trenutno se ukvarja tudi z rekreacijo odraslih (tek, plavanje,
dvoranska športna vadba in kolesarjenje). Pri projektu PDUO je vodil
modul Jutranja telovadba in zdrav način življenja, pri čemer je svoja
spoznanja skušal približati vključenim mladostnikom.
Ivan Založnik je univerzitetni diplomirani ekonomist in diplomirani
fizioterapevt – fizioterapija je njegovo delo tudi v CIRIUS-u Kamnik.
Je Red Hat Certified Engineer – sistemski inženir za operacijski sistem Linux in maser Tuina, pridobil pa je še certifikat akupunktne masaže po Pezel-U. Je član komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije maser/maserka in refleksoterapevt/refleksoterapevtka. Je tudi predavatelj o klasični masaži, refleksoterapiji,
masaži tuina in limfni drenaži na Higeji, šoli za maserje. Že dvajset let
vadi Tai ji quan – starodavno kitajsko veščino gibanja, ki jo je v okviru
projekta PDUO skušal približati vključenim uporabnikom.
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Ivan Maradin

Jutranja telovadba in zdrav način
življenja v projektu pduo
Uvod
Jutranjo telovadbo poznamo že dolgo, a so nekatera nova znanstvena spoznanja pokazala, da je z njo moč reševati tudi nekatere probleme, s katerimi se, podobno kot vsi drugi, srečujejo tudi gibalno ovirani mladostniki.
Znanstveniki, delujoči sredi 20. stoletja, so menili, da so za opravljanje določenih nalog, kot so gibanje, govor in vid, odgovorni le posamezni deli možganov. Ta pogled so imenovali 'localisation theory–
teorija lokalizacije'. Iz nje izhaja tudi prepričanje, da je izguba govora,
gibalnih sposobnosti ali ravnotežja ob prizadetosti enega izmed delov možganov zaradi poškodbe glave ali kapi, bolj ali manj dokončna.
Med prvimi nevroznanstveniki, ki so podvomili o teoriji lokalizacije, je bil Paul Bach-y-Rita. Njegovemu očetu je možganska kap ohromila polovico telesa in vzela govor. Paul in njegov brat pa sta se, po 4-tedenskem bolnišničnem programu in odpustitvi iz bolnišnice z mnenjem, da je nadaljnje zdravljenje brezupno, odločila, da bosta poskrbela za očetovo rehabilitacijo. Oče si je neverjetno opomogel in sedem let
pozneje, star 72 let, umrl zaradi srčne kapi, medtem ko je plezal 2743
m visoko v gorah nad Bogoto, glavnim mestom Kolumbije. Rutinska
avtopsija, ki je sledila, je pokazala, da je bilo kar 97 % živčnih vlaken, ki
potekajo iz možganske skorje v hrbtenjačo, uničenih. Paul je bil kljub
žalosti ob izgubi očeta vesel, saj je spoznal, da so se možgani zaradi njihovega zelo intenzivnega rehabilitacijskega programa in očetove močne volje povsem reorganizirali. Skratka, teorija lokalizacije je morala
biti napačna.
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Plastičnost in propriocepcija
Neverjetno sposobnost poškodovanih in nepoškodovanih možganov,
da se preuredijo in prilagodijo, danes imenujemo 'plasticity – plastičnost'. Zdaj vemo, da so možgani takšnih sprememb in učenja sposobni
skozi vse življenje. To je dobra novica tudi za športnike vseh starosti.
Sporoča namreč, da lahko izboljšajo svojo propriocepcijo – občutek za
položaj telesa v prostoru in gibčnost ali za izboljšavo udarca z loparjem
pri tenisu ali za zamah pri golfu, ali pa za izboljšavo tehnike pri drugih
športih ne glede na to, ali imajo 4 ali 104 leta. Plastičnost in motorično učenje sta boljša v otroštvu in adolescenci in laže je doseči popolnost Tigra Woodsa in Rogerja Federerja, če začnemo vaditi že v zgodnjem otroštvu. Športne popolnosti ni brez zgodnjega začetka vadbe.
Gibalne veščine pridobivamo prek formiranja živčnih zank / povezav oziroma s formiranjem 'možganskih zemljevidov', ki za rast potrebujejo HGH – human growth hormon. Ta živčne celice spodbuja k rasti (nevrogeneza) in povezovanju v živčne tokokroge, ki tvorijo možganske zemljevide.
HGH-ja je v človeškem organizmu veliko v času odraščanja in do nedavnega je veljalo, da se njegovo sproščanje dramatično zmanjša po 20.
letu starosti. Znanstveniki pa so pred kratkim odkrili, da lahko delovanje HGH-ja in drugih hormonov rasti spodbujamo tudi pri odraslih,
in to s specifičnim načinom treniranja. Sposobnost učenja tehnike pri
športu smo pogosto imenovali 'mišični spomin'. Je pa fiziološko gledano ta izraz nenatančen in zavajajoč. Primernejši bi bil 'motorični –
gibalni spomin'. Ta se nanaša na motorični korteks in s tem povezane dele možganov, ki shranjujejo 'naučene gibe'. Povedano preprosto –
niso mišice tiste, ki si zapomnijo gibanje (tehniko), ampak si ga zapomnijo možgani.
Znanstvenica Sandra Blakeslee, ki raziskuje delovanje možganov,
primerja možganske zemljevide s cestnimi zemljevidi tako, da nam
podrobno opisujejo povezavo med dvema različnima stvarema. Telesni zemljevidi v možganih sistematično 'mapirajo' zunanji svet in telesno anatomijo v možgansko tkivo.
Brcanje žoge na primer aktivira živčne celice tako v nogi kot tudi
v ustreznem 'zemljevidu noge' v možganih. Nedavno so odkrili, da ti
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možganski zemljevidi ne popišejo samo našega telesa, ampak se razprostirajo v prostor, ki mu pravimo osebni prostor. Osebni prostor je
prostor okoli našega telesa in se razprostira v globini razpona naših
rok. Z vsako spremembo osebnega prostora se spreminja tudi ustrezen možganski zemljevid. Zaradi tega morajo otroci v mladosti, v času
zelo hitre rasti, kar naprej popravljati tehniko gibanja.
Ti zemljevidi se nanašajo tudi na orodje ali športne rekvizite, kot
so na primer teniški lopar, palica za golf, hokejska palica … Kar se tiče
možganov, lahko rečemo, da se naša roka podaljša za dolžino do strun
loparja oziroma do lica kija, s katerim udarimo žogico, v naš osebni
prostor. Tako roka in športni rekvizit postaneta eno in del (peripersonalnega) 'propriocepcijskega osebnega prostora'(povzeto po Robsonu, 2009).

neuspešni, toda nadaljevanje vadbe z dobro tehniko izvedbe stimulira LTP in formiranje ter krepitev novega možganskega zemljevida in s
tem uspešno izvedbo in pomnjenje naloge.
Redna vadba spodbuja LTP ter izboljša učinkovitost živčnih povezav in nastajanje možganskih zemljevidov, zaradi česar se je treba za
pravilno izvedbo manj naprezati in koncentrirati. Gibanje postane
sčasoma lahkotnejše in tekoče, čez čas morda celo popolno. Vprašajte
Tigra Woodsa, na kaj misli med igranjem golfa, in dobili boste odgovor 'na nič'. Možganski zemljevidi, ki so odgovorni za njegovo tehniko,
so postali v tolikšni meri njegov del, da se mu ni treba več osredotočati na noben vidik tehnične izvedbe udarcev. Nekako tako, kot se glasi oglaševalski slogan njegovega sponzorja Nike: »Just do it!« (povzeto po Robsonu, 2009).

Vaja dela mojstra

Vaja, vztrajnost in potrpežljivost

Trenerji in mentorji pogosto pravijo 'vaja dela mojstra' (practice makes perfect). Vendar … ali je to res res? Rek bi moral biti natančnejši, in
sicer: 'pravilna vaja dela mojstra' (perfect practice makes perfect). Če
športe, ki zahtevajo visoko raven tehnične usposobljenosti, po tehnični plati vadimo slabo, se ti slabi vzorci gibanja vtisnejo v možganske
zemljevide. In čim dlje vadimo na tak način, tem globlje v možganske
zemljevide prodirajo in takšna tehnika vse bolj postaja naša lastna.
Frustrirani športniki se sprašujejo, ali bodo svojo slabo tehniko
sploh kdaj zamenjali z dobro. Odgovor je enostavno pritrdilen –da. Pri
motoričnih sposobnostih in športni tehniki tako rekoč ni ničesar, česar se ne bi dalo spremeniti, ampak ni pa lahko.
Biološko gledano možgani in živčni sistem tvorijo možganske zemljevide tako, da med seboj povezujejo živce. Ta proces se imenuje
'dolgoročna potenciacija' (long-term potentiation LTP). LTP omogoča
možganom in živčnemu sistemu učenje in formiranje 'spomina'. LTP
omenjamo pri ljudeh, ki se želijo naučiti nove zahtevne športne veščine ne glede na to, ali gre za izvedbo gimnastične vaje, udarec s palico
pri golfu ali pa za strel v zgornji kot gola prek živega zidu.
Prvi poskusi izvajanja tovrstnih aktivnosti so sprva nerodni in

Nekaj pomembnih stvari pa je treba pri odločitvi, da izpilimo športno
tehniko in oblikujemo nove možganske zemljevide, kljub vsemu upoštevati. Predvsem načelo treh P-jev (practice, persistence and, patience): vaja, vztrajnost in potrpežljivost. Večinoma gre za mit, da so vrhunski športniki zgolj naravno nadarjeni za svojo disciplino. Vsi se genetsko razlikujemo med seboj in res je, da imajo nekateri ljudje genetično boljše predispozicije, ki jim pomagajo pri usvajanju športnih tehnik v posameznih športih. Nekateri vrhunski vzhodnoafriški tekači na
dolge proge imajo na primer v primerjavi z drugimi tekači v svojih mišicah več počasnih mišičnih vlaken, zaradi katerih so bolj vzdržljivi
Kljub temu pa nas takšne, kakršni smo, ne delajo le geni, veliko je
odvisno tudi od tega, kako jih spodbujamo in negujemo. Zato je kakovostno delo trenerja, še posebej v športih, ki zahtevajo velike motorične sposobnosti, pomembno za doseganje uspeha. Pri spreminjanju
tehnike so dobrodošli video posnetki in analiza le-teh, saj je tisto, kar
čutimo in za kar mislimo, da je pravilno, pogosto drugačno od želene tehnike, za katero si prizadevamo. Za takšno analizo ni treba imeti
modernih sofisticiranih naprav, dovolj so že preprosta kamera, telefon
in fotoaparat, s katerim nas nekdo posname.
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Skoraj preveč preprosto zveni, ampak če želimo napredovati, nikar
ne vadimo brezciljno s slabo tehniko, saj s tem utrjujemo možganske
zemljevide za slabo izvedbo. Gotovo ste že videli ali pa slišali, kako se
športniki pritožujejo nad svojo slabo izvedbo in s tem povezanimi dosežki. Kljub temu pa ljudje po različnih športnih prizoriščih zelo pogosto vadijo brez namena in ves čas utrjujejo isto slabo tehniko, zaradi
katere so razočarani nad dosežki.
Možgani in živčni sistem potrebujejo obdobje utrjevanja, s čimer se
utrdita motorično učenje in s tem naučena tehnika. Po obdobju motorične vadbe se naučeni novi gibi oziroma nove veščine konsolidirajo,
utrdijo. Ta motorična konsolidacija se pogosto kaže kot upočasnitev napredka oziroma stagniranje na istem platoju, čeprav je trening ves čas
tak ali pa celo intenzivnejši kot prej. Ko se to zgodi, je zelo pomembno,
da treniramo naprej, saj lahko le z vztrajanjem veščino utrdimo in pozneje tudi dolgoročno osvojimo. Hkrati pa s tem nastane tudi nova podlaga za naslednji izbruh motoričnega osvajanja. Zgodi se, da športniki
na tem križišču obupajo in nehajo vaditi ali pa trenerji zaradi športnikovega razočaranja, ker ni napredka, opustijo nujne (vitalne) vaje.
Naslednji faktor, ki ga moramo upoštevati, je, da možganski zemljevidi za stare slabe naučene tehnike ostanejo v naših možganih za vse
življenje. Zaradi tega se zlasti na začetku učenja nove tehnike stari možganski zemljevid vklaplja in proži stare gibe slabe tehnike. Tako se
pripeti, da se prav takrat, ko mislite, da ste izboljšali tehniko, vklopi
stari zemljevid in vam pokvari dan.
Kljub temu pa vztrajanje pri novi tehniki krepi novi zemljevid, ki postopoma postane del našega vsakodnevnega delovnega spomina. Stari zemljevid še vedno ne izgine, vendar pa postaja šibkejši, ker ga ne
uporabljamo oziroma se redko aktivira. Ta postopek izumiranja oslabi
živčne povezave in moč živčnih krogov starega možganskega zemljevida, ki se aktivira vedno redkeje, s tem pa spomin na slabo tehniko bledi. Če pa vendarle vnovič zdrsnemo k vadbi stare slabe tehnike, ta spet
vklopi stari zemljevid in LTP, s čimer se povezave starega zemljevida
okrepijo(povzeto po Robsonu, 2009).
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Turbo razvoj možganskih zemljevidov
HGH zaradi številnih življenjsko pomembnih lastnosti pogosto imenujemo tudi 'eliksir mladosti'. Med drugim uravnava koncentracijo
nevrotransmiterjev in krepi proizvodnjo številnih snovi, pomembnih
za rast. HGH deluje na celična jedra in vklaplja gene, ki so odgovorni
za rast živcev in s tem dobavljajo gradnike za tvorjenje živčnih povezav, ki oblikujejo možganske zemljevide. Prav to pa potrebujemo, če
želimo da izboljšati svoje motoričen sposobnosti.
HGH se sprošča iz hipofize. Količina človeškega rastnega hormona
se s staranjem tako pri moških kot pri ženskah zmanjša na približno 10
% količine iz otroštva. Toda nedavne raziskave so pokazale, da intenzivnejši intervalni trening povzroči precejšnje povečanje količine HGH-ja. HGH po navadi v krvi ostane le nekaj minut, toda že en dodatni
šprint lahko obstanek HGH-ja v krvi podaljša na 4 ure. Že samo en zelo
intenziven 30-sekundni interval med tekom, kolesarjenjem, plavanjem
ali na običajnih napravah za srčno-žilno vadbo, zviša raven HGH-ja do
šestkrat. Celo igralcu golfa, ki se trudi, da bi izboljšal zamah, lahko intervalni trening priskrbi nekaj 'cementa', da zacementira nov zamah.
Seveda le, če je dosegel osnovno raven kondicijske pripravljenosti in je
zmožen intervalno trenirati (povzeto po Robsonu, 2009).

Treniranje propriocepcije – zaznavanje prostora okoli sebe
Propriocepcija je naš občutek za zaznavanje položaja našega telesa v
prostoru. Če nam kdo na primer reče, naj zapremo oči in se s kazalcem
dotaknemo svojega nosu, nam to dejanje omogoči proprioceptični občutek. Proprioceptorji so specializirane živčne celice v naših mišicah,
kitah in našem sklepnem hrustancu. Zaznavajo nateg mišic in kit ter
zdrse v sklepih. Te informacije pa možgani nato uporabijo za sledenje
hitrosti in smeri telesnih premikov.
Z izboljšanjem propriocepcije lahko povečamo spretnost in kakovost
gibanja. Poskusite stati na leseni ravnotežni deski ali ravnotežni blazini, medtem ko izvajate vaje, kot so udarec z loparjem, zamah pri golfu,
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metanje in sprejemanje košarkarske ali kakšne druge žoge. Če med takšnim početjem zamižimo, se naš občutek za položaj telesa v prostoru
še izboljša. Na ta način odstranimo vizualno pridobljene podatke in možgane pripravimo, da še intenzivneje spremljajo 'proprioceptične' podatke, to pa izboljša možganske zemljevide, odgovorne za izvedbo te dejavnosti. Takšno vadbo je pametno vključiti v trenažni proces, je pa treba ob njej seveda poskrbeti tudi za varnost (povzeto po Robsonu, 2009).

Z vizualizacijo do boljših dosežkov
Pomembno nedavno odkritje je, da lahko dobesedno ob pomoči zavestnega predstavljanja (vizualizacije) pravilne tehnike okrepimo možganske zemljevide. Če si predstavljate sebe, kako pravilno izvajate gibanje (skačete, tečete čez ovire, zamahujete s palico za golf ali teniškim loparjem), to aktivira možganske zemljevide, odgovorne za to gibanje. Znanstveniki so odkrili, da se pri predstavah kakršnegakoli gibanja aktivirajo vsi, razen enega dela možganov, tistega,ki je nujen za
samo izvedbo giba. To predstavljanje izvajanja gibov je podobno delovanju prižganega avtomobila v prostem teku, ko vse deluje, avto pa se
ne premika, ker menjalnik ni v prestavi.
Znano je tudi, da z redno vadbo vizualizacije tehnike spodbujamo
možgane, da se reorganizirajoin razvijejo vzorce za tovrstno gibanje.
Raziskovalci so predstavili tudi nekatera zanimiva spoznanja, pridobljena ob primerjanju dveh skupin ljudi, od katerih je ena namišljeno
vadila gibe,druga pa jih je delala v resnici. Pri obeh skupinah so opazili znake razvoja možganskih zemljevidov, odgovornih za takšno gibanje. Le ta razlika je bila, da so tisti, ki so vadili le namišljeno, to gibanje
osvojili malce slabše. Torej lahko rečemo, da razmišljanje o nečem in
predstavljanje, da tisto zares počnemo, zaležeta skoraj v tolikšni meri
kot zaresno početje.
Pri izvajanju motoričnih predstav je treba upoštevati nekaj opozoril. Predvsem vse predstave niso enake. Če zamižite in si predstavljate Tigra Woodsa, kako udarja žogico, gre za vizualno predstavljanje,
ne pa za motorično predstavo gibanja. Vizualne predstave zaposlijo
tisti del možganov, ki je odgovoren za vizualno zaznavanje, in nam s
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tem na površje pričarajo slike spominov, ki smo jih videli. Nasprotno
pa predstavljanje gibanja v nas vključi predstavo gibanja samega. Da
bi tovrstno vadbo uporabljali uspešno, si moramo predstavljati sebe,
kako preskakujemo oviro, udarjamo forehand pri tenisu ali pa zamahujemo s palico za golf. Treba se je tudi zavedati, da predstavljanje slabe oziroma napačne tehnike to tudi fizično okrepi in je dejanska izvedba slabša. Tudi v tem primeru potrebujemo dobrega trenerja za učenje
pravilne tehnike, ki jo nato lahko korektno vadimo tudi v predstavah
(povzeto po Robsonu, 2009).

Način dela v modulu
Izvajanje modula smo prilagodili zmožnostim posameznega kandidata glede na njegovo gibalno oviranost. Ob rednih vsakodnevnih srečanjih smo se dvakrat na teden sestali tudi zato, da smo se pogovarjali o teoretični podlagi naše vadbe ter nekaterih nam dostopnih novih
znanstvenih spoznanjih. K športni vadbi sta redno hodila dva kandidata, 24-letna dijaka, torej mlajši odrasli osebi.
Njuna poglavitna začetna težava je bilo jutranje zamujanje v šolo, zagotovo posledica dolgoletnega življenja v zavodu, ki gotovo postreže z
veliko mero razvajanja in manj odgovornega lastnega ravnanja. Sprva
smo z zgodnim vstajanjem želeli doseči preusmeritev na običajen delovni ritem in s tem pravočasen prihod na dnevne šolske aktivnosti ter
posledično pravočasen odhod k večernemu počitku. Pri tem smo predvidevali, da se bo zbranost za šolsko delo čez dan izboljšala, in to se je
po tednu dni izkazalo za točno. Dijaka sta presenečeno ugotovila, da
jima ta ritem ustreza, in začeli smo se pogovarjati, ali sta s ciljno vadbo pripravljena izboljšati še kakšno področje svojega delovanja. Predstavil sem jima izsledke nekaterih raziskav, da lahko visoko intenzivna
vadba v kombinaciji s pravilno prehrano ugodno vpliva na razvoj. Med
vadbo sta dijaka sama od sebe izražala želje po reševanju vzgojne problematike, s čimer je nastalo izredno spontano in neprisiljeno okolje za
vzgojno delovanje. Nekajkrat je bil pri jutranji vadbi navzoč tudi psiholog in takrat smo vadbo končali s supervizijo pod njegovim vodstvom.
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Možnost redne vadbe lahko kakovostno dopolni fizioterapevtske
vaje in pospeši napredovanje v fizioterapevtskem smislu. Obiskal nas
je tudi fizioterapevt in nam izrekel pohvalo in spodbudo. Po treh tednih so izzvenele vse težave začetnikov, ki si želijo ukvarjati se z aerobnim športom.
Kadar sta se dijaka pripravljala na učenje zahtevnejše učne snovi, ki
sta jo težko razumela, smo skupaj ugotovili, da jima je predlagana visoko intenzivna jutranja vadba zelo koristila pri dopoldanskem osvajanju in razumevanju te zanju težavne učne snovi. Vzorec je gotovo
premajhen, da bi iz njega lahko sledila izpeljava v kakšen posplošen
recept, smo pa bili kljub temu veseli povratne informacije, da smo na
podlagi izsledkov strokovne literature in sprejete odločitve lahko prepoznali pozitivne učinke visoko intenzivne intervalne vadbe, ki smo jo
tiste dni vključili med redno vadbo. Ali je pri tem šlo za psihološki učinek ali za resnično posledico sprejete strategije, nismo mogli raziskati in potrditi. Ker naš namen nista bili odkrivanje in potrjevanje sprejetih strategij, smo se ves čas držali usmeritve, da svojega ravnanja, če
prinaša pozitivne rezultate, ne bomo spreminjali.
Saševa dolgoletna želja je bila igrati tenis, vendar pa žogice nikakor
ni zmogel udarjati in odbijati z loparjem. Razlog za to je pojasnjeval
kar sam: »Jaz imam cerebralno paralizo – levostransko hemiparezo,
zato mi to ne gre.« Po pogovoru in spodbujanju, da je za to potrebno
nekaj več vadbe tehnično pravilnega udarca, se je odločil za redno vadbo. Po dveh mesecih vadbe pravilnega udarca ga je tako dobro osvojil,
da ga je lahko že eno uro izredno intenzivno vadil. Ta napredek ga je
tako navdušil, da je želel zmanjšati tudi svojo telesno težo in razliko v
moči med desno in levo roko ter še izboljšati splošno telesno pripravljenost. Proti koncu projekta so fizioterapevti ugotavljali občutno večji napredek, kot ga je bilo moč zaznati v minulih letih, pred uvedbo
jutranje vadbe.
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Nekaj vzgojnih utrinkov
V dnevih, ko sta dijaka prihajala potrta zaradi nerazrešenih vzgojnih
problemov minulega dne, smo med odmorom med posameznimi enotami vadbe po navadi našli trenutek za 'izpoved' in opis spornega dogodka ali ljubezenskih težav. Ker sta razloge za svojo slabo voljo in svoje frustracije vedno našla v zunanjem okolju (medicinsko in negovalno osebje, vzgojitelji, učitelji, prijatelji), smo ideje za reševanje iskali v
razmišljanjih socialnega psihologa Jonathana Haidta (Haidt, 2011), ki
pravi, da je o sreči več različnih hipotez. Ena je, da sreča prihaja z izpolnitvijo naših želja, a vsi vemo (in raziskave to potrjujejo), da je taka
sreča kratkoživa. Bolj obetavna hipoteza pravi, da sreča prihaja iz nas
samih in si je ne moremo pridobiti tako, da bi svet podrejali svojim željam. Buda ter antični grški in rimski filozofi so ljudem svetovali, naj
pretrgajo čustveno navezanost na ljudi in dogodke, kajti oboji so vedno nepredvidljivi in neobvladljivi. Namesto tega se je bolje naučiti
sprijaznjenja z vsem, kar prinaša življenje. Ta prastara misel si zasluži spoštovanje, kajti gotovo je res, da je sprememba odnosa do sveta
učinkovitejši odziv na frustracijo kot pa poskusi, da bi spremenili svet.
Upoštevati pa je vendarle treba tudi nova spoznanja nekaterih raziskav, ki nas kljub vsemu učijo, da si je vredno prizadevati za nekatere
življenjske okoliščine, ki nas lahko trajno osrečijo. Ena izmed njih so
odnosi – vezi, ki jih moramo sklepati z drugimi.
Na podlagi spoznanj takšnih pogovorov sta dijaka ugotovila, da lahko, namesto da prideta s problemom, začneta sama iskati rešitve in da
lahko svoje ravnanje spremenita s tem, da se ne spuščata več v tovrstne konfliktne položaje.
Smo pa spoznali še nekaj. Pri dijakih, ki so pravzaprav mlajše odrasle osebe, so se pojavile želje po večji svobodi – samostojnosti, kar je
povsem normalno, niso pa razumeli dejstva, da s to večjo samostojnostjo in s pravicami pride tudi večja odgovornost. Jedro težav je bilo v
razumevanju principa vzajemnosti med zaposlenimi in dijaki. Ti principa vzajemnosti nikakor niso bili sposobni razumeti. Za ponazoritev
smo si sposodili uvodni prizor filma Boter, ki je odličen prikaz o tem,
kako deluje vzajemnost. Na dan poroke botrove hčerke pride italijanski
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priseljenec Bonasera prosit za uslugo, ker želi maščevati napad na svojo hčerko. Bonasera potoži, da je sodnik napadalcema na sodišču prisodil premilo kazen, zaradi česar je prišel botra prosit za pravico. Boter
mu pomoč odkloni, rekoč, da se v preteklosti ni izkazal kot dober prijatelj. Po krajšem moledovanju pa boter vendarle popusti in reče: »Dobro. Nekega dne, in ta dan morda ne pride nikoli, se bom oglasil pri
tebi, da mi boš naredil uslugo. Toda do tistega dne – sprejmi to pravico kot darilo na poročni dan moje hčerke.« Vsi vemo, da sprejeti 'darilo'
mafijskega botra ne pomeni biti privezan nanj z vrvico, pač pa z verigo.
Vse to razumemo brez težav, ker svet vidimo skozi lečo vzajemnosti.
Veliko laže so udeleženci modula razumeli sodelovalne odnose med ljudmi (Haidt, 2011). Zaradi principa hvaležnosti in maščevalnosti je bilo
laže razumeti, da se izplačilo prevarantom zmanjša zaradi stroškov, ki
jih imajo ti s pridobivanjem sovražnikov. Nasprotno pa se radodarnost
izplača, ker z njo pridobivamo prijatelje.
Ob tem so dijaki sčasoma lahko razumeli, da ni slabo, da se, če v prihodnosti pričakujejo kakšno uslugo, ki pripada njihovi odraslosti, v
zameno predhodno bolj odraslo in odgovorno vedejo pri vsakdanjem
življenju v vzgojni skupini. Na ta način sta se negodovanje in slaba volja zmanjšala na obeh straneh.
Pogovori in dogovori z dijakoma so največkrat potekali na način,
dandanes pogost pri strokovnjakih in raziskovalcih, ki svoje rezultate
razlagajo nekako takole: na podlagi pridobljenih rezultatov upamo, da
lahko sklepamo o nečem, vendar bo treba to še preveriti, upamo, da je
temu res tako, itd. Dijaka sta z veseljem sodelovala pri skupnem razmišljanju in iskanju različnih možnosti za razreševanje problemov. In
kar je najpomembneje, zaradi tega sta z veseljem upoštevala dogovore,
saj sta sebe dojemala kot aktivna člena pri razreševanju težav.

Uravnavanje telesne teže
Pri uravnavanju telesne teže smo upoštevali spoznanja ameriškega endokrinologa dr. Roberta H. Lustiga (2014). Postali smo kritični misleci
in nismo le preprosto sledili prehranskim navodilom, ki skačejo v nas
z različnih portalov. Zgroženi smo prebrali, da so septembra 2011 v
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Generalni skupščini OZN razglasili, da neprenosljive bolezni (sladkorna, rak in srčne bolezni) zdaj ogrožajo svetovno zdravstvo bolj od nalezljivih bolezni. Spremljevalne bolezni prevelike debelosti, kot so srčni
zastoj, kap, diabetes, rak, demenca in jetrna ciroza, so tako kot prevelika debelost sama kronične presnovne bolezni. Tako kot druge presnovne bolezni je tudi debelost simptom kroničnega presnovnega obolenja,
s skupnim imenom poimenovanega presnovni ali metabolni sindrom.
Poglavitni krivec? SLADKOR! V vseh svojih oblikah! Iz tega razloga
smo v prehrani omejili vnos sladkorja in začeli spremljati telesno težo.
Ker so bili rezultati spodbudni, smo se spet lotili branja raziskav, ki so
primerjale razne prehranske strategije in njihove vplive na zdravje.

Sklep
Jutranja telovadba, vzgojni pogovori in zdrava hrana zagotovo niso
le del idej iz preteklosti, pač pa so brez dvoma tudi nekaj, kar bomo
morali upoštevati pri svojem delu v prihodnosti. Sodobna znanstvena spoznanja nam namreč ponujajo strategije reševanja nekaterih večnih družbenih problemov (debelost, slaba samopodoba, nezmožnost
opravljanja vsakodnevnih obveznosti ...) in lahko pomembno vplivajo
na kakovost našega življenja.

Viri in literatura
Robson, S. (2009). Sports psychology: braintraining to enhance motor skills[Psihologija športa: trening možganov za izboljšanje motoričnih spretnosti]. Pridobljeno 17. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://
www.pponline.co.uk/encyc/sports-psychology-brain-training-to-enhance-motor-skills-41213#
Haidt, J. (2011). Hipoteza o sreči. Novo mesto: Penca in drugi, d. n. o.
Lustig, R. H. (2014). Mastna laž: Grenka resnica o sladkorju. Ljubljana:
UMco.
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Ivan Založnik

Thai ji Quan
Predstavitev veščine
Kitajsko pojmovanja zdravja temelji na neoviranem pretoku energije po telesu. Či kroži po meridianih po telesu in z energijo preskrbuje vse organe v njem. Če je kroženje energije ovirano, se razvijejo bolezni. Povzročata jih tako presežek kot pomanjkanje energije v določenem delu telesa.
Pojmovanje, da energija kroži po telesu, se na Zahodu ni uveljavilo.
Morda zato, ker se meridiani ne ujemajo z anatomsko strukturo telesa.
Z gibanjem in dihanjem pa omogočimo tako zelo pomembno izmenjavo energije med človekom in njegovim okoljem. Brez hrane lahko
preživimo nekaj tednov, brez vode nekaj dni, brez zraka pa le nekaj minut. Prav zaradi tega so na Kitajskem že pred več tisoč leti razvili posebne telesne vaje, s katerimi povežemo gibanje in dihanje, tako da se
lahko Či neovirano pretaka po telesu.

Zgodovina
Najstarejši viri navajajo, da je že legendarni kitajski cesar Huang Di
(Rumeni cesar), ki je vladal od leta 2700 do leta 2600 pr. n. š., uvedel
vadbo, s katero naj bi odpravljali bolezni in si zagotovili dolgo življenje. Te vaje so poimenovali Dao Jin, to pa pomeni vaje za vodenje in
raztezanje. Na podlagi teh vaj in starih tehnik je kitajski zdravnik Hua
Tuo sestavil sistem vaj, ki ga je imenoval Igra petih živali (tigra, jelena,
medveda, opice in žerjava). Pozneje so ta zaporedja strnili v sistem vaj
imenovan, Qi Gong.
Daoistični mojstri pa so uporabljali te tehnike tudi v borilnih veščinah. Predvsem v daoističnih in budističnih samostanih so sistem vaj
za ohranjanje zdravja povezovali s samoobrambo in z meditacijo. Zelo
znan je šaolinski samostan v provinci Henan, ki je razvil sistem, temelječ na ostrini, hitrosti in mišični moči.
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Pozneje naj bi Zangsang Feng napisal delo o 13 osnovnih položajih
in gibih, zaradi česar velja za utemeljitelja Tai ji quana. Njegov sistem
tehnik temelji na mehkobi, prožnosti in uporabi Čija. Naj omenim še
to, da so bile v tistih časih vaje Tai ji quana strogo varovana skrivnost.
Eden prvih mojstrov, ki so poučevali Tai ji quan v Pekingu, je bil
mojster Jang Lu Chan (1799–1853). Na podlagi stila Chen je razvil stil
Yang, ki se je razširil po Kitajski .
Po ustanovitvi Ljudske Republike Kitajske leta 1949 je oblast spodbujala š Najstarejši viri navajajo, da je že legendarni kitajski cesar Huang Di (Rumeni cesar), ki je vladal od leta 2700 do leta 2600 pr. n. š.,
uvedel vadbo, s katero naj bi odpravljali bolezni in si zagotovili dolgo
življenje. Te vaje so poimenovali Dao Jin, to pa pomeni vaje za vodenje in raztezanje. Na podlagi teh vaj in starih tehnik je kitajski zdravnik Hua Tuo sestavil sistem vaj, ki ga je imenoval Igra petih živali (tigra, jelena, medveda, opice in žerjava. Pozneje so ta zaporedja strnili v
sistem vaj imenovan, Qi Gong.
Daoistični mojstri pa so uporabljali te tehnike tudi v borilnih veščinah. Predvsem v daoističnih in budističnih samostanih so sistem vaj
za ohranjanje zdravja povezovali s samoobrambo in z meditacijo. Zelo
znan je šaolinski samostan v provinci Henan, ki je razvil sistem, temelječ na ostrini, hitrosti in mišični moči.
Pozneje naj bi Zangsang Feng napisal delo o 13 osnovnih položajih
in gibih, zaradi česar velja za utemeljitelja Tai ji quana. Njegov sistem
tehnik temelji na mehkobi, prožnosti in uporabi Čija. Naj omenim še
to, da so bile v tistih časih vaje Tai ji quana strogo varovana skrivnost.
Eden prvih mojstrov, ki so poučevali Tai ji quan v Pekingu, je bil
mojster Jang Lu Chan (1799–1853). Na podlagi stila Chen je razvil stil
Yang, ki se je razširil po Kitajski .
Po ustanovitvi Ljudske Republike Kitajske leta 1949 je oblast spodbujala širitev Tai Ji Quana. Med kulturno revolucijo je bil nekaj časa prepovedan, ob koncu sedemdesetih let pa so ga začeli vnovič predstavljati. Na Zahodu se je Tai Ji Quan zelo razmahnil v zadnjih dvajsetih letih.

Vpliv Tai ji Quan–a na zdravje
Z redno vadbo izboljšamo ravnovesje v vsem telesu. Z njim se lahko
ukvarjajo ljudje vseh starosti.
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Vadba pozitivno vpliva na:
• gibalni aparat in še posebej na hrbtenico. Pri vadbi upognemo kolena in medenico potisnemo naprej ter s tem del teže prenesemo
na stegna in razbremenimo ledveni del hrbtenice.
• dihanje in krvni obtok. Veliko ljudi diha preplitko. Slaba drža pa
to še poslabša. Dihanje mora med vadbo biti prilagojeno gibanju
telesa. Zavestno ga niti ne pospešujemo niti ne zaviramo. Trebušne mišice morajo biti sproščene, dihanje je abdominalno, globoko in enakomerno. Z redno vadbo in naprednejšimi tehnikami
se bo dihanje samodejno poglobilo. Na ta način izvajamo samodejno masažo notranjih organov. S pravilnim dihanjem pozitivno vplivamo na pljuča, na preskrbo krvi s kisikom, na kroženje
krvi in limfe.
• na vegetativni živčni sistem, s čimer uravnava delovanje notranjih organov. Deluje pomirjujoče.
• delovanje žlez.
• prebavo, presnovo.

Potek dela v modulu
V šolskem letu 2013/2014 sem bil vključen v projekt PDUO v zavodu
CIRIUS Kamnik.
Vadba je potekala enkrat na teden po eno šolsko uro. Program vadbe sem moral zaradi posebnih potreb naših varovancev prilagoditi. To
sem storil tako, da smo vadili posamezne figure, ki so jih zmogli izvesti.
Če ni šlo v celoti, sem jih pa delno prilagodil in tudi pomagal pri izvedbi.
Žal zanimanja ni bilo veliko, čeprav menim, da bi bila prilagojena
vadba za naše varovance primerna in koristna.
Moram pa zelo pohvaliti Nina Rakovića, ki je bil moj zvesti učenec
ves čas in mu je bila vadba v veselje. Meni pa tudi.

Vir
Welness–Dobro počutje po azijsko. Tržič: Učila International (2008).
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MODUL SOCIALNA
REHABILITACIJA
oz. socialna vključitev
v lokalno okolje
Irena Praznik
Irena Praznik je univerzitetna diplomirana socialna delavka, v CIRIUS-u Kamnik zaposlena kot svetovalna delavka. Svoje poklicno delo
usmerja zlasti v pomoč pri iskanju in zagotavljanju socialnovarstvenih pravic gibalno oviranim posameznikom in njihovim družinam ter
v prehod ob koncu usposabljanja in urejanju novega statusa uporabnikov. Sodelovala je pri več inovacijskih in drugih razvojnih projektih s
področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na nacionalni ravni; objavila je tudi nekaj člankov o tej temi. Svoje znanje kot
mentorica redno prenaša na študente, ki opravljajo študijsko prakso.
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Uvod
Modul socialna rehabilitacija oz. socialna vključitev v lokalno okolje se
je v projetku PDUO – Program dodatnega usposabljanja odraslih oseb s
posebnimi potrebami izvajal ves čas njegovega trajanja. Začetna ideja o
vsebini dela tega modula je sicer temeljila na potrebi naših uporabnikov po izboljšanju funkcionalne pismenosti, zlasti na področju rabe sodobne informacijsko-komunikacijske (IKT) tehnologije v vsakdanjem
življenju. Pri svojem delu z dijaki v zadnjem letu njihovega usposabljanja v našem centru namreč opažamo, da imajo na tem področju velik
primanjkljaj v znanju, iznajdljivosti in socialnih veščinah. Razvoj ideje
o potrebni vsebini dela v povezavi z vrnitvijo dijakov v domače okolje
po zaključenem usposabljanju in z njihovim prehajanjem v lokalno ali
drugo okolje pa je sooblikoval modul širše.

Utemeljitev potrebe po modulu in ciljna skupina
V CIRIUS Kamnik se izobražujejo in usposabljajo otroci in mladostniki različna časovna obdobja, vsekakor pa skoraj praviloma vsaj do polnoletnosti. Mnogi končajo v centru osnovnošolsko izobraževanje in
nadaljujejo še srednjošolskega po vertikali – postopno. V praksi to lahko traja torej devet let osnovne šole ter običajno še vsaj štiri plus dve
leti srednje šole, kar znese skupaj petnajst let usposabljanja. So pa tudi
izjeme, ki se usposabljajo krajša obdobja (če zaključijo pri nas le osnovno šolo ali če se vključijo le v srednjo šolo), ali pa večja manjšina, ki se
usposablja še dlje (predhodno že v osnovni šoli ter dalje po sistemu
srednje šole: tri plus štiri; dve plus štiri plus eno do dve; šest v posebnem program vzgoje in izobraževanja). Torej, deset do petnajst let je
kar povprečje za usposabljanje uporabnikov v našem centru. Ob zaključku usposabljanja so stari med devetnajst in dvaindvajset let. Nekateri nadaljujejo pot na študiju, drugi si uredijo status invalida5 in bivanjo doma ali pa se vključijo v primerne varstveno-delovne centre,
5 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb –
ZDVDTP (Uradni list SRS, št. 41/83).
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tretji pa se vključijo v zaposlitveno rehabilitacijo6 na Zavodu RS za zaposlovanje ter upajo na primerno zaposlitev. Vsi pa potrebujejo informacije v zvezi z urejanjem življenja po odhodu iz našega centra ter
pomoč pri organizaciji nadaljnjega življenja. V praksi, pri intenzivnem spremljanju nekaterih primerov (zaradi takih in drugačnih razlogov: socialni, zdravstveni) pa se je izkazalo, da pomoč in informacije
niso dovolj, temveč potrebujejo strokovno poporo pri vključevanju v
socialno okolje zunaj centra vsaj še nekaj časa.
Izhajajoč iz dejstva, da mladi po odhodu iz našega centra potrebujejo pomoč in podporo (suport) pri organizaciji nadaljnjega življenja,
je nastala potreba po bolj organiziranem in sistematičnem pristopu
k delu z mladimi ob t.i. prehodu (odhodu iz centra v druge oblike življenja oz. skupnosti), kot nam to sicer omogoča in dovoljuje primarna
dejavnost našega centra oz. javnega zavoda (vzgojno izobraževalna ter
zdravstvena dejavnost). Kot socialni delavki po osnovni izobrazbi so
se mi tako odprle nove možnosti za vpeljevanje konceptov skupnost
nega socialnega dela in skrbi, in sicer v program oz. modul usposabljanja mladih, tokrat tistih mladih, ki zaključujejo ali pa so že zaključili
usposabljanje v našem centru (bivši oskrbovanci).
Cilj tako usmerjenega projektnega dela je čim bolj uspešna socialna rehabilitacija oz. vključitev in vključenost posameznika – uporabnika v okolje oz. oblike skupnosti.

Koncept dela v modulu7
Koncept dela temelji na ideji skupnostnega socialnega dela kot metodi dela s ciljem dviga kakovosti življenja uporabnika v (katerikoli)
skupnosti. V socialnem delu pomeni ta metoda sistematični pristop k
reševanju problemov. Pomeni povezati (in uporabiti) vse razpoložljive
6 Zakon o zaposlitvenih rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI
(Uradni list RS, št. 16/2007, spremembe št. 87/2011, št. 98/2014).
7 Koncept dela v modulu je pojasnjen s pomočjo internega študijskega gradiva
Fakultete za socialno delo, Ljubljana.
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vire na makro nivoju (država), delovati na mezo nivoju (civilna družba,
neformalna skupnost, prijatelji, sosedi) ob upoštevanju, opolnomočenju mikro nivoja uporabnika, da bo pozitivno vplival na kakovost svojega življenja po odhodu iz centra. Pri tem mislim na:
• urejanje prihodnjega življenja in socialne vključenosti v domačem kraju oz. v določeni lokalni skupnosti;
• vključevanje v druge oblike skupnosti in aktiviranje zmožnosti
uspešnega prilagajanja obstoječemu (razvitemu) podpornemu
sistemu (oz. podpornim storitvam) – npr. nadaljnji študij, iskanje zaposlitve ipd.
Definicija: Po definiciji pomeni skupnostno socialno delo mrežo neformalnih odnosov med ljudmi, ki jih povezujejo sorodstvene vezi,
skupni interesi, prostorska (geografska) bližina, prijateljstvo, poklicno delo, dajanje in sprejemanje storitev oziroma druge okoliščine ali
kombinacija vsega navedenega.
• Proces, v katerem si socialni delavec skupaj z ljudmi prizadeva
doseči večjo kakovost življenja s pomočjo kolektivne akcije, ki je
usmerjena v odkrivanje potreb in problemov ter v organiziranje
aktivnosti za njihovo rešitev (Twelvtrees, 2008).
• Delo, usmerjeno v povezovanje ljudi, idej in sredstev v delujočo
mrežo, ki omogoča izražanje različnih (tudi skritih) potreb in interesov v skupnosti in skupno delo pri zadovoljevanju potreb in
interesov, ki jih izražajo člani skupnosti (Mary Lane).
Gre torej za uresničevanje socialno-varstvenih potreb in pravic uporabnika v okviru storitev, ki jih izvajajo strokovne službe; na ravni soseske
in drugih oblik skupnostnega povezovanja pa potekajo tudi procesi samopomoči in prostovoljne pomoči drugim, ki jih Ramovš (1991) opredeljuje kot temeljne socialne imunske mehanizme.
Skupnostna skrb pa je po definiciji seštevek vseh virov pomoči (lahko
tudi nadzora), ki je na voljo ljudem v stiski. Skupnostna skrb vključuje:
• pomoč, ki jo neformalno zagotavljajo skupnostne mreže;
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• pomoč, ki jo kot formalne storitve zagotavljajo javne socialne
službe ter prostovoljni in zasebni izvajalci.
Skrb za ljudi je in naj bi bila najprej naloga profesionalcev in ljudi v
skupnosti. Tu je pomembno delo usmerjeno v povezovanje ljudi in njihovih idej v delujočo mrežo.
Ideja skupnostnega socialnega dela v modulu se uresničuje po metodi skupnostnega pristopa k reševanju oz. skupnostnega pristopa v praksi socialnega dela, ki obravnava potrebe uporabnika v kontekstu življenjske situacije v skupnosti.
Cilj dela je pomoč pri reševanju (oz. reševanje) socialnih problemov
uporabnika na lokalni ravni s ciljem vključitve in vključenosti ter zagotovitve večje kvalitete življenja uporabnika na lokalnem nivoju v skupnosti. Posredno je cilj dela tudi vplivati na razvoj in življenje v skupnosti, v kateri uporabnik živi (povezovanje v socialno mrežo, komunikacija, razumevanje uporabnika in njegovih potreb, prostovoljstvo ipd).
Način dela: v izhodišču je potrebno izhajati iz uporabnikove primarne mreže, se posluževati mreže formalnih storitev ter opogumiti in pritegniti pomočnike iz neposrednega življenjskega okolja in/ali
iz sekundarnih skupin in organizacij, ki delujejo po principu samopomoči ali dobrodelnosti (širiti neformalno mrežo), po drugi strani pa
po možnosti razvijati tudi formalno mrežo oz. nove oblike virov pomoči in storitev.
Pri tem je nujno terensko delo, ki naj bi potekalo tam, kjer uporabnik živi, oz. bo živel v prihodnosti. Glede na dejstvo, da so vključeni
uporabniki bili v prvem letu izvajanja projekta formalno še vključeni v center, gre pri terenskem delu tudi za model peripatetičnega terenskega dela8 (oz. za elemente peripatetičnega socialnega dela), kjer je
8 Model peripatetičnega terenskega dela doseže uporabnike v določeni organizaciji,
ki ji pripadajo, in teži k spremembam v teh organizacijah (mladinski klubi, zapori,
vzgojni domovi, šole). Ta metoda se osredotoča na organizacijo, v katero vstopamo.
Cilj tega modela je seznanjanje s konkretnimi problemi, obveščanje uporabnikov o
razpoložljivih storitvah in virih, usposabljanje in izobraževanje osebja v teh ustanovah o potrebah uporabnikov. (Povzeto iz zbornika Terensko delo: Institucionalni,
javni in zasebni prostori socialnega dela (Vida Miloševič Arnold, Špela Urh, 2009.))
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terensko delo potekalo tudi v instituciji (hkrati pa se je pri delu vzpostavljal drugačen pristop – večja odprtost organizacije, povezovanje
znotraj organizacije, projektno delo, prenos v lokalno okolje).

Osnovni koraki dela s posameznikom –
uporabnikom v modulu
Delo s posameznim uporabnikom, vključenim v modul, je vključevalo
naslednja področja, korake dela.
• Individualno načrtovanje z uporabnikom: analiza želja, možnosti, potreb uporabnika; oris osebnega načrta, zemljevida.
• Aktiviranje uporabnika: raziskovanje možnosti; odkrivanje
zmožnosti in vedenja uporabnika na področju skrbi zase; vplivanje na razvoj nove ideje za prihodnost.
• Opolnomočenje uporabnika: tehnike samoorganiziranja (urnik,
dnevnik …), samooskrba; kako se postaviti zase, asertivnost.
• Opremljanje uporabnika z dodatnimi, uporabnimi znanji:
funkcionalna pismenost in IKT znanja (oblikovanje prošenj in
uradnih dopisov, telefoniranje, bonton in pravila lepega vedenja;
računalniški tečaji; seznanjanje z zakoni in pravicami …).
• Evidentiranje uporabnih gradiv: zbiranje informacij, dokumentov, pomembnih povezav … (v računalniški obliki na USB ključku); ob tem učenje za uporabno e-opismenjevanje kot pomembnega
dela funkcionalne pismenosti (usmerjeno brskanje, učenje selekcioniranja (poplave) informacij ipd.)
• Mreženje: širitev uporabnikove socialne mreže – predvsem zunaj centra, v domačem okolju oziroma v okolju, v katerega odhaja
po zaključenem usposabljanju v centru.
• (Raz)iskanje podpornih storitev v uporabnikovem lokalnem
okolju: povezovanje z društvi, s klubi, posamezniki, prostovoljci in podobno.
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• Iskanje in navezava stikov z institucijami ter pomembnimi deležniki v lokalnem okolju uporabnika (uporabnik sam, strokovni delavec, sodelovanje vseh; uporaba računalniških-IKT virov,
družina).
• Prenos informacij o uporabniku: obisk na terenu ali predstavitev
v CIRIUS-u, terensko svetovanje (predstavitev potreb uporabnika,
zagotovitev potrebnih prilagoditev v okolju uporabnika, osveščanje lokalne skupnosti o razumevanju potreb uporabnika ipd.).
• Možnost uporabnikove vključitve v dejavnost(i) v lokalnem
okolju: vključenost – z izbrano lastno aktivnostjo (hobi, interes ...)
– v lokalno skupnost oz. aktivno, dejavno življenje v njej.
• Poskusni dan, teden pred vzpostavitvijo oblike socialne vključitve oz. vrnitvijo v življenje v lokalno skupnost (konkretni
preskus – eksperiment v skupnosti oz. lokalnem okolju).
• Evalviranje uspešnosti skupaj z uporabnikom: vrednotenje lastnega dela in sprejemanje odgovornosti.

Zastavljeni cilji na mikro, makro in mezo nivoju
Uporabnik (mikro nivo)
• Dejavno življenje v lokalni skupnosti v domačem kraju, socialna
vključenost – kvaliteta življenja uporabnika.
• Uspešna prilagoditev v sistemu razpoložljivih podpornih storitev
in čim večja zmožnost samopomoči (študij, zaposlitev, zaščitna
zaposlitev, program socialne vključenosti ipd.).
• Vključenost v konkretno dejavnost v lokalnem okolju kot merljivi cilj (npr. najmanj eno uro tedensko; vključenost v študij, vključenost v iskanje zaposlitve, vključenost v zaposlitveno rehabilitacijo, v varstveno delovni center …).
• Razvijanje samoorganiziranja oz. zmožnosti samoorganiziranja
pomoči za izvajanje vsakdanjih aktivnosti in potrebne logistike.
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• Aktivnejši državljan/aktivnejši občan lokalne skupnosti.
• Aktivni državljan/aktivni občan lokalne skupnosti.

Širše – raven institucije, lokalne skupnosti,
države (mezo in makro nivo)
• Model socialnega vključevanja gibalno oviranih kot ranljive skupine v skupnost oz. v lokalno okolje po zaključku usposabljanja
v instituciji.
• Deinstitucionalizacija oz. skupnostna socialna skrb. Vpliv na razvoj življenja v skupnosti uporabnika in aktiviranje različnih virov pomoči (v jeziku socialnega dela).
• Možnosti mednarodnih povezav kot pomoč pri vzpostavitvi modela.
• Razvoj lokalnega okolja v smislu socialne pravičnosti in uresničevanja zagotavljanja enakih možnosti. Pri tem mislimo predvsem
na enakopravni položaj vseh vključenih (npr. enake izhodiščne
možnosti, da ljudje niso diskriminirani, zlorabljeni, izkoriščani …).
Vnašanje elementov Agende 229 na teren s ciljem konkretnega udejanjanja v praksi oz. v pozitivnem spreminjanju in prilagajanju lokalnega okolja. Raziskovanje možnosti zagotavljanja podpornih
storitev v določenem lokalnem okolju (analiza potreb, analiza možnosti, svetovanje za razvoj v lokalni skupnosti ...).
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Metode dela z uporabnikom
Delo v modulu je potekalo preko raznih oblik individualnega in skupinskega dela, zagovorništva, opolnomočenja in mobiliziranja lastnih
potencialov uporabnika. Gre za proces dela z uporabnikom, proces
njegovega sprejemanja odhoda iz institucije, proces nastajanja nove
ideje glede na aktualne razmere. Gre za delovni odnos (v jeziku socialnega dela). Ključnega pomena pri delu z uporabnikom je aktiviranje lastnega miselnega procesa in razvoja, da sprejema novo situacijo in se
pozitivno odloča. Kot orodje za delo nam v prvi vrsti služita računalnik (oz. pametni telefon) in svetovni splet (z vsemi razpoložljivimi informacijami).

Vsebine, način dela in končni izdelek
Vsebinsko so področja prilagojena vključenim uporabnikom oz. njihovim dejanskim potrebam pri urejanju in zviševanju kvalitete življenja.
Uporabnik naj bi se naučil tudi selektivne rabe koristnih informacij s
pomočjo računalnika (svetovnega spleta) in drugih sodobnih medijev
v prid lastnemu življenju. Končni izdelek je bodisi ureditev statusa, ki
zvišuje primarni nivo uporabnikove kvalitete življenja, bodisi vzpostavljena lastna aktivnost v lokalnem okolju ali e-mapa, v kateri so zbrani
podatki (s spletnimi povezavami, vezano na domače okolje oz. lokalno
skupnost), ki lahko v danem trenutku pomembno vplivajo na izboljšanje kvalitete uporabnikovega življenja.

Izvajanje modula

9 Več v: AGENDA 22. Lokalne oblasti : navodila za načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti : revidirana različica /[prevod iz angleškega jezika Dijana Alagič]. - Ljubljana : Nacionalni svet invalidskih organizacij – NSIOS, 2006.

V modulu socialna rehabilitacija smo se z vključenimi uporabniki srečevali redno, enkrat tedensko po dve polni uri (po potrebi več). Uvodna dva termina sta bila namenjena predvsem pojasnilom in obrazložitvi namena srečevanj ter medsebojnemu spoznavanju. Skozi pojasnila smo skušali tudi zelo konkretno izhajati iz določene situacije
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uporabnika. Srečanja so bila zasnovana skupno (skupinsko, delo v delavnicah), vendar pa je bila učinkovitost dela vezana predvsem na individualno delo z uporabnikom. In tako je v praksi modul tudi potekal.
Na začetnih srečanjih smo kar nekaj časa namenili pogovorom o
željah, interesih, ciljih v življenju, pri čemer nam je bila osnova krajši uvodni vprašalnik (v več delih – predstavljen je v nadaljevanju ob
predstavitvah posameznih primerov). Na vprašalnik so udeleženci odgovarjali pisno (v elektronski obliki – v začetku smo si namreč izmenjali elektronske naslove in ustvarili posebno mapo na USB ključku),
potem pa je bil na podlagi pisnih odgovorov z vsakim udeležencem izveden usmerjeni pogovor in zastavljena so bila nova vprašanja za razmišljanje. Ta razmišljanja so se navezovala na sposobnosti, pridobljena in naučena znanja udeležencev kot tudi na potrebe in ovire pri doseganju želja v njihovem življenju. S pomočjo vprašalnika in pogovorov smo zastavili cilje pri posamezniku, ki so skupni vsem. Z vsakim
posameznikom pa sva nato cilje zastavila še individualno in zarisala
okvirni zemljevid njegove življenjske poti po zaključenem usposabljanju v centru. Zemljevid sva med izvajanjem modula sproti prilagajala
njegovim željam, idejam, razmišljanjem in ob tem preverjala realnost
le-teh v praksi oz. v njegovem domačem okolju ter iskala poti za uspešno realizacijo in integracijo. V modul so bili vključeni gibalno ovirani
dijaki, predstavniki različnih skupin glede na stopnjo prizadetosti (od
lažje do najtežje oblike).
Skupinska srečanja v delavnicah so temeljila na obravnavi različnih (socialnih) tem, pomembnih za življenje po zaključenem šolanju
in usposabljanju udeležencev v instituciji. Največ pozornosti smo namenjali sledečim vsebinam:
• zastavljanje ciljev z uporabnikom – postavljene cilje (kratkoročne
in dolgoročno) smo sproti preverjali, jih na novo definirali;
• načini vključevanja v okolje (formalno, neformalno) in možnosti
ureditve statusa;
• pogovor o osebnih kvalitetah, značilnostih, usvojenih kompetencah, dosežkih; zaznavanje šibkih plati – možnosti dela na tem področju;
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• individualno načrtovanje lastne prihodnosti, pomen določanja
ciljev (kratkoročnih, dolgoročnih);
• pomen načrtovanja lastne prihodnosti v domačem kraju (tudi v
odnosu do družine);
• formalne možnosti za vključitev v lokalnem okolju posameznika;
• (raz)iskanje in seznanjanje z možnostmi v domačem kraju, lokalni skupnosti;
• ideja in udejanjanje lastne ideje (v povezavi s socialnim podjetništvom);
• pot do realizacije ideje na terenu (načrtovanje korakov);
• psihosocialna pomoč, možni viri pomoči (formalno, neformalno)
na sistemski ravni;
• priprava in oblikovanje prošenj za različne namene (zaposlitev, fizično pomoč ipd.) in izpolnjevanje formalnih obrazcev;
• predstavitev posameznih formalnih oblik in programov za vključitev, razlika med njimi ter pot do vključitve vanje (varstveno delovni center, invalidsko podjetje, zaposlitveni center ter druge
oblike socialno-varstvenih programov na državni ravni);
• prostovoljstvo (organizirano – formalno, neformalno) in tutorstvo (mentorstvo);
• postopek zaposlitvene rehabilitacije; statusi, prednosti, pravice;
• samouveljavljanje v lokalnem okolju (možnosti, aktivnosti za samopromocijo);
• raziskovanje virov pomoči v lokalnem okolju: prilagojeni prevoz,
fizična pomoč;
• formalne značilnosti tehnično prilagojenega vozila za vožnjo invalidnih oseb in upravičenost do prilagoditev;
• urejanje informacij, pomembnih za prehod in vključitev v lokalno
okolje – zbirna mapa;
• pregledovanje zbirnih map in morebitno dopolnjevanje osebnega načrta;
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• osebni načrti – individualni načrti: evalvacija uresničitve začetnih ciljev;
• podpora: pomen družine, sorodnikov, prijateljev – pomen socialne mreže.
Udeleženci so na srečanjih prejemali naloge, ki so jih morali opraviti do naslednjega srečanja. Naloge so izhajale iz obravnavanih vsebin
in so bile vezane na posameznika in njegovo domače okolje, lokalno
skupnost oz. širšo okolico domačega kraja. Večina nalog in raziskovanj
v modulu je potekala s pomočjo računalnika in v elektronski obliki, saj
smo želeli, kot že rečeno, z usposabljanjem vplivati tudi na izboljšanje
funkcionalne pismenosti udeležencev, rabe sodobnih medijev in selektivne rabe informacij iz svetovnega spletišča ter IKT tehnologije.
Osrednja nit srečanj se je torej pletla okoli življenjskih želja udeležencev (tudi negotove prihodnosti) po odhodu iz centra ter raziskovanja možnosti za realizacijo le-teh s ciljem socialne vključenosti v nekem drugem okolju (zunaj institucije). Možnosti za realizacijo pomenijo tako pozitivne poti kot predvsem ovire na poti. Ker je bil cilj vsakega
udeleženca v modulu vrnitev v domače okolje (in npr. ne nadaljnji študij v oddaljenem mestu), smo intenzivno raziskovali lokalno okolje vsakega posameznika in njegove možnosti za tamkajšnjo socialno vključitev. V lokalnem okolju smo skušali najti primerno dejavnost ter v
njem navezati neposredni stik, da bi se posameznik lahko čim bolj aktivno vključil. Pri tem smo nujno izhajali in se pogovarjali tudi o posameznikovem statusu in ureditvi le-tega po njegovem odhodu iz centra.
Ključnega pomena za uspešno delo v modulu socialna rehabilitacija
je bilo medsebojno sodelovanje vseh strokovnih delavcev v projektu, saj smo lahko sproti še ustvarjali okolja, v katerih udeleženci poleg izobrazbe, ki jo že imajo, še dodatno pridobijo in razvijejo določene spretnosti, veščine, znanja. Na primer: za udeležence je bila ena takih dejavnosti ves čas izvajanja projekta fotografija za osebe s posebnimi potrebami, na katero so vezane še druge določene vsebine projekta.
Nekateri uporabniki so se ali se še bodo lahko s to dejavnostjo vključili v socialno okolje in postali aktivni. Ker bo to lahko aktivnost, ki bo
pri posamezniku tudi edina, preko katere bo lahko dejaven v svojem
lokalnem okolju, smo mu skušali med izvajanjem projekta omogočiti
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najprej poskus vključitve ter nato pomagati raziskati, vzpostaviti in
aktivirati potrebne vire (po)moči, da bi poskus postal tudi stalna praksa. Poskus vključitve pomeni pomoč uporabniku pri organiziranju
vseh potrebnih podpornih storitev in logistike, ki so za uspešno izvedbo njegove socialne vključitve nujnega pomena. V nadaljevanju pa
pomeni tudi usmerjanje moči in virov v širitev uporabnikove socialne
mreže v lokalnem okolju ter vzpostavitev in ureditev (finančno, redna
pomoč določene osebe) nujno potrebnih osnovnih pogojev (nujno potrebnih podpornih storitev in logistike) za redno izvedbo vključitve
oz. poteka dejavnosti. V tem delu je, zlasti po prvem letu izvajanja projekta pomembno vlogo prevzel posameznikov mentor oz. tutor, ki je
svoje delo usmerjal na teren in delal v lokalnem okolju. Po vrnitvi udeleženca v lokalno okolje je ostal z njim v stiku še leto dni po njegovem
odhodu iz centra ter mu nudil potrebno pomoč in podporo pri socialnem vključevanju in intenzivno spremljal njegovo življenje v lokalnem
okolju. Mentor oz. tutor je nadaljeval delo, skladno s predhodno načrtovanim osebnim načrtom uporabnika v modulu socialna rehabilitacija, v tesnem sodelovanju s strokovno delavko navedenega modula.

Predstavitev nekaterih primerov
Vsak udeleženec je bil s svojim življenjskim zemljevidom in osebnim
načrtom unikaten, s tem pa tudi strokovni izziv za delo v smislu zahtevnosti. Prav to dejstvo govori v prid potrebi po oblikovanju sistemskega modela prehoda za odrasle hendikepirane in druge mlade odrasle iz skupine ranljivih. V nadaljevanju predstavljamo delo z nekaterimi primeri, s pomočjo podpornih dokumentov in gradiv, ki so nastajali v času izvajanja projekta. Delo s posameznikom je potekalo na ravni: uporabnik, družina – CIRIUS – PDUO (kontakt z uporabnikom in
družino: socialna služba CIRIUS Kamnik – znotraj centra koordinacija
s PDUO in usmeritev v nadaljnje terensko delo).
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JASMIN
Šolsko leto 2013–14, 2014–15
Cilj:
• Urediti si v lokalnem okolju REDNEGA/STALNEGA prostovoljca za občasno druženje, pomoč pri sprehodu oz. drugih aktivnostih (vsaj dve uri
strnjeno).
- Napisati prošnjo, jo posredovati možnim naslovnikom v lokalnem okolju.
• Fotografirati eno stvar v lokalnem okolju (karkoli), narediti eno dobro fotko iz tega in napisati kratek prispevek ter posredovati v javno objavo (lokalni časopis Utrip).
• Slediti dogodkom v lokalni skupnosti in fotografirati ter po možnosti objavljati fotografije.
• Urediti potrebno logistiko, da bi vsaj enkrat mesečno obiskoval redne sestanke Fotografskega društva Celje.
- Zelo konkretno razdelati natančno logistiko.
Naloge/Fizična pomoč prostovoljca (kot jo vidi Jasmin):
• Pomoč pri nošenju iz stanovanja ven po stopnicah do glavnega izhoda iz
stavbe.
• Pomoč, da se me da na moj počivalnik.
• Pomoč pri namestitvi fotoaparata na počivalnik, da lahko samostojno fotografiram.
Cilj PDUO:
• Predstavitev (promocija) uporabnika v lokalnem okolju (preko konkretne
dejavnosti, preko uporabnikove potrebe …) – opozoriti na uporabnika, na
njegove potrebe kot na pripadnika ranljive skupine v konkretnem okolju,
skupnosti.
• Vzpostavitev ključnih točk (sider) v lokalnem okolju še pred odhodom iz
centra, na katere se bo Jasmin lahko obračal, se vključeval v socialno mrežo
in bil aktiven – imel zagotovljeno nadaljnjo kvaliteto življenja (ter preko
tega vplivati na ohranjanje kvalitetnega medsebojnega odnosa Jasmin-mati
kot edinih članov družine v skupnem sobivanju).
• Ohranjati stik z uporabnikom še eno leto po odhodu iz centra ter preverjati
realizacijo vključevanj; evidentirati morebitne težave in jih skušati reševati
– nuditi pomoč in oporo uporabniku (opolnomočenje, zagovorništvo) – s
podporo na terenu (mentor, tutor, zagovornik).
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FORMALNO

NEFORMALNO

1. Zaključek usposabljanja v šol. letu
2013/14 – uradno veljavni status
dijaka do 30/09-2014.
2. Ureditev novega statusa uporabniku – status invalida po ZDVDTP:
urejen v sodelovanju uporabnik-družina/CSD Žalec/CIRIUS socialna služba, ki koordinira potek in
usmerja k cilju.
3. Ureditev dodatka za tujo nego in pomoč ob uveljavitvi novega statusa.
4. Novi status daje uporabniku možnost vključitve v oblike socialno-varstvenih programov in v institucionalno oskrbo, če to želi. Jasminova nedavna želja in ideja je, da
bi občasno obiskoval Varstveno-delovni center Sonček v Celju. – Uredili smo formalnosti in vzpostavili
dogovor za izvajanje.
5. Nov status v družini: mati – z vrnitvijo Jasmina v domačo oskrbo –
prevzame in uredi status družinskega pomočnika. – Pomoč pri urejanju
in svetovanje nudi socialna služba
CIRIUS Kamnik v tesnem sodelovanju s CSD Žalec.
6. Na podlagi urejenih statusov imata Jasmin in mati urejeno socialno
varnost in pravico do ureditve zdravstvenega zavarovanja (prostovoljno, dopolnilno).
7. Skupni pogovor uporabnik-družina-CIRIUS pred zaključkom šolskega
leta oz. pred odhodom domov.
8. Pomoč na domu: Jasmin po zakonu
ni upravičen do pomoči na domu,
ker bo imel urejenega družinskega

1. Poslane prošnje za prostovoljca:
(04/11-2013)
• Filantropija: http://www.filantropija.org/
• nina.nagode@filantropija.org
• srednja zdravstvena šola celje:
info@szsce.si
• srednja zdravstvena šola LJ:
szslj@guest.arnes.si
• Fakulteta za zdravstvene vede
MB: fzv@um.si
• Fakulteta za zdravstvene vede LJ:
dekanat@zf.uni-lj.si;
marjeta.rot@zf.uni-lj.si
• Dom starejših Prebold:
ni poslal; osebni dogovor.
darja.aznik@kdu.si
• FSD marko.mesec@fsd.uni-lj.si
(11/11-2013); telefonski pogovor
• Župnija Prebold – za Mladinsko
skupino /http://www.zupnija-prebold.si/mladinska-skupina;
http://www.zupnija-prebold.si/
bogosluzje; zupnija.prebold@
telemach.net.
2. Fotografsko društvo Celje, Glavni
trg 9, Celje: včlanitev in sodelovanje; izpeljal M. Peljhan.
3. Prilagojeni prevoz: g. Sreto Zelen
– dogovorila I. Praznik. Možnosti
koriščenja prilagojenega prevoza so,
skladno z dogovori. Vzpostavljen je
dogovor za konkretni prevoz do FD
Celje ob ponedeljkih; dogovorjena
je cena, ki bi jo enkrat mesečno lahko poravnala družina. Prevoznik pa
bi potreboval pomoč pri pridobitvi
enotirne, teleskopske klančine (cca.
950€); raziskovanje po spletu, npr.
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pomočnika. CIRIUS in CSD sta s
skupnim razmišljanjem iskala ideje: javna dela, prostovoljstvo, kandidati – družbeno koristno delo.
CSD Žalec je že opravil z Jasminom
pogovor (zimske počitnice 2014) in
mu predstavil javno delavko Ano
(javna delavka za 2014), ki ga bo
obiskovala. Predlog (vseh: matere,
Jasmina, CIRIUS-a) je, da bi ga obiskovala strnjeno in ne razdrobljeno
z namenom, da bosta lahko šla ven
na sprehod. To je na CSD v pogovoru še posebej izpostavila in prosila
tudi mama; CIRIUS je to v komunikacijah še dodatno podprl.
9. Pravica do obnovitvene rehabilitacije: preverjeno na DDS Ljubljana;
Jasmin ima pravico do obnovitvene
rehabilitacije po zdr. zakonodaji in
po kriterijih (komisija, dr. Zupan)
ima pravico do rehabilitacije s spremstvom. To pomeni, da potrebuje poleg spremljevalca – spremljevalec pa
ne plača storitev (bivanja in prehrane) na obnovitveni rehabilitaciji.
10. Pomoč družini pri urejanju drugih
drobnih formalnosti in uveljavljanju socialno-varstvenih pravic po
Jasminovem odhodu iz CIRIUS-a.
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4.

5.

6.

7.

8.

http://www.bolha.com/dodatna-oprema/oprema-za-gospodarska-in-druga-vozila/navozna-rampa-klancina-rampa-383171584.
html?aclct=1374844710
Jasmin se lahko z navedenim prevoznikom dogovarja tudi za druge
potrebe prevoza – proti plačilu.
Financiranje prilagojenega prevoza: Občina Prebold: I. Praznik skušam ob priložnosti (menjava župana?!) zagotoviti rezervacijo sredstev
za prevoz, skladno z lastno idejo
(morda v smeri, da prevoznik izdaja
morebitne račune občini v poravnavo (do dogovorjenega zneska).
Odstop morebitne klančine v najem
prevozniku v zamenjavo za nekaj
prevozov (dogovorjeni znesek?!)
– ideja M. Peljhan; I. Praznik – konkretni dogovor za morebitni prevoz
v Sonček Celje (enkrat-tedensko)?!
Pomoč na domu – prostovoljstvo –
v okviru možnosti CSD-ja: dogovor
in priporočilo za vključitev k možnostim javnih del (zagotovitev na
letni ravni).
Preverjanje možnosti na terenu –
izvede delavka PDUO CIRIUS, K.
Šmitran (mentorica oz. tutorka):
1/ Jasmin in družina doma – obisk,
pogovor.
2/ Dom starejših občanov Prebold –
obisk, pogovor o sodelovanju.
3/ Župnija – Mladinska skupina
(preveri možnosti prostovoljca).
4/ Prostovoljstvo – bolj ciljno raziskati okolje.
5/ Donatorska akcija za nakup enotirne, teleskopske klančine ter
prilagojenega fotoaparata.
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6/ Obisk Sončka v Celju: varstveno
delovni center/mama in Jasmin
ter mentor/tutor PDUO.
7/ Spremljanje poteka življenja še
eno leto po odhodu iz CIRIUS-a.
NALOGE ZA TEREN

DOGODKI

1. Dom starejših občanov Prebold:
kontakt s socialno službo in preverjanje možnosti enkratnih, kratkih
vključitev v njihove dejavnosti (ki so
usmerjene, vodene, potekajo tudi z
morebitnimi zunanjimi sodelujočimi kot npr. osnovnošolci, člani župnijske Mladinske skupine, Karitasom ipd.). Urnik dejavnosti – dogovor z načini obveščanja Jasmina in
možnostmi za dejansko preživljanje
časa v njihovem centru.
• www.dom-starejsih-obcanov-prebold.si
• Socialna delavka: 040 749 035 ali
03 703 48 03
• Glavna m. sestra: 040 749 245 ali
03 703 48 02

• Prireditev v domačem kraju (namen: promoviranje oz. predstavitev
Jasmina): v Domu starejših občanov Prebold izpeljati Razstavo fotografskih del; izročitev donacije npr.
+ glasba (dobrodelni nastop) – OŠ
Prebold?!

2. Župnija – Mladinska skupina: preveriti možnosti prostovoljca oz. realizacijo poslane prošnje (na katero
Jasmin ni dobil odgovora). Preveriti
možnost sodelovanja.
3. Prostovoljstvo – bolj ciljno raziskati
okolje. Možnosti za udejanjanje cilja: fotografiranje in redna, mesečna
objava fotografij v lokalnem mesečniku Utrip. Vključevanje k drugim aktivnostim v kraju: Anin dom
– prireditve; OŠ – prireditve; Dom
starejših občanov Prebold …

• Meta Rojšek – Dom starejših občanov Prebold (kontaktna oseba – nosilec interesa pomoči Jasminu).
• Dogovor za frizerske usluge v
Domu starejših občanov (Meta Rojšek), dvakrat tedensko tudi igranje
šaha z uporabniki.
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4. Donatorska akcija za nakup enotirne, teleskopske klančine ter prilagojenega fotoaparata: raziskati
možnosti za izbiro donorjev, pokroviteljev. Npr.
• Lions klub Celje http://www.bizi.
si/LIONS-KLUB-CELJE-KELEIA/
• Rotary Club Celje http://rotaryclub-celje.si/clanstvo.html
5. Obisk Sončka v Celju: varstveno
delovni center/mama in Jasmin
ter mentor/tutor PDUO (po predhodnem izvedenem dogovoru socialne delavke). Cilj: predstavitev
uporabnika.
6. Spremljanje poteka življenja še eno
leto po odhodu iz CIRIUS-a.
7. Karitas Prebold.

Spremljanje po odpustu: 2014-15 • Pričetek: september 2014
• Jasmin želi še kdaj priti v CIRIUS – priložnostno (novoletna zabava ipd.).
Vključitve: 1/ 22. 09 do 25. 09. 2014 (namen: pomoč pri pripravi razstave:
izbira fotografij, predstavitvena zloženka, okvirjanje fotografij in print; respiratorna terapija in servis pripomočkov …).
• UTRIP Savinjske doline: dogovor za objavo dogodka, intervju, dogovor za stalno rubriko (bil 11/12-2014) http://www.zkst-zalec.si/sl-SI/6/utrip-savinjskedoline
L. Kolar, UTRIP; Dogovor (Naraglav) za objavo v januarju 2015 - po 10/01-2015
jo opomniti in posredovati željo oz. ponudbo na e-mail). zkst.utrip@siol.net
Dogovor – Spoštovani, v decembru sva se pogovarjali o možnosti dodelitve stalnega
kotička, rubrike za objavo Jasminove fotografije s kratkim komentarjem pod mentorstvom g. Jureta Kravanje. To bi bil čudovit primer vključitve mlade osebe s posebnimi potrebami, z najtežjim hendikepom, v življenje in delo v lokalni skupnosti.
Hkrati pa seveda tudi vzor v današnji neokapitalistični družbi, kjer imajo veljavo
povsem druge vrednote. Morda pa bi se Jasminu rad pridružil še kdo? – Med izvajanjem projekta, v katerega je vključen tudi Jasmin, lahko po želji organiziramo
tečaj fotografije kot fototerapije, bodisi za tiste, ki imajo željo fotografirati (tudi s
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pripomočki, ki jih razvijemo po individualnih potrebah), bodisi za tiste, ki bi želeli
znanje posredovati drugim oz. izvajati tovrstne tečaje.
• Dopis občini Prebold glede nadaljnje rezervacije sredstev in participacije pri
zagotavljanju prilagojenega prevoza. Odobren 03/11-2014; nadaljnji dogovor
glede formalnosti: občina-upravičenec-izvajalec prevoza. – Prošnja občine, da
CIRIUS pripravi tripartitno pogodbo.
Nekateri dogodki in dejavnosti v lokalnem okolju:
• 02. 10. 2014: Razstava v Domu starejših občanov Prebold in srečanje z županom občine Prebold ter uspešen dogovor za rezervacijo sredstev za prilagojeni prevoz glede na potrebe Jasmina.
• http://www.mojaobcina.si/prebold/novice/obvestila/dogodki/jesensko-dozivetje-1.html?RSS88ec94bc4e8edfce0c0b42f57b0b7fc6
• http://www.mojaobcina.si/prebold/novice/obvestila/dogodki/jesensko-dozivetje-1.html?RSS88ec94bc4e8edfce0c0b42f57b0b7fc6
• Članek: Delo – ocena objavljene fotografije
• http://www.delo.si/multimedija/foto/nedelov-fotokomentar-jasmin-korbar.html
• E glas izpod Žvajge: http://obcinaprebold.si/images/Spletni_casopis/casopis-n.pdf
• 11. 11. 2014: Prevoznik – namig: nakup klančine v Leclercu; izvršeno.
• 21. 11. 2014: Pogovor z družino: Prostovoljec – seznanitev z osebo. Potek
prevoza …. Nabava klančine; časopis in novinar – intervju. NOTAR. Bivanje
v decembru – predvideno dvakrat. Sonček – dogovor za vključitev enkrat tedensko; formalnosti okoli prevoza z občino. Pogovor s prostovoljcem dijakom
(D.I.) Srednje zdravstvene šole –neuspešna vzpostavitev stika, splet ne-srečnih okoliščin (biva v istem bloku, nima več interesa, zaključimo). Še naloga v
UTRIP-u glede stalne rubrike. Prostovoljec preko DSK – govoriti z direktorico
CSD Žalec.
• 27. 02. 2015: Ponovna prošnja za prostovoljca na Srednji zdravstveni šoli Celje; pred tem poročanje socialni delavki Martini Tekavc na CSD Žalec (M. T.
je zavzeta za sodelovanje in pomoč družini); in potem pogovor z Jasminom.
22/06-2015: Pogovor z družino in prevoznikom v Kamniku – prevoz je dobro
urejen in tudi preverjen v praksi na relaciji dom – Kamnik.
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Potek dela v projektu PDUO – Socialna rehabilitacija
Jasmin sodi v skupino nezaposljivih oseb in najtežje gibalno oviranih.
Vsa leta izobraževanja je živel v našem centru (več kot osemnajst let),
zato je njegova vrnitev v lokalno okolje, kjer ga pozna le malo ljudi,
kompleksni proces. Doma živi sam z materjo, ki ima tudi sama zdravstvene težave in nima vozniškega izpita, zato sta oba popolnoma odvisna od drugih ljudi. Je mlad fotograf s posebnimi potrebami, uspešen, večkrat nagrajen za svoje fotografije.
Cilja, ki smo ju zastavili skupaj z modulom Fotografija za osebe s posebnimi potrebami (fototerapija), sta: Jasminova vključitev v socialno okolje
z dejavnostjo fotografije; redna občasna pomoč prostovoljca na domu.
• Vključitev v socialno okolje z dejavnostjo fotografije: poskus izvedbe včlanitve v Fotografski klub Celje in redna udeležba na srečanjih. Izvedba poskusa je terjala organiziranje in zagotovitev veliko nujno potrebnih podpornih storitev in logistike (individualno naravnan prilagojen prevoz, spremstvo na prevozu, spremstvo na sestanku, pomoč pri namestitvi fotografskega aparata in
pripomočkov za prilagojeno fotografiranje). Ob odhodu iz centra
in vrnitvi v domače okolje pa bo potrebno zagotoviti tudi finančne vire za takšno izpeljavo. Prvi poskus vključitve je bil s pomočjo
CIRIUS-a uspešno izveden. Sedaj je bilo potrebno najti možnosti
za izvajanje prilagojenega prevoza v prihodnosti. Po rešitvi tega
izziva pa seveda najti finančne vire za izvedbo.
• Redna občasna pomoč prostovoljca na domu: oblikovala sva univerzalno prošnjo, ki jo je Jasmin pošiljal po elektronski pošti na
možne naslove, ki sva jih sproti odkrivala preko spleta. Naslovnike je običajno nagovoril preko spleta ali pa predhodno po telefonu. Odziv je bil izjemno slab, saj se ni nihče oglasil, zato je bil
Jasmin zelo vznemirjen. Nekatere prošnje sva preverjala tudi po
telefonu. Preko centra za socialno delo sva raziskovala vse možne oblike pomoči na tem področju (projekt Asistent bom, javna
dela). Raziskovala sva še nekaj drugih idej, do katerih sva prišla
ali pa smo prišli v medprojektnem povezovanju (izvajanje nalog v
splošno družbeno korist kot pomoč prostovoljca na domu).

Socialno-rehabilitacijski del
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Jasmin je bil zelo zaskrbljen glede prihodnosti. Bal se je novih poti,
v katere smo ga skušali med izvajanjem projekta usmeriti. Potreboval
je veliko osebnih pogovorov in opolnomočenja, da se je uspel pozitivno odločati. Potreboval je tudi pomoč pri pogovoru z mamo. Odhod iz
centra kot tudi urejanje aktivnega življenja uporabnika (ki je sicer po
zakonodajni terminologiji z novo urejenim statusom oseba, nesposobna za samostojno življenje in pridobitno delo) po odhodu iz centra je proces – tako proces za uporabnika kot tudi za njegovo družino – družino s posebnimi potrebami. Jasminu in mami smo nudili vso potrebno
podporo in pomoč, da sta proces uspešno predelovala in se soočala z
realnim stanjem: nadaljnjim skupnim sobivanjem.

Zaključek (rezultati dela)
Jasmin se je po zaključku usposabljanja v centru vrnil v domače okolje, kjer je socialno vključen glede na svoje želje in sposobnosti. Je član
Fotografskega kluba v Celju in se (lahko) udeležuje srečanj (osebno,
ali s pomočjo moderne tehnologije preko Skypa). Lokalni skupnosti je
bil predstavljen kot uspešen fotograf s posebnimi potrebami (razstava
njegovih fotografij), le-ta ga je sprejela in mu nudi podporo po lastnih
močeh. Župan je zagotovil finančni vir (do določenega limita) za zagotovitev potrebnega prilagojenega prevoza na kraje, kjer ima Jasmin
dejavnosti. V lokalnem časopisu ima svoj kotiček za fotoreportažo; kadar posname kakšno dobro fotografijo. Tudi mati je postala del njegovega fotografskega življenja. Prevoznik, ki izvaja prilagojeni prevoz,
ima izkušnje pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Edino, kar ni
najbolje uspelo, je redna pomoč prostovoljca na domu. Jasmina še vedno spremljamo in mu nudimo potrebno pomoč – ob tem se čuti varnega, prav tako tudi mati (to povesta oba). Oba sta tudi zelo hvaležna
za izvedeni načrtovani, mehki način Jasminove vrnitve v lokalno okolje in njegovo socialno vključitev.
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NINO

• Želim prostovoljca pri meni doma
• http://prostovoljec.kamnik-starejsi.si/

Šolsko leto 2013–14, 2014–15
Cilj:
• Urediti si v lokalnem okolju prostovoljca za občasno druženje, pomoč pri
sprehodu oz. drugih aktivnostih.
• Fotografirati eno stvar v lokalnem okolju (karkoli), narediti eno dobro
fotko iz tega in napisati kratek prispevek. ter posredovati v javno objavo
(časopis Kamničan).
• Slediti dogodkom v lokalni skupnosti in fotografirati ter po možnosti objavljati fotografije.
• Narediti en izdelek (morda enostavnejši koledar?!) in se z njim ob novem
letu zahvaliti osebam, ki mi omogočajo moje kvalitetno življenje.
• Vključitev v Fotografsko društvo Kamnik.

Aktiviranje uporabnika za dejansko
vključevanje v družbeno in socialno
okolje:
• prijava (lastne) ideje na Natečaj za
socialnega inovatorja (14/10-2013);
• aktivno sodelovanje na Konferenci
socialnega podjetništva;
• objava članka (o tem) v Kamniškem občanu;
• Preverjanje uresničitve ideje na
terenu – implementacija v praksi.
NALOGE ZA TEREN

Cilj PDUO:
• Predstavitev (promocija) uporabnika v lokalnem okolju (preko konkretne
dejavnosti, preko uporabnikove potrebe …) – opozoriti na uporabnika, na
njegove potrebe kot na pripadnika ranljive skupine v konkretnem okolju,
skupnosti.
• Vzpostavitev ključnih točk (sider) v lokalnem okolju, na katere se bo uporabnik lahko obračal, se vključeval v socialno mrežo in bil aktiven ter bo
imel zagotovljeno nadaljnjo kvaliteto življenja (preko tega vplivati na
ohranjanje kvalitetnega medsebojnega odnosa družinskih članov v družini v njihovem skupnem sobivanju).
• Intenzivno mentoriranje oz. tutorstvo.
FORMALNO

NEFORMALNO

• Nino ima že urejen status po zaključenem usposabljaju in je edini
udeleženec z dolgoročno urejenim
statusom.
• Nima pa možnosti vključitve v
sebi primerne oblike programov v
ožjem in širšem okolju.

Poslane prošnje za prostovoljca:
• Info točka za starejše
• http://www.kamnik-starejsi.si/
• http://www.kamnik-starejsi.
si/index.php/prostovoljske-skupine
• http://www.kamnik-starejsi.si/
index.php/povezave
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• Raziskati prostovoljstvo.
• Raziskati možnosti za vključitev v primerne oblike programov v
ožjem ali širšem okolju.
• Intenzivna vključitev mentorice oz. tutorke in prevzem nalog.

Potek dela v projektu PDUO – Socialna rehabilitacija
Intenzivno delo z Ninom v modulu se je pričelo s pomočjo pri kandidiranju njegove ideje na Natečaju za družbeno inovacijo (oktober 2013);
prijava je bila uspešna, pri pripravi in izpeljavi predstavitve ideje je aktivno sodelovalo več članov projekta (Praznik, Peljhan, dr. Rutar). V
nadaljevanju so bili postavljeni cilji: realizacija te ideje v praksi, zagotovitev občasne pomoči prostovoljca na domu (za spremstvo, druženje, tudi za pomoč pri delu obdelave fotografij); vključitev v socialno
okolje z dejavnostjo fotografije. Večji del srečevanj sva z Ninom iskala prostovoljce: oblikovala sva univerzalno prošnjo in širila mrežo možnih naslovnikov; potreboval pa je tudi pomoč (več strokovnih delavcev) pri oblikovanju člankov za časopis, intervju.
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Zaključek (rezultati dela)
Nino je član Fotografskega kluba v Kamniku. S prošnjami je v začetnem obdobju izvajanja projekta uspel dobiti dve mladi prostovoljki
za druženje (ena ura na štirinajst dni) preko lokalne mreže; realizirati
pa smo želeli tudi dogovor s pristojnim centrom za socialno delo glede možnosti vključitve kandidata DSK (delo v splošno korist) v prostovoljstvo, ki pa ni uspel (kandidat ni formalno izpolnjeval vseh pogojev,
zato kljub že izpeljanim dogovorom realizacija ni bila možna).

Sašo nato v pogovoru pravi:
»Sam bi pripravil les (če bi ga imel), zbrusil, odrezal, barval, polakiral, zvrtal luknje v beton in les,
ter montiral obleko na betonski zidak.«

NALOGE ZA TEREN

• Spremljanje izvajanja usposabljanja v mizarski delavnici (mentor
oz. tutor).
SPREMLJANJE PO ODPUSTU (september 2014)

SAŠO
Šolsko leto 2013–14, 2014–15
FORMALNO
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NEFORMALNO –
izziv PDUO

• Svetovalna pomoč v različnih življenjskih situacijah, s katerimi se
srečuje v novem okolju in z novim statusom.
• Intenzivno spremljanje v prvem študijskem letu, podpora, suport.
(mentor oz. tutor).

11. 11. 2013: Izražen INTERES uporabnika
»Porodila se mi je ideja, da bi v tem šolskem letu,
ko nimam obveznega pouka izdeloval iz lesa. Na
misel mi je prišla ideja, da bi z lesom oblekel betonske zidake, ki so v okolici zavoda namenjeni
sedenju. Trenutno sedenje na betonskih zidakih
je lahko zelo neprijetno, saj so zidaki zelo mrzli.
Tudi pogled na zidake bi bil lepši, če bi bili oblečeni z lesom.
V preteklosti že imam izkušnje z izdelavo balkonske ograje, ki sem jo pomagal izdelovati stricu.
Stricu sem pomagal stružiti, oblati in na koncu
tudi lakirati ter barvati.
V življenju mi bi to zelo koristilo, saj sem prepričan, da z mojo hendikepiranostjo lahko samostojno naredim veliko stvari iz lesa.«

Poiskati možnosti:
• v centru
• zunaj centra.
Dogovor z mizarsko delavnico v Kamniku in realizacija
praktične izkušnje.
Mizarstvo Kovač Maksi s.p.
Podpisana pogodba; vodenje
spremljajočih dokumentov
(ocena mentorja oz. delodajalca, dnevnik, prisotnost).

Potek dela v projektu PDUO – Socialna rehabilitacija
Pri Sašu je pomembno to, da je že kmalu v začetku izvajanja projekta,
modula sam izrazil interes po pridobitvi določenega znanja, spretnosti, in sicer ga je zanimalo delo z lesom. Poiskali smo pripravljenega mojstra z mizarsko delavnico v lokalnem okolju Kamnik ter organizirali enomesečno usposabljanje. Sašo je v začetku z navdušenjem odhajal k mizarju, ki se je pa kaj hitro poleglo. Delo ni bilo zaman, saj smo
mu s praktično izkušnjo omogočili vpogled v realno stanje, v možnosti
za njegovo zaposlitev s tovrstnimi znanji ter razliko med profesionalnim delom in okupacijskim delom (ko nisi mizar in le pomagaš opravljati pomožna dela po navodilu).
Sicer pa si je zastavil cilj: študij logistike v Celju (dnevno vključevanje od doma); alternativa: iskanje zaposlitve in prijava na zavodu
za zaposlovanje (vključitev v proces zaposlitvene rehabilitacije); vključitev v socialno okolje z dejavnostjo fotografije; preverjanje v praksi
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njegovih drugih idej (delo z lesom kot najpomembnejše). Tako sva v
zemljevidu začrtala dve poti: ena je študij in pot do njega; druga pa je
iskanje zaposlitve. To je njegova realna prihodnost. Pri razjasnjevanju
(definiranju) statusov, v pogovorih o željah, idejah sva oblikovala izdelek oz. zbir informacij (o statusu študenta oz. brezposelne osebe/
iskalca zaposlitve; študij (pogoji, predmetnik …), prevoz, prehrana, finančni okvir ipd.).

Zaključek (rezultati dela)
Sašo se je prijavil na fakulteto (Fakulteta za upravo) v Ljubljani in bivanje v študentskem domu, saj je želel ohraniti finančni vir (družinsko
pokojnino). Fakulteto uspešno obiskuje. Med izvajanjem projekta pa
se včlani tudi v Fotografsko društvo Celje, saj ga fotografija zanima in
je tudi med dobitniki priznanj zanje.

DANIJEL
(primeri podpornih dokumetnov)

Socialno-rehabilitacijski del

Cilj PDUO:
• Predstavitev (promocija) uporabnika v lokalnem okolju (preko konkretne
dejavnosti, preko uporabnikove potrebe …) – opozoriti na uporabnika,
na njegove potrebe kot na pripadnika ranljive skupine v konkretnem
okolju, skupnosti.
• Vzpostavitev ključnih točk (sider) v lokalnem okolju še pred odhodom iz
centra, na katere se bo uporabnik lahko obračal, se vključeval v socialno
mrežo in bil aktiven – imel zagotovljeno nadaljnjo kvaliteto življenja,
vključno z ohranjanjem rednih odnosov z rejniško družino.
• Ohranjati stik z uporabnikom še eno leto po odhodu iz centra ter preverjati življenje in realizacijo vključevanj; evidentirati morebitne težave
in jih skušati reševati – nuditi pomoč in oporo uporabniku (opolnomočenje, zagovorništvo).

FORMALNO

NEFORMALNO

1. Zaposlitev.
2. Bivanje v Bivalni skupnosti Sonček
v Štorah.
3. Vključitev v Zaposlitveni center
CRI Celje.

• Humanitarno društvo Lions klub
Ptuj in Rotary Club Ptuj.
• Prošnja za zaposlitev (priprava
tipske).
• Vključitev v Fotografski klub Celje.

NALOGE ZA TEREN

Šolsko leto 2013–14, 2014–15

Cilj:
• Ureditev nadaljnjega statusa in eksistenčnih vprašanj (bivanja) s strokovno pomočjo.
• Samostojno, neodvisno življenje.
• Zaposlitev.
• Aktivno udejstvovanje na interesnih področjih: šport (košarka na vozičkih), glasba (igranje harmonike).
• Opraviti vozniški izpit (še) v času usposabljanja v centru.
CIRIUS (vidi potrebo, uporabnik ne):
• Vzpostaviti tudi možnost (občasnega) strokovnega nadzora – glede
zdravstvenega stanja (preprečevanje preležanin in ran).
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• Mladinsko prenočišče Kurent Ptuj – preverjanje možnosti
zaposlitve s statusom invalida.
• Ogled Bivalne skupnosti in Zaposlitvenega centra v Celju.
SPREMLJANJE PO ODPUSTU: 2014–15 • pričetek: september 2014
FORMALNO

NEFORMALNO

• Poslana navodila rejnici (prijava na
ZRSZ, ureditev zdr. zav.; ureditev
DSP-ja).
• Večkratna komunikacija po
telefonu (z rejnico).

Dejavnosti v lokalnem okolju
• Anja Japelj (tutorka) – pisno priporočilo za vključitev v SŠZP, včlanitev
v ZPS – ponovno;
• mreženje v lokalnem okolju;
• intenzivna podpora uporabniku.
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Potek dela v projektu PDUO – Socialna rehabilitacija
Danijel izhaja iz rejniške družine, zato je njegova dolgoročna prihodnost negotova, kar ga močno zaznamuje v njegovem delovanju in
ovira pri načrtovanju življenja. Skupaj z njim smo zastavili cilje: pridobitev vozniškega dovoljenja; vključitev v socialno okolje z dejavnostjo
na področju športa, glasbe, morda tudi fotografije; urejanje eksistence ob odhodu po večletnem bivanju v centru in že nekajletnemu odhajanju iz centra.
Danijel se srečanj ni redno udeleževal. Bil je edini, ki ni izražal želja,
ni imel idej za prihodnost in kar je najbolj pomembno: nima podpore
v domačem okolju, saj prihaja iz rejniške družine. Pri njem je bilo zato
delo v modulu usmerjeno predvsem v individualno zunaj okvira običajnih terminov, s sodelovanjem rejnikov kot pomembnih tretjih pri iskanju rešitev za njegovo prihodnost. Pri njem je še zlasti vidno, kako
zelo nepredelan in težaven je proces odhajanja in korak odhoda iz našega centra, kar močno potrjujejo tudi pretekle izkušnje dela z njim ter
tudi sodelovanja z njegovim neposrednim okoljem, institucionalnimi
možnostmi strokovne pomoči v domačem okolju. Kot vzrok za odsotnost v delavnicah oz. na skupinskih srečanjih (delavnice) je vse leto
navajal urejanje in izpolnjevanje potrebnih pogojev za realizacijo učenja praktične vožnje (tečaj pravil cestnega prometa …).

Zaključek (rezultati dela)
Danijel je opravil vozniški izpit, kar je zanj izjemnega pomena in edini pomemben cilj, po več letih njegovih le ustnih prizadevanj. Navezal
je stik z udeleženci in mentorjem košarkarske ekipe v svoji regiji (stik
preko Facebooka), kjer je pridobil več informacij o možnostih za vključitev v širši okolici domačega kraja. Raziskal naj bi tudi možnost dodatnega izpopolnjevanja in udejstvovanja (na prireditvah) na glasbenem področju – igranje harmonike, kar pa se zaradi trenutno večjega
interesa v športu tudi ni zgodilo. Pri njem je bilo potrebno delo krepko preusmeriti na teren (ogled možnih oblik za vključitev po odhodu iz CIRIUS-a), da bi spodbudili njegovo razmišljanje o eksistenčnih

Socialno-rehabilitacijski del

127

vprašanjih (bivanje, zaposlitev, finance) in vzbudili njegov interes
(vplivali na njegovo predstavo o možnostih). Z njegovo mentorico oz.
tutorko sva pri tem izjemno dobro sodelovali, si izmenjavali informacije, poglede, mnenja ter iskali poti za njegovo lastno aktiviranje. S ciljem pospešitve nekaterih potrebnih birokratskih procesov smo svetovali tudi vključitev v prvi del procesa zaposlitvene rehabilitacije še pred
iztekom usposabljanja v našem centru ter navezali vse potrebne formalne (pa tudi neformalne) stike v lokalnem okolju.

Priloga 1: Danijel – Informacije glede zaključka
usposabljanja v CIRIUS Kamnik (junij 2014)
ZAPOSLI
TEV

• Status dijaka velja do 30/09-2014.
• 01/10-2014 moram urediti nov status:
1/ status študenta, če grem študirat (višješolski program – mehatronika, Šolski center Ptuj https://krka1.mss.edus.si/registriweb/
ZavodPodatki.aspx?ZavodID=10249
2/ status zaposlenega – to pomeni, da poleti najdeš delodajalca, ki
te je pripravljen zaposliti in se zaposliš pri njem (določene statusne zadeve pa urejaš preko Zavoda RS za zaposlovanje – status invalida).
3/ status brezposelne osebe in prijava na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ): http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_
brezposelne_osebe
• 01/10-2014 se osebno na ZRSZ prijaviš v evidenco brezposelnih oseb (na vložišču); s seboj odneseš: osebno izkaznico, kopijo zadnjega spričevala (in original za vpogled) in dokument
o posebnih potrebah/zdr. (kopijo odločbe o usmeritvi z dne
30/08-2011, izdana pri ZRSŠ Maribor). Na podlagi prijave je
urejeno obvezno zdr. zavarovanje; dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačaš in urediš sam.
(več informacij: http://www.e-zavarovanja.com/index.php/narocilo-dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/form/3?gclid=CJ20
ws_1zb0CFbMftAodszUAuw
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ZAPOSLI
TEV
(nadalje
vanje)

• Na vložišču ZRSZ prvi dan prijave povem in uredim vse potrebno, da lahko pridobim denarno socialno pomoč (ki si jo uredim
na CSD Ptuj; višina cca. 185 €).
Obrazec: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/
pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/obr_8_45_upjs_sprem_
www.pdf.
• Ta, prvi dan na ZRSZ dobim datum za srečanje pri svetovalcu (rehabilitacijski svetovalec), kjer se bom pomenil in vključil
v proces zaposlitvene rehabilitacije. Na to srečanje prinesem še
več moje zdravstvene dokumentacije, ki dokazuje, priča o mojih
posebnih, zdr. potrebah. V procesu zaposlitvene rehabilitacije
imam možnost in pravico do izobraževanja, do usposabljanja na
delovnem mestu ipd. Po končani zaposlitveni rehabilitaciji (in
predhodni ocenitvi moje delovne sposobnosti) ZRSZ izdela odločbo o zaposljivosti = status invalida.
Zaposlitvena rehabilitacija (več informacij): http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/zaposlitvena_
rehabilitacija/

Stanovanje

Slediš »Razpisom« v občini – za t.i. »občinska« oz. tudi neprofitna
stanovanja
• http://www.mojaobcina.si/cirkulane/
• http://www.mojaobcina.si/cirkulane/razpisi/javni-razpisi/
• http://www.ptuj.si/
• http://www.ptuj.si/socialno_varstvo
(subvencioniranje neprofitnih najemnin)

Iskanje zaposlitve

http://www.ess.gov.si/ (prosta delovna mesta, izbereš regijo … )
http://www.mojaobcina.si/cirkulane/zaposlitev/
http://najdisidelo.blogspot.com/2008/10/baze-prostih-del.html
http://www.cirkulane.si/?page_id=1090
Ureditev bolj varnega statusa
• Prijava na ZRSZ in vključitev v proces zaposlitvene rehabilitacije.
• Po uspešno zaključenem procesu pridobitev odločbe o zaposljivosti (status invalida je to).
• Iskanje zaposlitve v zaposlitvenem centru.
Seznam zaposlitvenih centrov: http://www.mddsz.gov.si/si/
delovna_podrocja/invalidi_vzv/zaposlitveni_centri/
• Urejanje bivanja v skupnosti – Stanovanjski skupnosti v nekem
središču (npr. Ptuj, Maribor ali Celje).
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Priloga 2: Dopis za Danijelovo rejnico (september 2014)
Spoštovana ga. rejnica.
V prilogi vam za Danijela pošiljam nekaj dokumentov:
1. original: Potrdilo o obiskovanju priprave na osnovno šolo;
2. original: Zaključno spričevalo osnovne šole;
3. kopije šolskih dokumentov o dokončanju programa računalnikar (Letno spričevalo 3. letnika, Obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu in Spričevalo o zaključnem izpitu);
4. kopije dokumentacije, povezane s t.i. »razvrščanjem« in »usmerjanjem« otroka
s posebnimi potrebami (več enakih izvodov tudi za vaš arhiv);
5. original: Odločba glede zdravstvenega zavarovanja (veljavno do 30. 09. 2014);
6. Obrazec Prijava za Zavod RS za zaposlovanje; http://www.ess.gov.si/_files/1917/prijavni_obrazec_evidenca_IZ.pdf
7. Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/
Obr_8_45_net.pdf
Predlagam nadaljnje urejanje statusa po sledeči poti z datumom 01. 10. 2014:
1. ureditev zdravstvenega zavarovanja Danijelu (kot odrasli osebi) na pristojnem Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, tel.:
(02) 749 19 20 (obvezno zdravstveno zavarovanje, dodatno prostovoljno
zdravstveno zavarovanje – oboje samoplačniško!);
2. prijava na Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo PTUJ, Trstenjakova 2a,
2250 Ptuj, tel.: (02) 771-07-11
http://www.ess.gov.si/_files/6055/Prijava_pri_Zavodu_za_zaposlovanje.pdf
Uradne ure: PO, TO = 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00; SRE = 8.00 - 12.00 in
13.00 - 17.00; PE = 8.00 - 13.00.
S seboj naj ima:
• veljavni osebni dokument;
• kopije spričeval pridobljenih izobrazb (elektrikar, računalnikar, elektrotehnik) ali originali, ki jih izroči le na vpogled;
• kopije dokumentacije, ki dokazujejo status posebnih potreb (Strokovno
mnenje, Odločba o usmeritvi);
• Izpolni naj obrazec PRIJAVA V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB
Obrazec: http://www.ess.gov.si/_files/1922/prijavni_obrazec_evidencaBO.pdf.
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•
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•
•
•

Po uspešno izvedeni prijavi na zavodu bo dobil datum za srečanje z rehabilitacijskim svetovalcem – to bo ga. Gabriela KODRIČ (02 771 07
11). Gospa že pozna primer in jo lahko tudi pokličete in se z njo posvetujete.
K njej na srečanje naj Danijel nujno odnese tudi rehabilitacijsko oceno
URI Soča MB, ki jo je prejel v septembru 2014. S tem se bo lahko vključil v proces zaposlitvene rehabilitacije (in v vrsto za čakanje drugega
dela ZR) – gospa vam bo na prvem srečanju povedala več o tem.
Predlagam tudi, da se zanimate za možnosti vključitve v Zaposlitveni
center na Ptuju in se o možnosti pogovorite z ga. Gabrielo:
- Zavod Detel, Špindlerjeva ulica 10, 2250 Ptuj (02 480 38 80, 031 309
077 – ga. Suzana Zadravec).
- Zaposlitveni center Livia, Rogozniška cesta 30, 2250 Ptuj (tel.: 02 780
67 80, 031 880 222 – ga. Melita Cafuta).
Če uspe vključitev v Zaposlitveni center, potem je potrebno urediti še
bivanje v neposredni okolici – na Ptuju (pomoč CSD-ja in občine).
Druge možnosti – v okviru Zveze paraplegikov, Sonček … – so vprašljive
(ker so odvisne od članstva).
Na dan prijave naj na Zavodu RS za zaposlovanje zaprosi tudi za POTRDILO o prijavi na zavodu – na podlagi tega bo lahko urejal pravice na
CSD-ju.

3. Ureditev pravic iz javnih sredstev na pristojnem CSD-ju: za pomoč morda
prositi ga. Lešnik.
• Izpolniti je potrebno vlogo (priložen obrazec): Vloga za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45_net.pdf
• Zaprosi naj za:
- denarno socialno pomoč (kot edini vir preživetja odrasli osebi);
- ureditev/plačilo sklenjenega zdravstvenega zavarovanja.
Če pripada še kaj drugega, pa povprašajte ga. Lešnikovo (CSD Ptuj, odgovorna
za primer rejništva).
Ko bo morda enkrat najemnik stanovanja, bo imel verjetno pravico tudi do
subvencije najemnine.
4. Osebni zdravnik v okolici domačega kraja: po naših podatkih je novo zdravnico že izbral in ji je naša ambulanta poslala njegovo zdravstveno kartoteko
(priporočeno, 10/09-2014). Predlagamo, da čim prej opravi prvi pregled pri
novi zdravnici v Splošna ambulanti Cirkulane.
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Kot smo dogovorjeni – smo v stiku še vse leto. Vzgojiteljica Anja (mentorica, tutorka) in Danijel se bosta redno slišala, sama bom posredovala pri urejanju formalnosti.
Prosim pa vas, če je le možno, da tudi meni pošljete kopijo rehabilitacijskega
mnenja URI Soča MB.
Lepo vas pozdravljam, Irena Praznik, CIRIUS Kamnik

Mitja
(primer uvodnega vprašalnika)
Delo z Mitjem predstavljamo s pomočjo uvodnega vprašalnika za uporabnike in njegovih odgovorov: lastnih zapisov odgovorov in odgovorov, zapisanih ob usmerjenem pogovoru pri vsakem izmed vprašanj.

Uvodni vprašalnik za uporabnike
Vsak uporabnik je v začetku najprej pisno odgovoril na štiri zastavljena vprašanja. V individualni obravnavi je skozi usmerjeni pogovor o
vprašanjih še enkrat razmišljal. Odgovori so bili izhodišče za nadaljnje
delo in skupno raziskovanje v projektu pri modulu socialna rehabilitacija. Na vprašalnik so udeleženci odgovarjali v treh delih: najprej prva
tri vprašanja, nato četrtega in šele nato petega. Cilje dela sva s posameznikom zastavila na podlagi določenih odgovorov (želja, ovir ipd.)
oz. t.i. sider (v tekstu označeno besedilo), ki so se zdela nujna za nadaljnjo obravnavo. Vedno smo v teh pogovorih, vezanih na uvodni vprašalnik, govorili tudi o posameznikovi socialni mreži, ki je večinoma
omejena le na ožjo in širšo družino.
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MITJA – odgovori na uvodni vprašalnik za uporabnike
1. NA KAJ SEM V ŽIVLJENJU PONOSEN?
2. KAJ ŽELIM POČETI V ŽIVLJENJU?
3. KAJ BOM oz. ŽELIM POČETI V ŽIVLJENJU PO KONČANEM ŠOLANJU V
CIRIUS-u?
4. KAKO SI ZAMIŠLJAM ŽIVLJENJE PO KONČANEM ŠOLANJU V CIRIUS-u:
ALI BOM ŽIVEL Z DRUŽINO IN ALI BOM LAHKO KDAJ ŽIVEL TUDI SAM?
5. Kateri so moji cilji v šolskem letu 2014-15, ko sem še v CIRIUS-u, s
pogledom na prihodnost doma?
prvi, lastni
odgovori
V življenju sem
lahko ponosen
nato da sem prišel
do 4 letnika.

odgovori, zapisani ob usmerjenem pogovoru in skupno
začetno razmišljanje o možnostih glede na izraženo
1 V življenju sem lahko ponosen na to, da sem prišel do 4. letnika. Na začetku šolanja in usposabljanja sem bil v dvomih, če bom
uspešen. Vzrok na začetku je bilo domotožje; potreboval sem čas,
da sem se privadil. Na začetku je bila težka tudi šola, npr. predmeti: matematika, slovenščina, angleščina; ITK (Čeferin, Hodak),
praksa pri Ivanu Maradinu – pisanje poročil. Všeč so mi predmeti: grafično oblikovanje, kjer je bilo risanje, internet; komunikacijske veščine (Karin Bojc) in podobni predmeti. Redno obiskujem
fizioterapijo in delovno terapijo. Terra-suit mi je bil všeč.
Da igram na klavir. Igram pri Miranu Antoninu. Igral sem tudi
v domačem kraju. Naučil sem se pri učiteljici, vozili so me starši.

Da bom lahko, dajal filme na računalnik in snemal –
pri bratovi firmi in
tudi sam.

2 Da bom lahko dajal filme na računalnik in snemal – pri bratovi firmi in tudi sam.

Ni odgovoril.

3 Bil bi doma, snemal bi filme in jih dajal na Youtube; tudi v CIRIUS-u bi snemal filme s profesorjem Vidergarjem. Filme o
svojem domačem kraju.
Rad bi imel službo, upam, da jo bom dobil.

Po končanem šo4 Po končanem šolanju v CIRIUS-u mislim, da bom živel z družilanju v CIRIUS-u
no (oče, mama, brat) ali pa tudi sam.
bom živel z družino
ali pa tudi sam.
Opomba: ni imel
naloge pisnega
odgovarjanja!

5 Šolo bi rad zaključil.
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Cilji PDUO – Socialna rehabilitacija
Mitja je bil v projekt vključen krajši čas (tri mesece). Zaradi svojega
hendikepa (huda poškodba možganov) ima veliko težav v vsakdanjem
funkcioniranju (govor, spomin, gibanje). Sodi med nezaposljive osebe, zato sva si za cilj PDUO zadala raziskovanje okolja domačega kraja,
kjer bi našla možnosti za njegovo dolgoročno vključenost. Raziskovala sva med zaposlitvenimi centri, ki jih je v njegovem širšem okolju kar
nekaj. Našla sva celo sorodnega njegovi želji dajal filme na računalnik in
snemal. Vendar pa ima Mitja težave tudi s sprejemanjem kakršnekoli
oblike za vključitev v domačem okolju, zato sva čas, ki sva ga imela na
voljo, individualno namenjala prav temu. V sodelovanje sva pritegnila
tudi njegovo družino.

Zaključek (rezultati dela)
Dosežen je cilj, da so v družini osveščeni o možnostih za Mitjevo morebitno vključitev v okolici domačega kraja.

Miha
(primer uvodnega vprašalnika)
Tudi delo z Miho predstavljamo s pomočjo njegovih odgovorov na
uvodni vprašalnik, saj iz njih veje njegova edina in globoka želja.
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MIHA – odgovori na uvodni vprašalnik za uporabnike

MIHA – odgovori na uvodni vprašalnik za uporabnike

1. NA KAJ SEM V ŽIVLJENJU PONOSEN?
Ponosen sem na to, da sem začel s petjem v šolskem bandu in na svojo vero ter na
pevski talent, ki sem ga dobil od Boga. In tega me ni sram priznati.

5. Kateri so moji cilji v šolskem letu 2014-15, ko sem še v CIRIUS-u,
s pogledom na prihodnost doma?
• Letos mi je super v CIRIUS-u, če bi se dalo, bi tako usposabljanje podaljšal še za
nekaj let (najmanj dve leti).
• Čim več želim peti, peti, peti.
• Sodelovati na Radiu CIRKUS!!! – To mi je zelo všeč; v osnovni šoli sem
sodeloval, ko se je radio šele ustanavljal. Takrat mi ni bilo tako všeč delo, ker
so me priganjali in mi govorili, kaj moram (mentorica mi je ves čas govorila,
da moram biti glasen, da moram pravilno govoriti, moral sem brati, dvakrat
tedensko sem imel vaje; prvi intervju, ki se ga še danes spomnim, je bil s prof.
Srečkom Sitarjem – bil je »Astronomski teden«, imel sem delo do 19. ure
zvečer). Sedaj imam več novinarske svobode, več svobode, ker nimamo šolskih
obveznosti.
• V centru nisem še nikoli prenočil in tudi ne nameravam; ne spomnim se tudi, da
bi bil kdaj v bolnišnici brez mame (morda enkrat na Ortopedski).
• Sodelovati z bandom in »djembami« (afriški bobni) v CIRIUS-u.

2. KAJ ŽELIM POČETI V ŽIVLJENJU?
Želim se ukvarjati s petjem in. (pika)
3. KAJ BOM oz. ŽELIM POČETI V ŽIVLJENJU PO KONČANEM ŠOLANJU V
CIRIUS-u?
Želim se posvetiti petju.
4. KAKO SI ZAMIŠLJAM ŽIVLJENJE PO KONČANEM ŠOLANJU V CIRIUS-u:
• ALI BOM ŽIVEL Z DRUŽINO?
• ALI BOM LAHKO KDAJ ŽIVEL TUDI SAM?
Mogoče bom še lahko občasno prišel na obisk v CIRIUS. Predvsem me zanima
sodelovanje z bandom in profesorjem Miranom Antoninom. Živel bom v stanovanju v
Ljubljani pri mami in babici, kjer imam svojo sobo.
Prevoz? – Mogoče bom šel z busom ali pa s kolegom ali pa s stricem. Bus bo težje,
zaradi vida, ker na daleč ne vidim. Me je sram prositi mimoidočega za pomoč.
Postanem napet in »trd« v družbi neznancev, tujcev. Ne prisedem se na avtobusu, če
je prost sedež poleg nekoga. Razlog je tudi v tem, da nerad komuniciram s tujci, ker se
bojim reakcije neznanca. Zakaj? – Ker tako počne tudi mama. Najraje se umakne od
»čudnih«, neznanih ljudi, tako tudi jaz.
Težko pričnem pogovor.
Življenje si predstavljam doma z materjo in babico.
• KAJ BI STORIL, ČE BI NAENKRAT OSTAL BREZ MAME IN BABICE?
- Živel bi pri stricu (materinem bratu). Ima družino, živi za Bežigradom v Ljubljani.
- Ostal bi v CIRIUS-u. – Kako? – Ja tako, kot vsi ostali, ki nimajo staršev.
- A bi šel v Sonček? – Ja, najbrž. Poznam »folk« v enoti v bližini mojega doma. –
Po spodnjem spoznanju ugotoviva, da Miha ni govoril o Sončku, temveč o
Svetovalnem centru Ljubljana. V Sonček bi šel, če bi bilo res nujno in edino.
- Bil sem na praksi (PUD) v Svetovalnem centru (SC) na Gotski ulici. Mama in
mentor SC se dogovarjata o možnosti moje zaposlitve (4 do 5 ur dnevno). »Folk«
mislim na odrasle ljudi. Imam status »krožečega dijaka«.
- Če ne bi mogel živeti z družino, bi potreboval pomoč, torej: sam ne bi zmogel živeti.

Področja dela v projektu PDUO – Socialna rehabilitacija
Z Miho sva se pogovorila o njegovi želji, tudi o njegovih stiskah v medsebojnih odnosih (zlasti z neznanimi ljudmi). Skupaj sva zastavila sledeča področja, ki bi jim v času srečevanj sledila in se o temah tudi individualno pogovarjala.
• Prevoz: bus do Kamnika, bus po Ljubljani.
• Znati prositi in poiskati pomoč, ki jo potrebujem (bodisi za prevoz …).
• Ali moram komunicirati s tujci – koliko in kdaj (samo vljudnost ali
pogovor); kaj lahko povem tujcu, česa ne …
• Spoznati Svetovalni center – bil sem tam na praksi (PUD) in lahko bi bil tam zaposlen za štiri (4) ure (dogovor z mentorjem tam in
mojo mamo).
• Prenočevanje: ko bom moral, bom prenočil drugje.
• Poiskati možnost udejstvovanja v petju v lokalnem okolju.
• Možnost sodelovanja na radiu v lokalnem okolju.
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MIHA, šolsko leto 2013–14, 2014–15
Cilj:
- Urediti si v lokalnem okolju REDNEGA/STALNEGA prostovoljca za občasno
druženje, pomoč pri sprehodu oz. drugih aktivnostih (vsaj dve uri strnjeno)
– spremstvo na določeno aktivnost (npr. šolo petja).
- Napisati prošnjo, jo posredovati možnim naslovnikom v lokalnem
okolju.
• Orientacija (učenje) v domačem okolju – po Ljubljani: vključitev tiflopeda
goginje, kasneje prostovoljec, redni.
• S pomočjo fotografije si narediti tudi pomoč za samostojno orientiranje po
domačem okolju.
- Zelo konkretno razdelati natančno logistiko.
- Učenje poti: Ljubljana-Kamnik-Ljubljana; Ljubljana: dom-točka B-dom.
- Učenje petja – pop petje (na točki B).
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posluhom za mlade iz skupine ranljivih, takoj pripravljeni na sodelovanje. Odkrito cenijo Mihov talent, tudi v prihodnjem šolskem letu bo
njihov učenec, še vnaprej ga bo poučevala mentorica ga. Eva Moškon.
Miha ima zaradi lastnega hendikepa (cerebralna paraliza, motnja
vida) nemalo težav v vsakdanjem delovanju. Da je bil pripravljen sprejeti vključitev v novo, neznano okolje, je trajalo sedem mesecev dela,
medsebojnega sodelovanja več strokovnih delavcev v projektu. Sedaj
je zadovoljen in zelo navdušen nad dejavnostjo. Žal pa so ostali nerealizirani ostali cilji, saj ga od doma do Pionirskega doma spremlja mati,
ga tam počaka in skupaj odideta domov. – Ni (še) bil pripravljen sprejeti ponujene pomoči, da se sam preskusi in nauči koristiti javni prevoz v Mestni občini Ljubljana, ki je izjemno dobro organiziran in ima
status prijaznega do uporabnikov iz skupine ranljivih.

Priloga 3: Dogovarjanje za vključitev k petju

Cilj PDUO:
• Predstavitev (promocija) uporabnika v lokalnem okolju (preko konkretne
dejavnosti – glasbe, petja).
• Upozoriti na uporabnika, na njegove potrebe kot na pripadnika ranljive
skupine v konkretnem okolju, skupnosti.
• Vzpostavitev ključnih točk (sider) v lokalnem okolju še pred odhodom iz
centra, na katere se bo Miha lahko obračal, se vključeval v socialno mrežo
in bil aktiven – imel zagotovljeno nadaljnjo kvaliteto življenja (ter preko
tega vplivati na ohranjanje kvalitetnih medsebojnih odnosov mati-babicaMiha kot edinih članov družine v skupnem sobivanju).
• Ohranjati stik z uporabnikom še eno leto po odhodu iz centra ter
preverjati realizacijo vključevanj; evidentirati morebitne težave in jih
skušati reševati – nuditi pomoč in oporo uporabniku (opolnomočenje,
zagovorništvo).

Zaključek (rezultati dela)
Glavni doseženi cilj je, da je Miha od meseca aprila 2015 vključen k učnim uram petja v okviru javnega zavoda Pionirski dom, pod okriljem
Mestne občine Ljubljana. V Pionirskem domu so se izkazali z izjemnim

E-sporočila: (končno) dogovarjanje za Mihovo vključitev k petju
marec 2015

Priprava Miha na samostojno obiskovanje (preko orientacije v
mobilnosti slepih in učenja tiflopedagoginje) ni uspela, zato dogovor za spremstvo z materjo, ki je edino sprejemljivo Mihu. S
soglasjem matere navežemo stik z že jeseni vzpostavljenim kontaktom v Pionirskem domu v LJ – z ga. Evo Moškon, ki je že dala
soglasje za vključitev.

18. 03. 2015 Zadeva: glede termina za petje za Miho
Datum: 18.03.2015 11:54
Pošiljatelj: Eva M.
Prejemnik: CIRIUS Kamnik
Pozdravljeni!
Kot dogovorjeno, vam javljam termin (trenutno edini, ki ga lahko ponudim).
Ob sredah ob 15:00.
Na vezi in lep dan!
Lep pozdrav, Eva
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26. 03. 2015 -------- Izvorno sporočilo -------Zadeva:Re: glede termina za petje za Miho
Datum: 26.03.2015 10:27
Pošiljatelj: Eva M.
Prejemnik: CIRIUS Kamnik
Spoštovana,
po včerajšnji spoznavno uvodni uri, javljam, da je bilo prijetno in
Miha je zelo prisrčen :)
Dejal je, da bo obiskoval, tako da lahko uredite s prijavo v tečaj
petja PETJE 1 preko spletne strani:
https://www.pionirski-dom.si/tecaji/2870/solo-petje
Petje 1 pomeni 30 minut (enkrat tedensko).
Termin: ob sredah (15:00 - 15:30)
Smo na vezi! Vse lepo! Eva
20. 05. 2015 -------- Izvorno sporočilo -------Zadeva: Ko zapoje Miha, srce res zaigra
Datum: 20.05.2015 22:42
Pošiljatelj: Eva M.
Prejemnik: Miha, CIRIUS Kamnik
Srečna in ponosna učiteljica Eva ☺
Priponka: I’ll be there Miha.m4a

Sklepne ugotovitve za zaključek
Ko govorimo o dijakih v zaključnem letu usposabljanja v našem centru, lahko na podlagi dveletnega izvajanja projekta PDUO sklenemo,
da je uspešna socialna rehabilitacija z vključenostjo uporabnika v lokalni skupnosti močno povezana z njegovimi sposobnostmi, znanjem,
interesi in željami. Pravzaprav je v prvi vrsti od tega odvisna, takoj
nato pa povezana z možnostmi v lokalnem okolju (izvajanje dejavnosti, programov; sistem podpornih storitev ipd.) in v odzivu lokalne skupnosti na želje in potrebe uporabnika (razumevanje le-tega).
Na prehodu iz enega statusa (npr. status zaključevanja usposabljanja v našem centru) v drugi status (študij, zaposlitev, življenje doma)
bi bilo potrebno uporabnikom omogočiti neki prehodni program oz.
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program prehoda (tranzicijski program) s ciljem (usmerjene) pomoči pri urejanju njihovega nadaljnjega življenja v prihodnosti. To smo
dejansko potrdili tudi z izvajanjem tega modula oz. projekta.
Zaradi okoliščin, ki determinirajo ciljno skupino oz. uporabnike, je
na prehodu potrebno zagotoviti osebo s strokovnimi znanji, ki bo še nadalje pomagala uporabniku, ga vodila, mentorirala in podpirala ter mu
pomagala pri uresničevanju njegovih potreb, želja v lokalni skupnosti.
Med izvajanjem modula se je zaradi dosti večje svobode pri delu (v
primerjavi s storilnostnim sistemom, ki so ga dijaki deležni v izobraževalnih programih) izkazalo, česa bi se posameznik rad učil, znal. Zato
bi bilo idealno, če bi program prehoda lahko vključeval vsebine, ki bi se
oblikovale iz potreb posameznika, za vsakega udeleženca individualno ter izhajajoč iz njegovih sposobnosti, interesov. To bi lahko bila dobra osnova za uporabnikovo uspešno socialno vključenost v določenem okolju.
Ciljna skupina vključenih udeležencev v modulu socialna rehabilitacija je potrdila, da potrebujejo največ podpore pri prehodu težje in težko gibalno ovirani udeleženci, vendar tudi tisti iz lažje skupine sodijo v
skupino ranljivih, ki je zaradi različnih osebnih in okoljskih dejavnikov
prav tako potrebna dodatne podpore in pomoči pri organiziranju nadaljnjega življenja. Izkazalo se je, da je v tem obdobju prehoda potrebna tudi močna podpora družine, kar pomeni težavo za posameznika,
ki izhaja iz enoroditeljske ali pa rejniške družine.
Na področju funkcionalne pismenosti so bili udeleženci najmanj pismeni pri upravljanju z denarjem – učenje elektronskega bančništva je
še ena vsebina, ki ji bomo morali namenjati več pozornosti in možnosti za učenje.
Velika potreba se je pokazala v zagotavljanju potrebne osebne asistence oz. fizične pomoči in po dobri mreži prostovoljstva v posamezni lokalni skupnosti.
Vredno bi bilo premisliti, kako bi z določenimi dobrimi elementi in načinom dela v tem projektu oblikovali dober tranzicijski program za mlade iz skupine ranljivih, saj smo potrdili, da ga nedvomno potrebujejo.
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TUTORSTVO
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje tutorja kot varuha ali
skrbnika:
'tútor -ja m (ū) knjiž. varuh, skrbnik: postaviti mladoletniku tutorja;
pren. tutor življenja' (SSKJ, 2015).
Tutorstvo je izraz, ki se po navadi uporablja za spremljanje študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami. Tutor je osebni učitelj, ki v sodelovanju s študentom (ali z dijakom) usmerja njegov razvoj, skrbi za njegovo študijsko uspešnost in ga spodbuja za osebno
rast. Pomaga mu tudi pri razreševanju težav in osebnostnih kriz (Gea
College, 2015). Večinoma gre za vrstnike ali pa t. i. parastrokovnjake,
redkeje so tutorji redni učitelji ali drugi strokovnjaki. Tutorstvo ima
številne pozitivne učinke, med drugim vpliva na učni uspeh in osebno rast, kot so z analizo 65 različnih raziskav dokazali že davnega leta
1982 (Cohen,Kulik in Kulik). Tutorstvo vpliva tako na tutorja kot na
'tutoriranca'. Učinki tutorstva so največji v dobro strukturiranih, kratkoročnih programih. Učinki tutorstva na samopodobo tutorirancev pa
takrat še niso bili statistično dokazani (prav tam).
Termin smo v okviru razvoja programa dodatnega usposabljanja
mlajših odraslih uporabljali za osebnega spremljevalca dijakov zadnjih letnikov, ki smo jih poleg obiskovanja modulov vključili še v
program tutorstva.
Uporabniki v našem programu so veliko časa preživeli v zavodu in
niso bili zelo vpeti v lokalno okolje, iz katerega izhajajo. Tutorstvo smo
uvedli zato, da bi udeležencem projekta sistematično pomagali pri širjenju njihove socialne mreže in navezovanju stikov z domačim okoljem. Dogovorili smo se, da bodo tutorji sodelovali pri pripravi osebnega načrta za vsakega izmed njih. Za vsakega izmed vključenih mladostnikov je bilo treba ustvariti socialno mrežo in načrtovati, kje bo
živel po odpustu, kaj bo počel v prostem času, v katere dejavnosti se
bo vključeval, ali bo zaposlen ipd. Načrtovali smo tudi, da bodo tutorji
navezali in ohranjali stik s še enim mentorjem/tutorjem na terenu in
poskrbeli, da bo posamezni udeleženec projekta vsaj eno uro na teden
vključen v neko organizirano aktivnost.

Socialno-pedagoški del

143

Na sestankih smo sestavili individualiziran program prehoda za posameznega udeleženca projekta, v njem pa so bile zapisane aktivnosti, prilagojene zanj. V nadaljevanju bodo predstavljeni štirje primeri
takega spremljanja in štiri zgodbe uporabnikov, vključenih v program
tutorstva.
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Potek tutorstva pri Saši
Sašo je lažje gibalno oviran, kar v praksi pomeni, da ima namreč zaradi
cerebralne paralize ohromljeno desno roko. Je fant, kot vsak drug odraščajoči mladostnik, pri dnevnih aktivnostih je popolnoma samostojen. Zanima ga šport.
Ko sva začela sodelovati v programu tutorstva, je bil okupiran z
opravljanjem poklicne mature (imel je še 2 izpita –- izdelek in strokovno teoretični del), precej navdušen pa je bil nad idejo, ki jo je razvijal v
modulu socialno podjetništvo (prodaja sendvičev). S svetovalno službo smo se dogovorili, da iniciativo za izpeljavo ideje prepustimo njemu
in ga zaradi njegove osebne naravnanosti (impulzivnost in prelaganje
odgovornosti na druge) ne spodbujamo preveč. V kolikor se bi resno
lotil tega podviga, bi ga tutorka usmerila, da napiše podroben poslovni načrt in najprej opravi izobraževanje za HACCP (sistem prepoznavanja dejavnikov tveganja pri delu z živili). Če bi opravil ti dve nalogi
in njegovo zanimanje ne bi splahnelo, se bi o ideji pogovarjala naprej.
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Proti koncu šolskega leta 2013/2014 je bil še vedno zelo zainteresiran za uspešno opravljanje poklicne mature – veliko časa je namenil
učenju. Ponudila sem mu svojo pomoč, da bi skupaj ponavljala snov,
vendar je ni potreboval. Oba izpita je v junijskem roku uspešno opravil, zapustil zavod in se vrnil v domače okolje. Pred vrnitvijo sva se o
tem veliko pogovarjala. Njegov položaj je specifičen, saj se je že prej za
vikende redno vračal domov, v domačem okolju ima tudi razvito socialno mrežo in prijatelje, s katerimi se druži. Precej znancev ima tudi
v Ljubljani, v študentskem domu, v katerega se je nameraval vključiti.
Med poletnimi počitnicami si je poiskal delo, prihranil je nekaj denarja in se s prijatelji odpravil na morje. Vmes sva se nekajkrat slišala
po telefonu. V tem obdobju ni potreboval intenzivnega spremljanja ali
podpore. Jeseni se je vpisal na Upravno fakulteto v Ljubljani in v študentski dom. Vse v zvezi z vpisom je uredil sam, prav tako si je tudi uredil status študenta s posebnimi potrebami. Med intenzivnim ukvarjanjem z njim, odkar je vključen v projekt PDUO, je uspel dokazati, da se
zna stvari resno lotiti in izpeljati nekaj do konca, če se tako odloči. Ocenjujemo, da je postal boljši sogovornik, zna tudi prisluhniti.
V šolskem letu 2014/2015 sva se nekajkrat srečala in se pogovorila
o tem, kako mu gre. Opazila sem, da je motiviran za študij, izpolnjuje
svoje obveznosti, pridružil se je skupini sošolk, ki mu pomagajo z zapiski, hodi tudi na govorilne ure k profesorjem. Opravil je večino izpitov, nekaj pa si jih je pustil za september. Še vedno se ukvarja s športom, redno se dobiva z voditeljem modula Jutranja telovadba in zdrav
način življenja.

Sašev pogled na projekt PDUO
»Sem Sašo, star sem 24 let in prihajam iz Slovenskih Konjic. V CIRIUS-u
Kamnik sem preživel lepih deset let. V prostem času se rad ukvarjam z športom, saj si življenja brez te dejavnosti ne predstavljam. Poleg športa veliko
prostega časa namenim prijateljem, saj menim, da so prijatelji poleg družine in zdravja v življenju najpomembnejši.
V projekt sem se vključil, ker mi je bilo po spletu okoliščin to omogočeno.
Zame je pomenil nekakšno prelomnico v bivanju v centru, saj je bil nekaj
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popolnoma novega, bile so mi predstavljene nekatere smernice, vendar nisem vedel, kaj lahko pričakujem.
Delo pri projektu je po mojem mnenju potekalo na trenutke malo zmedeno, kajti bil je prvi in smo se zato vsi malo 'lovili'. Obiskoval sem vse module,
ki so mi jih predstavili prvi dan, vendar sem na nekatere hodil več, na druge pa manj. Hodil sem na tiste module, za katere sem menil, da mi bi lahko
koristili tako v zavodu kot v nadaljnjem življenju.
Poleg znanj, ki sem jih pridobil pri projektu, bi bilo zame dobro, če bi pridobil več praktičnega znanja pri različnih dejavnostih, vendar to ni bilo mogoče, saj vsi člani skupine nismo bili enako gibalno ovirani. Sam menim, da
se človek s pogovorom ne more naučiti praktičnih del, kot so npr. kuhanje,
pomivanje, popravilo kakšnega stikala, menjava žarnice itd., kar je življenjskega pomena. Zase lahko rečem, da nisem pridobil nič več praktičnega znanja za nadaljnje življenje.
Razumel sem se tako rekoč z vsemi, z enimi manj, drugimi bolj. Še najbolj
pa z nekdanjim razrednikom Ivanom Maradinom in s Petrom Pšeničnikom,
reševalcem iz vode v centru. Rekel bi, da sta mi bila podaljšana roka in vzornika, pogovarjali smo se predvsem o mojem življenju, kako naprej, o športu na splošno, zaupne stvari, ki jih ne želim deliti. Lahko bi rekel, da sta me
Ivan in Peter spoznala do potankosti.
Z Ireno Praznik pri določenih stvareh nisva našla skupnega jezika, sploh
kar se tiče dejavnosti po končanem šolanju v centu. Dobil sem občutek, da
me enači z drugimi fanti v skupini, ki nimajo toliko izkušenj z zunanjim svetom. Poskusil sem ji dopovedati, da imam jaz v domačem okolju prijatelje,
ki mi ob strani stojijo že od malih nog, z nekaterimi obiskujem tudi športne
dejavnosti, kot so fitnes, košarka, tenis itd. Vendar je Irena še vedno vztrajala in mi hotela dopovedati, da si bom mogel najti eno prostočasno dejavnost. Spraševal sem se, ali zgoraj omenjene dejavnosti, poleg druženja ob
kakšni kavici in gledanju večernih filmov, niso dovolj? Kar se tiče najinega
odnosa (odnosa s tutorko, op. p.) mislim, da je bil v redu, ker si mlajša in si
znala bolj razumeti mene in moje mišljenje na splošno. Od dela pri mizarju
sem pričakoval nekoliko več, saj nisem dobil praktičnega znanja, omogočen
mi je bil samo pogled na določene stvari. Delo pri mizarju je bilo vsaj po mojem mnenju ob nepravem času, saj mi je bilo omogočeno tri tedne pred poklicno maturo, tisti čas pa je zame pomenil sklepno fazo učenja in mi ni bilo
najbolj po godu hoditi še k njemu.
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Trenutno se odpravljam v Ljubljano nadaljevat šolanje, in sicer na
Upravni fakulteti. Nerad si zastavljam dolgoročne cilje, tako da ne morem
nič povedati, kako bo čez nekaj let, pustimo času čas. Seveda se pa želim po
končanem študiju nekje zaposliti, to je želja vsakega dijaka in bodočega študenta. Menim, da mi projekt, ki sem ga obiskoval v centru, ne bo nič koristil
pri iskanju nove zaposlitve, saj praktičnega znanja tako rekoč nisem dobil,
lahko pa se seveda tudi motim (september 2014).«
Zapisal: Sašo

Ena izmed Saševih fotografij
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Petra Korenčan

Potek tutorstva pri Ninu
Nino je težko gibalno oviran in uporablja nadomestno komunikacijo
prek računalnika. Njegov najljubši hobi je fotografiranje. Ima prilagojen fotoaparat, ki se pritrdi na električni voziček, upravlja pa ga s pritiskom na stikalo, ki je na vzglavniku vozička.
Z Ninom sva najprej v okviru projekta PDUO sodelovala pri modulu refleksija z mladostniki. Modul je potekal večinoma v obliki skupinskih in individualnih pogovorov s posamezniki. Že v tem obdobju
sva se z Ninom dobro razumela. Kljub oteženi komunikaciji, ki zahteva veliko časa, je Nino imel možnost izraziti svoja mnenja, pričakovanja, svoje občutke, želje in interese. Ob rednem srečevanju in pogovorih sva navezala topel, zaupen odnos.
Sodelovanje sva nadaljevala v okviru tutorstva, pri katerem smo tutorji raziskovali socialno mrežo posameznika v domačem okolju ter iskali nove možnosti udejstvovanja, nove kontaktne osebe v okolju, v
katero se bodo posamezniki po usposabljanju v zavodu vrnili.

Nino ob eni izmed svojih prvih razstav
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Z Ninom sva že na prvih srečanjih pripravila načrt sodelovanja ter
postavila smernice za delo. Poglavitne so bile tri smernice: poiskati zanesljivega prostovoljca za srečevanja, vzpostaviti stik in sodelovanje s
Fotografskim društvom Kamnik ter organizirati Ninovo fotografsko
razstavo, na kateri bi se predstavil s svojimi dosežki na področju fotografiranja, ki je tudi njegovo najmočnejše interesno področje.
Pri iskanju prostovoljca je imel Nino kar nekaj pomislekov, saj je imel
negativne izkušnje iz preteklih sodelovanj. Želel je zanesljivo, zrelo osebo, ki ji Ninove posebne potrebe ne bi povzročale težav in bi pri sodelovanju vztrajala. Imela sva srečo, saj je v zavodu kot prostovoljka delala
gospa Vesna Janc. Predstavila sem ji Ninov položaj in projekt, v okviru
katerega bi sodelovanje potekalo. Primer se ji je zdel zanimiv in v sodelovanje sem vključila še Ninovo mamo, ki je bila nad dogovorom navdušena. Večkrat smo se dobili vsi štirje: Nino, prostovoljka, Ninova mama in
jaz. Na srečanjih smo naredili načrt srečevanj, izrazili svoja pričakovanja,
opisali svoje počutje, določili način obveščanja. S prostovoljko smo sklenili tudi pogodbo o prostovoljnem delu za čas trajanja projekta PDUO in
določili urnik prostovoljnega dela v okviru šestih ur na teden. Srečanja
med Ninom in prostovoljko so potekala redno (trikrat po dve uri na teden). Najpogosteje sta na sprehode, ki so bili fotografsko obarvani, odhajala popoldne. Tudi gospa Vesna Janc se ukvarja s fotografiranjem in
je hitro spoznala Ninove prilagoditve pri tej dejavnosti. Na njunih sprehodih je nastalo veliko fotografij, kar je dalo njunim srečanjem poseben
pečat. Z Ninom in s prostovoljko smo se srečevali vsak teden in ocenili sodelovanje. Občasno se nam je pri tem pridružila tudi Ninova mama.
Vzpostavila sem stik s Fotografskim društvom Kamnik, kjer so Nina
že poznali, saj se je občasno vključeval v sestanke društva in v njihove
izlete. V pogovorih z Ninom in njegovo mamo smo ugotovili, da redno,
tedensko sodelovanje na sestankih društva zaradi večernega termina
ni mogoče in da bosta Nino in njegova mama še naprej dobivala informacije o dogajanju in prireditvah v Fotografskem društvu Kamnik ter
se v dejavnosti vključevala občasno, v skladu z drugimi obveznostmi.
Nino je v okviru modula fototerapija in na srečevanjih s prostovoljko posnel veliko fotografij. Želel si je prirediti samostojno fotografsko
razstavo. V sodelovanju z gospo Vesno sem navezala stik s Centrom za
socialno delo Kamnik, ki ima nove, prilagojene prostore. Začela sem
se dogovarjati o organizaciji postavitve in odprtja razstave. Nino je v
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tem času ob pomoči mentorjev posameznih modulov v okviru projekta PDUO izbral in pripravil fotografije na temo avtoportret. Priprave
in dogovori so potekali dva meseca in se 20. 1. 2015 končali z odprtjem prve samostojne Ninove fotografske razstave. Dogodek je odlično uspel. Udeležilo se ga je veliko ljudi, razstavo pa je odprl župan občine Kamnik. Nino je bil nad dogodkom in postavitvijo razstave navdušen. Tudi sama sem bila zelo zadovoljna, da je rezultat dvomesečnega
dela dobro uspel in je bil s tem trud poplačan.
Svoje tutorstvo, sodelovanje z Ninom, ocenjujem za uspešno. Pri
srečevanju z njim sem se počutila dobro in s svojo pozitivno naravnanostjo in nasmehi je Nino vzbujal občutek, da sva pri uresničevanju
načrtov na pravi poti. Z Ninom redno sodelujeva, redno je tudi moje
srečevanje s prostovoljko. Na ta način bom v okviru tutorstva nadaljevala tudi v prihodnje. Z Ninom imava še nekaj načrtov. Razstavo
bi rada preselila še kam drugam in spoznala nove ljudi, ki bi bili lahko
novi členi pri širjenju Ninove socialne mreže v domačem okolju.

Ninov pogled na projekt
»Sem Nino Raković, star sem 28 let. 24 let sem že v CIRIUS-u. Ta ustanova
je zame najprimernejša. Rad fotografiram. Ukvarjam se s fotografiranjem
in z novinarstvom na Radiu Cirius. Za vključitev v projekt me je spodbudil
Matej Peljhan. Zame to pomeni, da nisem sam doma, da sem med ljudmi,
da lahko ustvarjam, se učim nečesa novega.
Obiskoval sem module: fotografija, socialno podjetništvo, elektronsko
opismenjevanje. Pridobil sem veliko veščin in vse mi je bilo všeč.
Zanima me fotografija, rad bi še več fotografiral in pridobil še več znanja
o boljši fotografski opremi. Rad bi tako fotografsko opremo tudi imel in želim si dodatnega znanja iz angleščine.
Počutil sem se dobro. Razumeli smo se različno. Enkrat dobro, drugič slabo. Pogrešal sem več energije od nekaterih udeležencev v skupini.
Zame pomembne osebe so: Matej Peljhan, Jure Kravanja, Petra Korenčan, Rok Kralj, Vesna Janc. Vsi so me usmerjali in mi pomagali pri odločitvah, z vsemi sem se dobro razumel.«
Zapisal: Nino
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Anja Japelj

Potek tutorstva pri Danijelu
Danijel je 23-letnik, ki se zanima za šport, predvsem košarko na vozičkih, glasbo, že od otroštva igra harmoniko, in fotografijo. Zaradi poškodbe hrbtenjače (spina bifida) je prikovan na invalidski voziček. V
zavodu CIRIUS Kamnik je preživel 16 let svojega življenja. Tu se je šolal od prvega razreda osnovne šole do konca svojega usposabljanja, ko
je opravil poklicno maturo iz smeri elektrotehnik.
Danijel prihaja iz rejniške družine s štajerskega konca, saj svojih
staršev nima več. Od sorodnikov ima samo mlajšo sestro. S koncem
usposabljanja se končuje tudi rejništvo, to pa je velik izziv zanj, saj se
mu življenje postavlja na glavo. Rejniška družina ga sicer podpira in bo
za zdaj lahko še bival pri njih, vendar so mu povedali, da se bo slej kot
prej moral osamosvojiti.
Ko so me vprašali, ali bi bila pripravljena biti njegova tutorka, sem sprejela, saj sva z Danijelom imela vzpostavljen dober odnos – prejšnje leto je
bil v moji vzgojni skupini. Tudi on je bil zadovoljen, da bova sodelovala.
Po načinu funkcioniranja je Danijel tipičen zavodski otrok. Kljub
številnim pogovorom s socialno delavko, ki ga je že vrsto let pripravljala na konec usposabljanja, se je v zadnjem letu pokazalo, da Danijel
še vedno ni pripravljen na ta korak. V minulem letu smo z njim imeli
veliko pogovorov o 'realnem' življenju zunaj zavoda, a so določeni vidiki zanj kljub temu ostali neznanka, saj ni imel življenjskih izkušenj.
Skupaj s socialno delavko sva ocenili, da še ni pripravljen na samostojno življenje, tudi če bi se mu za to ponudila priložnost, kar je v današnjem času in v njegovem položaju tako rekoč nemogoče. Predvsem
mu manjka socialnih veščin, potrebnih za samostojno življenje.
Zaradi potrebnega občasnega nadzora glede zdravstvene nege smo
Danijelu predlagali obisk bivalne skupnosti Sonček, kjer bi lahko bival
v samostojni enoti in bil popolnoma samostojen, če bi potreboval pomoč, pa mu bi bila ta na voljo. O tej možnosti sva se veliko pogovarjala in se odpravila v Celje na ogled bivalne skupnosti. Ob tej priložnosti
sva si ogledala tudi zaposlitveni center, kjer bi lahko delal in kjer bi na
začetku tudi opravil zaposlitveno rehabilitacijo, potrebno za ocenitev
njegovih sposobnosti za delo in posebnih pogojev, ki jih potrebuje za
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opravljanje dela. Obiskala sva si CRI Celje, kjer si je lahko ogledal delo
v zaposlitvenem centru. Zatem sva obiskala še stanovanjsko skupnost
v Štorah pri Celju, kjer so nama predstavili oblike namestitve in pogoje zanjo ter opisali, kako poteka življenje pri njih. Spoznala sva tudi nekaj uporabnikov, ki so nama podali svoje izkušnje in opisali, kako potekajo življenje, delo in prosti čas v bivalni skupnosti. Ogledala sva si
sobe in prostore v bolj nadzorovani pa tudi v samostojnejši enoti. Dobila sva poglavitne informacije o športnih in glasbenih dejavnostih, ki
so v bližini ali v Celju (v neposredni bližini je Kulturni dom, v katerem
bi bilo mogoče tudi aktivno sodelovanje). Glede športa kaže, da bi bil
Danijel vezan na prevoz v Celje. Preverila sva tudi možnosti povezave
z vlakom med Štorami in Ptujem, saj je železniška postaja oddaljena le
kakih 100 m. Če bi se Danijel odločil za to možnost, bi bilo poskrbljeno tudi za prevoz do delovnega mesta.
Med vračanjem in tudi pozneje sva se veliko pogovarjala o vsem, kar
je videl, spoznal. Zanj je bilo to veliko informacij.
Po razmisleku in pogovoru z rejnico ni bil navdušen nad tem, da bi bival skupaj z drugimi invalidi, ni mu bilo všeč, da bi bil od središča Celja
odmaknjen nekaj kilometrov. Prav tako bi bil odmaknjen tudi od svoje
rejniške družine in sestre, ki živi na Ptuju. Zato je to možnost zavrnil.
Tako mu je preostalo samo še bivanje doma, dokler lahko tam stanuje. Socialna delavka v CIRIUS-u Kamnik mu je uredila, da takoj po
opravljeni maturi v Mariboru opravi prvi del poklicne rehabilitacije, ki je namenjen oceni funkcijske zmožnosti posameznika, delovne
vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja,
potrebnih prilagoditev dela in delovnega okolja. V času, ko je Danijel
opravljal prvi del poklicne rehabilitacije, sem bila z njim ves čas v stiku.
Moje delo je poleg podpore in podajanja informacij obsegalo tudi
urejanje neformalne mreže, v kateri bi Danijel spoznal nove ljudi, ki bi
mu pomagali v prihodnosti. Že prejšnje leto je Danijel občasno sodeloval pri nastopih ekipe košarke na vozičkih severne Štajerske regije. In
tej ekipi se želi pridružiti. Seveda je največji problem prevoz iz odročnega kraja bivanja v okolici Ptuja do Maribora, kjer potekajo treningi.
Po nekaj pogovorih sva se s trenerjem ekipe dogovorila, da bo Danijel
na treningih lahko navzoč med opravljanjem poklicne rehabilitacije.
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Trener je za ta čas (to je 14 dni) zagotovil tudi prevoz. Po teh 14 dneh
pa je Danijel odšel domov in tam čakal na nadaljevanje usposabljanja.
Z Danijelom sva ob pomoči socialne delavke Irene Praznik pripravila vlogo za sprejem v Zvezo paraplegikov, v kateri so ga enkrat že zavrnili kot neprimernega zaradi njegove poškodbe. Tokrat pa so ga zaradi
njegovih zmogljivosti kot perspektivnega mladega športnika sprejeli
v Zvezo. Zaradi tega mu pripada subvencioniranje prevozov, večje pa
so tudi njegove možnosti za ureditev stanovanjske problematike. Prav
tako sva pripravila vlogo za pomoč pri financiranju prevozov in jo poslala Zvezi za šport invalidov Slovenije.
Ob svojem obisku pri njem doma sem na Ptuju spoznala gospo Silvo Razlag, ki vodi Društvo MOST, namenjeno promociji športa invalidov. Danijela namerava vključiti v dejavnosti društva in mu pomagati
pri iskanju prostovoljca za druženje. Pri vključevanju v lokalno okolje
je izjemnega pomena najti ljudi, ki so pripravljeni pomagati osebam s
težavami pri vključevanju vanj.
Do meseca junija je Danijel živel doma in čakal na začetek zaposlitvene rehabilitacije, ki jo je začel opravljati v Mariboru. Od časa mojega obiska pri njem doma sem se večkrat pogovarjala s trenerjem

Danijel, Foto: Nino Rakovič
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košarke na vozičkih Borisom Klepom in z gospo Silvo Razlag, da bi
preverila, ali se Danijel vključuje v aktivnosti, ki jih organizirata ali vodita. Vendar je Danijel ostajal bolj pasiven do meseca marca, ko se je
ob spodbudi trenerja povezal z gospo Silvo in prosil za pomoč pri zbiranju denarja za nakup prilagojenega avtomobila. Vsi sodelujoči smo
oblikovali iniciativni odbor, ki bo organiziral zbiranje sredstev. V času
opravljanja zaposlitvene rehabilitacije v Mariboru je Danijel začel obiskovati treninge atletike in se tako še bolj vključil v športne aktivnosti
Društva paraplegikov. Z vsemi temi dejanji je pokazal samoiniciativnost, na podlagi katere je mogoče graditi nadaljnje vključevanje v lokalno okolje in večati njegovo samostojnost.
Veliko je odvisno tudi od Danijela samega in njegove aktivnosti, k
čemur ga bom še naprej spodbujala.

Danijelov pogled na projekt PDUO
»Sem Danijel Milošič in sem star 23 let. Prihajam s Ptuja. V CIRIUS-u v
Kamniku sem živel 16 let, tam sem končal osnovno in tri srednje šole ter
naredil maturo, tako da sem postal elektrotehnik in s tem pridobil srednješolsko izobrazbo. V prostem času se ukvarjam s športom in z glasbo, že vrsto let namreč igram harmoniko. Zelo rad imam naravo, zato mi je všeč tudi
fotografiranje v njej. V zadnjem letu šolanja sem opravil vozniški izpit, na
kar sem zelo ponosen.
V sklopu projekta PDUO sem obiskoval module fototerapija, e-opismenjevanje, jutranja telovadba, vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje, socialno podjetništvo, izdelava koledarja, Photoshop in refleksija z mladostniki.
Od vseh modulov mi je bila najbolj všeč fototerapija, v okviru katere smo
v bližnji okolici iskali primerne teme za fotografiranje, potem pa fotografije obdelali z računalniškim programom Photoshop. Udeleževali smo se tudi
natečajev, na katerih smo bili uspešni.
Pri modulu e-opismenjevanje smo ob pomoči interneta iskali načine,
kako dobiti zaposlitev, in spoznavali možnosti, kaj početi v domačem kraju
po koncu usposabljanja. Spoznal sem, da v svojem kraju nimam možnosti
za sodelovanje pri različnih dejavnostih, ki bi me zanimale. Vse je namreč
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povezano s prevozom, ki ga trenutno nimam. Pri tem modulu sem ugotovil,
da je dobro, da bi si naredil mrežo prijateljev ali drugih ljudi, s katerimi bi se
lahko povezal in bi mi pomagali pri prevozu.
Ker imam rad šport, sem užival tudi pri jutranji telovadbi, pa čeprav je
bilo včasih težko vstati.
Pri modulu vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje smo se pogovarjali, kako se znajti na različnih življenjskih področjih. Nekatere teme
(ravnanje z denarjem, zasvojenost z drogami ali alkoholom, kako spoznati
nove ljudi) so bile zanimive, druge pa malo manj (spolnost).
Zelo sem bil zadovoljen z izdelkom pri praktičnem modulu izdelava koledarja. Lepo je imeti izdelek, ki sem si ga sam zamislil in je nastal na podlagi moje lastne fotografije.
Pri mentorjih mi je bilo najpomembnejše to, da znajo temo narediti zanimivo in da je srečanje dinamično.
Ko sem raziskoval možnosti za življenje po koncu usposabljanja, sva s
tutorko Anjo šla v Celje pogledat stanovanjsko skupnost. Tam sem spoznal
eno izmed možnosti, ki pa mi ni bila preveč všeč, saj je bivalna skupnost oddaljena od središča mesta. Zase želim, da bi lahko živel kot 'normalen' človek in ne bi bil v neki varovani enoti. Z Anjo sva tudi raziskovala, kako se
lotiti iskanja zaposlitve in možnosti za pridobitev stanovanja ter kakšne
so možnosti, da bi postal lastnik avtomobila, ki bi mi zagotovil mobilnost.
Všeč mi je bil tudi piknik, ki smo ga organizirali na koncu leta ter se
tako zahvalili vsem, ki so se trudili za nas in nam to dodatno usposabljanje omogočili.
Trenutno čakam na začetek zaposlitvene rehabilitacije v Mariboru. Večino časa sem doma, zelo pogrešam prijatelje iz Kamnika in druženje. Redno
se udeležujem treningov košarke na vozičkih, v času od konca usposabljanja
v zavodu CIRIUS Kamnik sem namreč postal član Društva paraplegikov.«
Zapisal: Danijel
Kristina Šmitran

Potek tutorstva pri Jasminu
Pri Jasminu so bile okoliščine precej zahtevne. Na začetku se je kot
največja težava izkazal prevoz. Jasmin je najteže gibalno oviran in
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povsem odvisen od tuje pomoči. Lokalni prevoznik, s katerim smo se
dogovarjali za prevoze, ni imel prilagojenega avta, CIRIUS pa iz sredstev za ta projekt ni mogel plačati predelave avta za Jasminov prevoz.
V stanovanjski hiši, v kateri živi, ni dvigala, zaradi česar se je porajalo vprašanje, kakšna naj bi bila vloga terenskega mentorja. Razmišljala sem, ali bi bilo dovolj, da ga prostovoljec obiskuje na domu, ali bi se
bilo bolj smiselno usmeriti v iskanje alternativnih rešitev, morda tudi
raziskati možnosti bivanja v domu starejših občanov v neposredni bližini njegovega doma.
Jasmin mi je v številnih osebnih pogovorih povedal, da si v dom starejših občanov ne želi. In tudi mati za njegovo nego kot družinska pomočnica dobiva določena sredstva, ki pomembno vplivajo na družinski proračun, zato smo vsi skupaj to možnost opustili. Smo se pa z Domom starejših občanov v Preboldu dogovorili, da je Jasmin, če njegova
mama morda zboli, tisti čas lahko pri njih.
Navezala sem stik s svetovalno delavko v Domu starejših in dosegla, da so Jasmina po elektronski pošti obveščali, kdaj bodo potekale
aktivnosti, ki bi se jih lahko udeležil. Navezala sem tudi stik s tamkajšnjim duhovnikom in prek njega z morebitnimi prostovoljci, ki bi Jasmina lahko spremljali na te aktivnosti. Jasmin bi lahko hodil na sestanke fotografskega društva Celje, če bi prevoznik imel avto, prilagojen za prevažanje njegove postelje. Ker nismo zbrali dovolj sredstev za
nakup zapornice, smo se odločili, da se lahko Jasmin kljub temu udeležuje sestankov fotografskega društva, vendar prek konference Skype,
in to je tudi redno počel.
V tem času se je Jasmin dobro vključil v lokalno okolje, ob pomoči
novinarke je za lokalni časopis Utrip napisal članek o sebi, imel je svojo fotografsko razstavo v Domu starejših Prebold ter se redno udeleževal tako sestankov fotografskega društva kot tudi aktivnosti, ki smo
jih imeli v CIRIUS-u Kamnik (obisk predsednika države ob mednarodnem dnevu invalidov, projektni dnevi fotografije, otvoritev mednarodne fotografske razstave ipd.). Še naprej je fotografiral in za svoja
dela prejel kar nekaj nagrad. Delo z njim še zdaleč ni končano, pravzaprav se je z vključitvijo v program dodatnega usposabljanja odraslih šele dobro začelo. Vsi skupaj si želimo, da bi Jasmin ne glede na
stopnjo svoje oviranosti še naprej živel polno in kakovostno življenje.
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Jasminov pogleda na program dodatnega
usposabljanja odraslih oseb
»Moje ime je Jasmin Korbar in v šolskem letu 2013/2014 sem bil vključen v
Program dodatnega usposabljanja odraslih oseb (PDUO) v CIRIUS-u Kamnik.
Naj se na začetku podrobneje predstavim. Star sem 25 let in rad igram
šah, fotografiram in se vsako leto znova veselim rehabilitacije v Izoli. V zavodu CIRIUS Kamnik (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik) živim že od prvega razreda osnovne šole. Po 19 letih zdaj
zavod zapuščam in se vračam v svoj domači kraj, Prebold. V zadnjem letu
pred odhodom iz Kamnika sem bil vključen v projekt PDUO, ki mi je omogočil lažji prehod ob vrnitvi v rojstni kraj.
V sklopu projekta PDUO sem obiskoval naslednje module: modul fototerapija, e-opismenjevanje, modul vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje, modul o socialnem podjetništvu, modul izdelava koledarja, photoshop in modul refleksija z mladostniki. Nekateri moduli so se mi zdeli zanimivi in so mi bili pisani na kožo, drugi spet malo manj. Se mi je pa pri vseh
zdel zelo pomemben odnos, ki sem ga imel z voditeljem. Zame je bilo pomembno, da sem se z voditeljem modula lahko pogovarjal, da me je poslušal
in predvsem, da je bil preprost. Pri projektu so mi bili najbolj všeč fototerapija, modul vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje in pogovori o življenjskih temah in temah, ki so me osebno zanimale. Prav tako sta mi bila
všeč druženje in zabava z drugimi člani skupine, ki je bila majhna, tako da
je vedno lahko vsakdo izmed nas prišel do besede.
So me pa pri projektu motili veliko število modulov, ki mi predvsem v dopoldanskem času niso puščali dovolj prostega časa, obvezna navzočnost na
modulih, modul o socialnem podjetništvu in urnik modulov. Če moduli ne bi
bili obvezni, ne bi obiskoval vseh. Kot primer naj navedem modul o socialnem podjetništvu, ki se mi je zdel dolgočasen. Zdi se mi, da sem izvedel premalo informacij (glede službe, možnosti zaposlitve itd.), pričakoval sem, da
bo vse bolj 'praktično' zastavljeno. Večino podatkov o socialnem podjetništvu, ki so bili podani v modulu, sem namreč izvedel že v minulem šolskem
letu, ko nam je v vzgojni skupini vzgojiteljica predstavila osnove socialnega
podjetništva. Marsikaj, kar sem že vedel, se je v modulu ponovilo. Tudi urnik
modulov se mi ni zdel vedno primeren. Težko je ostati zbran dve uri zapored.
S svojo udeležbo pri projektu sem dobil tudi svojega tutorja oziroma
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tutorko. Ko še nisem vedel, kdo bo moj tutor, me je bilo kar nekoliko strah,
da bi dobil koga, ki me ne pozna dobro. Za tutorko sem dobil svojo prejšnjo
vzgojiteljico in to je bilo super, ker sva že imela vzpostavljen odnos in me je
poznala. Glede spremljanja s strani tutorke in mojega vključevanja v lokalno okolje me je bilo najbolj strah tega, da nisem vedel, ali v Preboldu sploh
kaj obstaja (institucije, društva, mladinske skupine) in če zame dejansko
sploh so kakšne možnosti pri vključevanju nazaj v moj rojstni kraj. V povezavi s tutorstvom je bilo v redu, da sem bil obveščen o tem, kaj se dogaja, in
da sem bil na tekočem z dogovori. Imel sem možnost izraziti svoje mnenje
pri vključevanju različnih ljudi in institucij v reševanje moje problematike.
Celotna izkušnja je bila super. Dobro sem se počutil in vedel sem, da me
posamezniki spremljajo. Vedno sem imel na voljo vsaj eno osebo, s katero
sem se lahko pogovoril, in veliko ljudi mi je pomagalo. Izmed vseh doživetij
pri projektu PDUO je name zelo vplivalo to, da sem s svojima fotografijama na fotografskem natečaju na Ravnah na Koroškem osvojil prvi mesti in
da sem odprl razstavo svojih fotografij na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa
Maistra. Zame je bilo to prvič, da sem nekaj osvojil sam. Ponosen in vesel
sem bil. S tem so povezane tudi moje želje za prihodnost. Še naprej bi se rad
ukvarjal s fotografijo in imel razstave svojih fotografij.«
Zapisal: Jasmin

Jasmin na podelitvi priznanj na mednarodnem fotografskem natečaju (junij 2015)

158

Tranzicijski model (PDUO)

Socialno-pedagoški del

Dijana Kožar

SKLEP

Z napredkom medicine se je življenjska doba ljudi s cerebralno paralizo podaljšala, pojavile pa so se tudi potrebe po dodatnem izobraževanju in v končni fazi tudi zaposlovanju. Kot odziv na to smo v CIRIUS-u Kamnik oblikovali program dodatnega usposabljanja, katerega prioritete so skrb za večjo socialno vključenost uporabnikov, izboljšanje
samopodobe in usposabljanje za kvalitetnejše ter ustvarjalnejše življenje. Poglavitni cilj projekta je bil dodatno usposobiti mlajše odrasle gibalno ovirane osebe, ki končujejo šolanje v zavodu CIRIUS Kamnik in
ga nameravajo v kratkem zapustiti, ter jim s tem omogočiti lažji prehod v samostojno življenje, ob tem pa jih usposobiti tudi za delo.
Opremljeni z najnovejšimi dognanji iz stroke pa tudi primeri dobrih
praks iz tujine smo oblikovali opisani program dodatnega usposabljanja za najbolj hendikepirane mladostnike. Pri oblikovanju programa
smo se zgledovali po najnaprednejših nosilcih praks iz skandinavskih
držav, kjer za opis ljudi s posebnimi potrebami uporabljajo tudi drugačen besednjak. Ne govorijo o osebah s posebnimi potrebami, pač pa o
različnih otrocih. »Pri nas so invalidi še vedno invalidi. V najaktualnejši literaturi pa se že najdejo tudi ustreznejši izrazi,« pojasni dr. Rutar,
vsebinski vodja projekta. Meni, da nam raba novih besednjakov omogoča bolj realistične in bolj emancipatorne poglede na svet. V praksi to
pomeni, da bi moral imeti vsak človek enake možnosti za razvoj svojih
zmogljivosti, ne da bi ga kdo pri tem oviral. Vsakdo namreč lahko dela.
Vprašanje je le, koliko (Tihole, 2015, neobjavljen intervju).
Z usposabljanjem v zgoraj opisanih modulih smo želeli doseči, da bi
posamezniki, vključeni v program, v času sodelovanja pri projektu pridobivali različna znanja ter razvijali različne veščine, odvisno od njihovih sposobnosti in interesov. Vzgojno-izobraževalni proces pridobivanja dodatnih znanj v modulih je stremel k upoštevanju potreb posameznega uporabnika in bil prilagojen posameznikovim zmožnostim.
»Začeli smo pri tistih najteže gibalno oviranih, ki dejansko nimajo ničesar in takšen program tudi najbolj potrebujejo,« nadaljuje dr. Rutar
(Tihole, 2015, neobjavljen intervju). Sproti smo nato odkrivali posameznike, ki bi jim takšen program lahko še koristil. Pilotni projekt je
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nekaterim omogočil, da so po končanem rednem izobraževanju lahko
še eno leto ostali v procesu vseživljenjskega učenja in se ob tem skušali vključevati tako v primarno socialno okolje kot tudi v različne programe dela.
Posameznik lahko za pridobitev znanj, spretnosti in navad uporablja tudi druge poti, poti, ki niso sestavni del institucionalnega izobraževanja. V vseživljenjskem učenju se povečuje delež učenčeve aktivnosti, učitelj pa se, izhajajoč iz temeljnih kompetenc in zmožnosti
posameznega učenca, v večji meri pojavlja kot svetovalec in motivator
pri različnih oblikah učenja. Ti procesi povečujejo samozaupanje učencev in krepijo njihovo pozitivno samopodobo (Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 2009). Zato smo se v okviru programa tutorstva trudili pri vključenih uporabnikih zgraditi dodatno infrastrukturo, ki jim bo omogočala kakovostno preživljanje časa zunaj njihovega
doma. »Bolj kot je mreža stabilna, več kot je ljudi, ki so vključeni vanjo, bolj bo delovala,« meni dr. Rutar (Tihole, 2015, neobjavljen intervju). Zgrajena socialna mreža bo uporabnike tudi po končanem šolanju podpirala pri tem, da se bodo na različne načine lahko vključili v
nadaljnje vseživljenjsko učenje, ter jim pomagala pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo. V zadnjem delu so bile predstavljene štiri
take zgodbe z obeh strani.
Dela je še veliko. Mladi odrasli gibalno ovirani ljudje pri zaposlovanju in zagotavljanju kakovosti življenja potrebujejo podporo, to pa
mora zagotavljati država. Treba bo slediti veljavni zakonodaji ter doseči in realizirati že zapisane standarde. S tem pilotnim projektom
smo skušali tudi podati smernice za korak naprej k razvijanju novih,
še neodkritih možnosti usposabljanja in zaposlovanja gibalno oviranih mlajših odraslih oseb. Program bi radi razširili po vsej Sloveniji, saj
si želimo doseči sistemsko ureditev na državni ravni. »Če bomo v vsaki
lokalni skupnosti naredili kaj takšnega, bomo prehiteli vse skandinavske države, ki že imajo dobro prakso,« meni dr. Rutar (Tihole, 2015,
neobjavljen intervju).
Rešitev problema nezaposlovanja gibalno oviranih mlajših odraslih
vidimo tudi v morebitnem zaposlovanju v okviru novih modelov socialnega podjetništva. Razvita platforma Pod 2.kotom je osnova, na kateri bomo gradili tudi v prihodnje. Pomembna znanja so posamezniki
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pridobivali tudi v modulu multimedija (šolski radio), v okviru katerega
so se spoznavali z delom radijskega novinarja, napovedovalca in tonskega tehnika. Ob podpori mentorjev pa so redno oblikovali in izvajali tudi lasten radijski program. Uspešno smo sodelovali z nekomercialno radijsko postajo Radio Študent. Eden izmed uporabnikov, nadarjen
za petje, je v okviru programa dodatnega usposabljanja obiskoval ure
solo petja. In ker je to nekaj, kar si resnično želi, so se mu s tem odprle
nove poti. Spet drugemu smo omogočili delo v lesarski delavnici v Kamniku, in ker se tam ni našel, se je vključil v študij. Foteterapija pa se je
sploh izkazala za tako privlačno in na široko sprejeto, da je del, namenjen njej, dobil v okviru tega projekta svoj zbornik, v katerem je metoda natančno predstavljena in opisana.
Upam, da smo vam v tej publikaciji jasno predstavili, kaj vse smo v
okviru projekta PDUO počeli v CIRIUS-u Kamnik. Povsem na koncu
pa naj vas povabim še k branju drugih dveh publikacij, nastalih v okviru tega projekta. To sta zbornik Fototerapija: od konceptov do praks
ter Hendikep, delo in družba.
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Dr. Dušan Rutar je diplomiral iz psihologije na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral z razpravo o Freudovem konceptu
Onega. Bil je koordinator podiplomskega programa iz teorij in politik
telesa, ki ga je izvajal Institutumstudiorumhumanitatis (ISH), sodeloval je v podiplomskem izobraževanju Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana. Nekaj časa je predaval na Fakulteti za socialno delo, kot zunanji sodelavec je na Filozofski fakulteti poučeval
izbirni predmet psihoanaliza in epistemologija. Ustanovil je filmsko
šolo Vzgajanje pogleda, zadnja leta veliko predava po slovenskih knjižnicah, gimnazijah in inštitutih. Objavil je več kot 800 prispevkov v
obliki knjig, znanstvenih in strokovnih člankov, kolumn, predavanj,
recenzij knjig, filmov in teoretskih razprav.
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PREDGOVOR
Uvodna ideja, ki zaznamuje pričujoči priročnik, je sorazmerno preprosta, vendar je obenem tudi kompleksna in zahtevna, zato je ne bi smeli prehitro zavreči, češ da je nepomembna, nekoristna ali trivialna. Obstajata dve možnosti, vendar je samo ena pravilna: ljudje so lahko do
nje brezbrižni ali pa jih močno spremeni, če jo resno premislijo. Bržčas
je očitno, katera možnost je pravilna in katera ni.
Čeprav je tole priročnik, pa to še ne pomeni, da ga ni treba resno
prebrati in o prebranem tudi resno razmisliti. S tem namenom je bil
napisan in njegovi avtorji imajo pravico do spoštovanja.
Pričakujem torej resne bralce in jih na tem kraju pozdravljam.
Ideja ali zamisel je tale: praktično delo z ljudmi terja ljudi, ki so zmožni nenehnega spraševanja o svojem delu, refleksij in odprtosti, iskanja novih alternativ, kar preprosto pomeni refleksivno kritično prakso, ki terja tudi razmišljanje o naravi lastnega razmišljanja. Ljudje, ki
niso zmožni za to, ki za tako refleksijo nimajo volje ali je ne želijo imeti, niso zmožni za resnično nove prakse, zato ponavljajo stare ali pa od
drugih kopirajo nove in jih simulirajo, da so videti kot nove, čeprav v
resnici niso; učinkovitost takega dela je seveda zelo majhna ali pa je
celo zanemarljiva.
Refleksivna kritična praksa je najprej produktivni kritični razmislek
o razsežnostih realnosti, ki vplivajo na vsakega človeka, saj nihče ne
živi zunaj njih. Pomeni razumevanje realnosti, ki ni naravna ali nespremenljiva danost, čeprav jo ljudje pogosto doživljajo kot tako in jo
tako tudi razumejo. Njene strukturno nujne ali objektivne razsežnosti
so shematično prikazane spodaj.
Refleksija družbene realnosti je torej nujni prvi korak k njenemu
razumevanju in spreminjanju, saj je spremenljiva, spremembe pa so
vselej dobrodošle, če so zavezane idejam dobrega, resnice, pravičnosti
in egalitarnosti oziroma demokracije. Ker pa je realnost obenem zelo
kompleksna, jo lahko mislimo in razumemo le s pomočjo teoretskih in
znanstvenih konceptualnih orodij. Realnosti namreč ne moremo zaznati in razumeti, če preprosto odpremo oči in rečemo, da je taka, kakršno vidimo. Realnost namreč ni le to, kar vidimo, na primer gore in

Shema 1: Strukturno nujne razsežnosti realnosti

reke, zato se ne gre zanašati na oči, temveč je mnogo bolj to, kar lahko mislimo, zato se moramo zanašati na teoretska miselna orodja, ki
nam jih ponuja znanost.
Orodja seveda ne padejo z neba, zato je treba prebrati kako knjigo;
pravzaprav je treba prebrati veliko dobrih knjig in resno oziroma temeljito razmišljati o njihovih vsebinah.1
V pričujočem zapisu se naslanjam zlasti na izjemno delo britanskega humanističnega avtorja in družbenega aktivista Alexa Callinicosa.2
Zanimajo me refleksija trenutnega družbenega stanja v Sloveniji z vidika hendikepiranega mladega človeka in realne možnosti za spreminjanje stanja, v katerem mladi nimajo veliko možnosti za samostojno življenje in produktivno delo, včasih pa celo nimajo nobenih, kar je
vsekakor resen problem, oziroma je problem, ki ga je treba vedno znova resno premisliti.
Kritična refleksija družbenih struktur, ideoloških praks in procesov
zato ne sme biti nevtralna, temveč mora biti vrednostno zavezana idejam pravičnosti, resnice, obče dobrega, egalitarnosti, svobode in solidarnosti. Zavezana mora biti etiki, katere jedro je način človekovega
delovanja, zavezan Resnici in Dobremu, kar avtomatično pomeni postavljanje meja temu, kar je nebrzdano in hoče nenehno rasti. Etika
torej omejuje Kapital ali pa ni vredna piškavega oreha.
Osnovno gibalo našega projekta je etika. Etika je namreč temeljni pogoj, ki mora biti izpolnjen, če sploh hočemo govoriti o invenciji
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novega političnega subjekta, če sploh hočemo govoriti o subjektiviteti
ljudi, ki jo zanima še kaj drugega kot zgolj potrošništvo in večno prilagajanje Kapitalu, ki pomeni predvsem koncentriranje moči in denarja v rokah elit.
Končni cilj praktičnega dela zato ne more biti še več istega, temveč
je drugačna, egalitarna, bolj pravična in bolj svobodna družba, v kateri
živijo ljudje bolj kakovostna življenja, kot jih živijo danes.3 In ko govorim o ljudeh, mislim na čisto vse ljudi, ne le na nekatere, ki pripadajo
eliti ali pa so kako drugače privilegirani.
V nekem smislu smo zgodovinski, kulturni, civilizacijski, socialni in
družbeni delavci, ki nas močno zanima, kar je prikazano in zapisano
spodaj.

Dodatek

UVOD
Evropski dokumenti, med katere sodi tudi strategija Evropa 2020,
zelo močno in zelo nazorno poudarjajo, da je cilj trajnostnega razvoja Evrope, ki sega sicer daleč čez leto 2020, inkluzija.5 Beseda inkluzija je v samem podnaslovu dokumenta, v katerem je predstavljena (inclusive growth), in naddoloča vse zamisli, ki jih zasledimo v njem. Torej
smemo upravičeno domnevati, da se strategija nanaša na čisto vse državljane Evrope, na slehernega posameznika in sleherno posameznico, saj bi bila v nasprotnem primeru diskriminatorna in v nasprotju s
seboj. Torej se mora, logično nujno, nanašati tudi na ljudi s posebnimi
potrebami, kot jih imenujejo, čeprav tudi ta izraz počasi odhaja v zgodovino, saj je res ponesrečen in neprimeren.6
Evropska unija si torej prizadeva ustvarjati empirične pogoje za razvoj konkurenčnejšega gospodarstva z višjo stopnjo zaposlenosti, kot
lahko beremo, želi pa tudi inkluzijo, ki prinaša otipljive koristi vsem
ljudem, ne le nekaterim, ali pa naj bi jih prinašala oziroma zagotavljala.
Prednostne naloge strategije so naštete v shemi 3.

Shema 2: Proti diskurzom izključevanja

Zanimajo nas torej take družbene spremembe, ki bodo resnično
omogočale kakovostnejše življenje vseh ljudi, zlasti mladih in zlasti
hendikepiranih. Cilj je daleč, pa vendar je treba stremeti k njemu, saj
je taka dolžnost vsakega resnega človeka, ki hoče in zna misliti realnost, v kateri živi. Nikakor se ne bi smeli prehitro zadovoljiti z doseženim, češ da več ni mogoče narediti.4
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Shema 3: Prednostne naloge EU do leta 2020
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Naloge razumemo takole. Pametna rast pomeni zlasti dodatno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ljudi, vlaganje v znanost, vlaganje v tiste dejavnosti, ki spodbujajo inovativnost in kreativnost ljudi,
vlaganje v nove oblike izobraževanja in vseživljenjskega usposabljanja.
Inkluzivna rast pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanje vseh ljudi, kar pomeni, da invalidi kot za delo nesposobni ljudje iz XIX. stoletja preprosto ne obstajajo več. Torej lahko rečemo, da govorimo v tem primeru tudi o socialnih in družbenih dejavnostih, s katerimi bi zmanjševali število nezaposlenih hendikepiranih ljudi ali pripadnikov ranljivih družbenih skupin, kot jih imenujejo v žargonu.
Strategija ima pet področij in je zavezana petim jasno določenim ciljem, ki se nanašajo na zaposlovanje, inovacije, izobraževanje, zmanjševanje revščine, podnebne spremembe.
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želeli priključiti vsem tistim ljudem, ki želijo zapisano strategijo uresničevati v vsakdanjem družbenem življenju.
Na podlagi znanja in praktičnih izkušenj tako lahko rečemo, da smo
naredili korake, ki vodijo k učinkovitemu uveljavljanju predstavljene
strategije v Sloveniji, in jih preverili. Nastal je model, ki ga predlagamo
kot del sistemskih rešitev, s katerimi se bo Slovenija postavila ob bok
vseh drugih držav, ki so prav tako kot naša država zavezane uresničevanju strategije Evropa 2020.
Uresničevanje strategij pa je zavezano tudi konkretnim problemom,
ki jih moramo znati misliti, če jih želimo reševati. Ni namreč res, da
moramo sprejete strategije zgolj začeti uresničevati v praksi. Preden
se tega lotimo, moramo vedeti vsaj še tole.
Nobena strategija se namreč ne bo uresničevala sama od sebe. Uresničevanje strategij je odvisno vsaj od treh velikih skupin dejavnikov,
ki so našteti spodaj.

Shema 4: Področja strategije Evropa 2020
Shema 5: Pogoji za uresničevanje strategij

Strategija ima vse elemente, na podlagi katerih lahko upravičeno
sklepamo, da je interes Evropske unije oziroma vseh njenih članic, da
poskrbijo za svoje državljane, kot zanje v zgodovini človeštva še ni bilo
poskrbljeno. S projektom, za katerega pričuje tale priročnik, smo se

Poznavanje družbenih odnosov, načinov delovanja institucij, ustanov, civilne družbe in sistema kulturnih vrednot, ki jih ljudje živijo, ne
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le zagovarjajo, nam bistveno pomaga pri razmišljanju, kako sprejete
strategije spraviti v življenje, da bi dosegli zastavljene cilje, ki so v marsičem povsem novi, kar pomeni, da predstavljajo zgodovinsko novost,
ki je ni enostavno sprejeti.
Uveljavljanje strategij je zavezano tudi premagovanju nekaterih pogosto celo nepremagljivih ovir, ki jih omenjam v shemi 6.

Shema 7: Evolucijske potrebe

Shema 6: Tako rekoč nepremagljive ovire

Ko govorimo o hendikepu in statusu hendikepa v družbenem polju
v 21. stoletju, nas zanima in nas mora zanimati tudi logika vzdržnosti oziroma trajnostnega razvoja sodobnih kapitalističnih družb. V tej
perspektivi je izjemno pomembno misliti tako imenovane evolucijske
potrebe, kot so prikazane na shemi 7.
Natančen pregled evolucijskih potreb nam pove, da je človeštvo v
tem trenutku pred novimi izzivi, kajti še nikoli v zgodovini ni bilo nakopičenega toliko znanja, kot ga je danes, in še nikoli ni bilo toliko strinjanja med ljudmi, da lahko samo s skupnimi močmi zagotovimo njegov obstoj, saj živimo na končnem planetu z omejenimi viri energije.
Skupno življenje je v ostrem nasprotju z načini življenj, ki prevladujejo v sodobnem neoliberalnem svetu, v katerem se nenehno

povečujejo razlike med elitami in vsemi drugimi ljudmi. Kopičenje kapitala, denarja in premoženja na žalost ni najboljša vizija za uresničevanje strategije Evropa 2020, saj so njena načelna izhodišča povsem
drugačna.
Če torej zares želimo povedati izčrpno, konkretno in realno zgodbo
o sodobnem življenju hendikepiranih ljudi, ne smemo prehitro pristajati na žargon in lepe besede, kajti za njimi so realni družbeni mehanizmi in objektivni procesi, ki delujejo na načine, ki so pogosto v nasprotju z njimi.7
Previdnost resnično ni odveč, kajti navadni ljudje vedo povedati o
delovanju kapitalizma povsem drugačne zgodbe kot pripadniki elit ali
akademiki. Dobro je vsaj primerjati njihove zgodbe, saj se lahko iz njih
veliko naučimo o realnih družbenih razmerjih in o tem, kako vplivajo
na konkretne ljudi in njihova vsakdanja življenja, da ne bomo živeli v
iluzijah in da ne bomo imeli utopičnih zamisli.
Pomembno je tole: pritiski na navadne ljudi, naj ustvarijo čim več
vrednosti in posledično čim več denarja, so danes velikanski, toda večino tako ustvarjenega denarja poberejo pripadniki elite.
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Ko govorimo o dodatnem usposabljanju, šolanju in zaposlovanju
mladih hendikepiranih ljudi, moramo zato imeti pred seboj shemo 8.

Kapitalist kot lastnik in nadzornik
1. Oseba mora prodajati svoje delo na trgu kapitalistu.
2. Kapitalist odpira delovna mesta in nadzira delavce tako, da jih zagotavlja ali ukinja.
3. Kapitalist plačuje delavca po najnižji možni tarifi.
4. Delavec lahko preživi le, če sprejema, kar mu ponuja kapitalist.
5. Njuna medsebojna izmenjava temelji na najnižji možni plači, ki jo
dobi delavec.
6. Kapitalist daje delavcu le to, v kar je prisiljen.
7. Delavec nima inherentnih pravic do življenja, svobode, zdravja ali
sreče.

OSEBA

Shema 8: Razmerja med delavci in kapitalisti

Nikakor torej ne smemo biti naivni.
Elementi sheme 8 so pomembni za nas, saj usposabljamo mlade
hendikepirane osebe za delo in za življenje v svetu, za katerega velja
vse, kar je prikazano na shemah od 1 do 8. Bržčas ni treba posebej
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poudarjati, da lahko delajo le v pogojih, za katere jamči država, ne pa
tako imenovani svobodni kapitalistični trg, saj so iz njega v glavnem
izključeni.
Kako torej zagotoviti pogoje, da zapisane strategije ne bodo ostale
mrtve črke na papirju? Sledi opis korakov, ki smo jih naredili v praksi
in preverili njihovo učinkovitost, kot rečeno.

KORAKI K SPREMEMBAM
Empirični podatki, pridobljeni z družboslovnimi raziskavami, že dolgo
časa nesporno dokazujejo onkraj vsakega razumnega dvoma, da hendikepirani mladi ljudje po končanem šolanju in usposabljanju pogosto
ostanejo brez zaposlitve, oziroma imajo bistveno manjše možnosti kot
njihovi nehendikepirani vrstniki, da bi dobili ustrezno zaposlitev, primerno njihovim zmožnostim, kompetencam in interesom. Podatki ne
veljajo le za Slovenjo, temveč za ves svet in so enoznačni.8
Stopnja revščine med njimi je velika.
Raziskave enoznačno dokazujejo, da mladi ljudje imajo sposobnosti
in zmožnosti za delo, vendar so te še vedno prepogosto neprepoznane,
nerazvite in neupoštevane.
Interpretiranje tako pridobljenih podatkov je zelo zahtevno delo,
kajti v sodobnem kapitalističnem svetu je tudi sicer vse več mladih ljudi, ki težko pridejo do zaposlitve, zaposlovanje pa je zelo odvisno od
bogastva države, v kateri živijo.9
Bogastvo države pomembno vpliva tudi na razvijanje materialnih
pogojev za neodvisno življenje hendikepiranih ljudi, o čemer nameravam govoriti v nadaljevanju tega prispevka. Končni cilj vključevanja
mladih ljudi v občestveno življenje namreč ni zgolj zaposlitev, temveč
je neodvisno življenje, ki terja veliko več kot le zaposlitev, saj terja tudi
socialno infrastrukturo, osebno asistenco in drugo, kot bo razvidno v
nadaljevanju.
Sklep, ki se ponuja na podlagi doslej zapisanega, je zelo jasen, saj
je tudi logičen in nujen: za hendikepirane ljudi in njihovo zaposlitev mora poskrbeti država, ne pa tako imenovani svobodni trg dela.
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Siromašenje javnega sektorja tako ni dobra podlaga za razvijanje neodvisnega življenja.
Prav nasprotno je res. Znanstveniki dokazujejo, da so v sodobnih
razvitih družbah najpomembnejši štirje sistemi oziroma štiri področja, na katerih moramo delovati, če resno mislimo s trajnostnim razvojem.10

Shema 10: Modularno kurikularno usposabljanje za prehod

Shema 9: Temelji trajnostnega razvoja

Na tem mestu moramo poudariti zlasti tole. Delo na tranzicijskih
načrtih, v katerih je opisan prehod iz šolskega okolja v delovno okolje, ne zajema le dela na projektih, ki se začnejo po končanem šolanju,
temveč zajema tudi delo s posamezniki v obdobju šolanja.
To delo poteka v obliki modularnega usposabljanja in je del rednega kurikula. V shemi 10 sta predstavljena dva vodilna modula: razvijanje zavesti o lastnih interesih; sistematično razvijanje kognitivnih
zmožnosti.
Na podlagi empiričnih podatkov in izkušenj iz prakse lahko začrtamo osnovne koordinate glavnih elementov, ki jih potrebujemo za
spreminjanje obstoječega stanja že v času šolanja in usposabljanja dijakov. Koordinate so razvidne spodaj.

Pomembno je torej poudariti tole: nobeno vključevanje hendikepiranih ljudi v družbeno okolje ne more biti uspešno brez individualiziranega dela z dijaki v času njihovega šolanja in brez sodelovanja družbenih agensov, o katerih govorim v nadaljevanju. Ali drugače rečeno:
vključevanje v delovno okolje in občestveno življenje ne more biti zgolj
stvar posameznika in/ali njegove družine, šole oziroma učiteljev.
Ali nekoliko drugače rečeno: delo na tranzicijskih načrtih je delo z
ljudmi in za ljudi. Takega dela ne moremo primerjati z delom s stroji ali z napravami. Pri tem ne obstaja en sam pravilen način dela, temveč se načini spreminjajo in so vsakokrat nekoliko drugačni, saj so tudi
ljudje drugačni in okolja, v katerih živijo, so tudi vsakokrat vsaj nekoliko drugačna.
Dejavnosti, ki se jih lotevamo, so humanistične, socialne in družbene. Lotevajo se jih ljudje, ki v osnovi niso nič drugačni od ljudi, s katerimi delajo in za katere delajo.
Osnovni princip našega dela je zato tale: noben človek ni popoln
stroj, noben človek ne spada v stereotipne kategorije brez ostanka, noben človek se ne obnaša natanko tako, kot predvidevajo strokovni ali
znanstveni modeli, politični načrti ali strategije razvoja.
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Prvi korak k spremembam:
transdisciplinarno vrednotenje

Drugi korak k spremembam:
prepoznavanje trazicijskih potreb

Transdisciplinarno vrednotenje pomeni oceno realnih pogojev za
uspešen prehod iz šole v delovno okolje. Pri tem ne mislimo le na ocenjevanje psihofizičnih sposobnosti in zmožnosti mladih ljudi, temveč
zlasti na strukture lokalnega okolja, kjer živijo. V proces morajo biti
vključeni vsi ljudje, ki so našteti v spodnji preglednici.

Tranzicijske potrebe, kot jih imenujemo, pa zajemajo tudi druge, nič
manj pomembne elemente. Potrebe moramo namreč prepoznati, drugače ne moremo narediti ustreznih tranzicijskih načrtov. Da bi jih prepoznali, se morajo soočiti dijaki, njihovi straši, predstavniki zaposlovalcev, delodajalci in predstavniki države oziroma lokalnih skupnosti.

Shema 12: Tranzicijske potrebe

Shema 11: Člani transdisciplinarnega teama v procesu vrednotenja

Samo skupaj lahko ugotovijo, kaj storiti za uspešno vključevanje
mladega človeka v lokalno okolje, da bo produktivno delal in živel.
Brez takega vrednotenja je vključevanje mladih ljudi v delovna okolja
ali širša lokalna okolja, kjer živijo, bolj ali manj prepuščeno iznajdljivosti družin ali utečenemu delovanju ustanov oziroma institucij.

Shema enajst je podrobneje razložena v nadaljevanju, saj predstavlja hrbtenico vseh prizadevanj za uspešno vključevanje mladih ljudi
po končanem šolanju v domača okolja in v delovna okolja.
Danes že skoraj klasična razprava o naravi sodelovanja med strokovnjaki in starši otrok s posebnimi potrebami nam postreže z osnovnimi zamislimi, kako se lotiti učinkovitega prehajanja mladih ljudi iz
šolskega v delovno okolje.11
Še pred prehajanjem pa moramo poskrbeti za dijakov razvoj na nekaterih ključnih področjih, ki so pomembna za uspešen prehod v delovna okolja. Področja so prikazana v spodnji shemi.
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Vidimo torej, da so prizadevanja za vključevanje hendikepiranih dijakov v delovna okolja neposredno prepletena z razvijanjem sodobnega kurikula, zaradi česar ne bo več obstajala tako ostra ločnica med šolskim okoljem in delovnim okoljem, kot je obstajala doslej.
Sposobnosti, zmožnosti, spretnosti in veščine, ki jih razvijamo v šolah 21. stoletja, so shematično prikazane v shemi 15.

Shema 13: Področja razvijanja samega sebe pred vstopom v delovno okolje

Dijake pripravljamo na teh treh področjih zato, ker potrebujejo veščine, ki jih v času šolanja ne razvijejo dovolj. Šele šolanje v prihodnosti bo v veliko večji meri oblikovano tako, da bodo dijaki še pred vstopom v delovna okolja ustrezno pripravljeni na prehod. Našteta področja so zato že del novega kurikula.
Kurikul šol v 21. stoletju bo zajemal tudi tale temeljna področja, pomembna za človekov razvoj.
Shema 15: Spretnosti v šoli 21. stoletja

Tranzicijske potrebe so torej že del kurikula v šolah 21. stoletja, kar
pomeni, da jih ni treba na novo kreirati. Kompleksna struktura povezav med tranzicijskimi potrebami in siceršnjim kurikulom v 21. stoletju je prikazana na shemi 16.

Shema 14: Temeljna področja sodobnega kurikula
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3. učinkovito spremljanje procesov vključevanja v delovna okolja;
4. učinkovito oblikovanje in spreminjanje občestvenega okolja, v katerem je delovno okolje.
Začetek je torej sorazmerno preprost. Njegove osnovne koordinate
so naštete spodaj, zajemajo pa nekaj konceptov, ki so posebej označeni:

Shema 16: Tranzicijske potrebe

Glavna področja učenja (inovativnost in kreativnost, učenje za nove
medije in tehnologije, življenje in kariera) terjajo nove standarde in
nove načine ocenjevanja oziroma vrednotenja znanja, nove kurikule
in nove načine poučevanja, nova učna okolja (learning environments) s
poudarkom na profesionalnem razvijanju in oblikovanju novih delovnih okolij.

Tretji korak k spremembam:
učinkovito prehajanje
Učinkovito prehajanje je izraz, ki ne pomeni le tega, kar neposredno
označuje, temveč pomeni tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o učinkovitosti. Pogoji so:
1. učinkovito spreminjanje delovnega okolja, v katerega naj bi se mladi vključili;
2. učinkoviti programi usposabljanja in izobraževanja, da bi bila vključitev v delovna okolja mogoča;

1. prepoznavanje interesov pri dijakih/spoznavanje interesov na strani dijakov;
2. ocenjevanje njihovih sposobnosti, zmožnosti in psihofizičnih potencialov;
3. individualni izobraževalni načrti (individual education plans);
4. šolanje in usposabljanje za produktivno delo (career education);
5. razvijanje materialnih pogojev v domačem okolju za produktivno
delo (career development).
Vidimo, da se delo z dijaki za prehod v delovna okolja ne zaključi ob
koncu šolanja, temveč se nadaljuje zunaj šolskih prostorov. Prehod ali
tranzicija ima objektivne zakonitosti, ki jih moramo poznati, če želimo biti učinkoviti. Govorimo namreč o procesu, ki je usmerjen h končnemu cilju, za katerega še vedno ne obstaja konsenz, da je v kapitalizmu sploh mogoč: produktivno delo za vsakogar. Proces zajema številne dejavnike, od katerih smo jih nekaj že našteli, pa tudi izkušnje, ki
jih morajo mladi pridobiti že v času šolanja.
Osnovne dejavnosti tranzicije so naštete spodaj.
1. od šolskih k post-šolskim dejavnostim (from school to post-school activities);
2. delovno usposabljanje in podporne zaposlitve (supported employ
ment);
3. izobraževanje in usposabljanje odraslih;
4. servisne storitve za odrasle;
5. neodvisno življenje (independent living);
6. vključevanje v občestveno življenje (community participation).
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Iz zapisanega je razvidno, da je temeljna zamisel tranzicije ustvarjanje priložnosti za delo in samostojno življenje v domačem okolju. Priložnosti nikoli niso že dane, vsaj ne vse, temveč jih je treba ustvarjati
in spreminjati oziroma prilagajati potrebam. Najprej jih moramo kajpak načrtovati in razumeti, potem jih moramo ustvarjati tako, da empirično spreminjamo okolja, v katerih živijo mladi hendikepirani ljudje.
Še enkrat izpostavimo začetno in temeljno zamisel: collaborative
consultation ali skupno razmišljanje o reševanju problemov.

Shema 18: Od novih definicij problemov k novim rešitvam

Za nove definicije problemov potrebujemo nove ideje, nove zamisli in nove koncepte. Starih problemov ne moremo reševati brez novih
idej ali zamisli, temveč jih lahko rešujemo le na stare, preizkušene načine. Včasih je to dobro, največkrat pa je zgolj neproduktivno.

Shema 17: Skupno načrtovanje in reševanje problemov

Poudarek je na prepoznavanju in reševanju problemov, ne na tem,
da strokovnjaki svetujejo mladim ljudem, kaj vse naj storijo, da bodo
uspešni, in jih vključujejo v različne obstoječe programe, ustanove in
institucije. Govorimo o novih programih, novih modelih, novih rešitvah in novih definicijah problemov.

Shema 19: Preprosta shema reševanja problemov
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Začetno prepoznavanje novih problemov oziroma drugačno zaznavanje starih problem je najtežji korak, kajti ljudje, tudi storkovnjaki,
so navadno ujetniki dveh psiholoških zakonitosti, ki ju težko prepoznavajo in se težko osvobajajo njune moči.
Zakonitosti predstavaljata veliki oviri na poti k zastavljenim ciljem,
ljudje pa se ju navadno ne zavedajo (dovolj).
Prva psihološka zakoniotst je kognitivna disonanca. Ljudje jo težko prenašajo, ker jih spravlja v napetost, zato se ji skušajo največkrat
ogniti, če je le mogoče. Disonanca namreč pomeni razhajanje med
tem, kar oseba verjame, in novimi dejstvi, podatki ali možnostmi spoznavanja, ki se ne ujemajo s tem, kar verjame.

Shema 20: Kognitivna disonanca

Oseba, ki težko prenaša kognitivno disonanco ali pa je celo ne more,
skuša narediti vse, da utrjuje obstoječa prepričanja, obenem pa svoje delovanje uravnava skladno z njimi. To je prav gotovo glavna ovira
na poti drugačnega zaznavanja, razumevanja in reševanja problemov.
Druga velika ovira je mentalna rigidnost. Pomeni vztrajanje pri doseženih načinov zaznavanja sveta, razlaganja oziroma interpretiranja
zaznav in vztrajanje pri prepričanjih, ki jih je včasih skoraj nemogoče
spremeniti celo z najbolj objektivnimi in dokazanimi dejstvi.
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Zmanjševanje mentalne rigidnosti je ključna naloga pri reševanju
problemov, povezanih s prehajanjem mladih ljudi iz šolskih ustanov
v delovna okolja, kajti prepričanja, da je hendikep sinonim za invalidnost in motnja ali ovira oziroma prepreka, močno ovirajo drugačne
načine razmišljanja, ki pa so osnovni pogoj za drugačno zaznavanje in
reševanje problemov.

Četrti korak:
za neodvisno življenje hendikepiranih
Tranzicija ali prehod, o katerem govorimo, pa ne pomeni le uspešnega šolanja, dodatnega šolanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih ljudi, temveč pomeni tudi uspešno vključevanje v občestva in neodvisno življenje. Koordinate praks neodvisnega življenja, ki jih v
Evropi zastopa ENIL, so naštete spodaj:
1. filozofija neodvisnega življenja;
2. promoviranje filozofije neodvisnega življenja;
3. širjenje socialnega modela hendikepa oziroma hendikepiranosti
namesto medicinskega;
4. razvijanje centrov za neodvisno življenje;
5. uveljavljanje zakonov in politik neodvisnega življenja v Evropi;
6. osebna asistenca;
7. neposredno plačevanje storitev (personal budget);
8. medvrstniško svetovanje (peer support/counselling);
9. boj zoper izključevanje in diskriminiranje vseh oblik hendikepa;
10. razvijanje empiričnih pogojev in realnih zmožnosti posameznikov za self-determination.
Filozofija neodvisnega življenja, katerega načela so našteta spodaj,
predstavlja izhodišče in končni cilj vsakega usposabljanja in šolanja
mladih ljudi.12 Torej lahko rečemo, da ne potrebujemo razlike med ljudmi, narejene na podlagi diagnoz: vsak človek zasluži in potrebuje neodvisno življenje. Lahko bi rekli, da je to v naravi ljudi.
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SAM ODLOČAM:

Shema 21: Filozofija neodvisnega življenja

Na koncu je preprosto spoznanje, s katerim smo začeli: načela neodvisnega življenja hendikepiranih ljudi se torej niti malo ne razlikujejo od načel neodvisnega življenja vsakega človeka. Pomenijo tiste koordinate sodobnega socialnega in družbenega življenja, ki predstavlja
civilizacijski standard brez primere v zgodovini. Poudarek je na emancipatoričnem življenju, ki ne pozna in ne prenese razlik med ljudmi, ki
bi izhajale iz diagnoz, barve kože, veroizpovedi ali osebnih prepričanj,
značilnosti, sposobnosti ali lastnosti posameznika.
Filozofija neodvisnega življenja je torej emancipatorična filozofija ali način razmišljanja, ki sloni na egalitarnosti ljudi, solidarnosti in
skupnem življenju. Praktično to pomeni: biti sposoben in zmožen sam
odločati, kako boš živel in s kom boš živel; odločati se, kdo ti bo pomagal, kdaj ti bo pomagal in kako ti bo pomagal; odločati se, kaj boš storil
sam in česa ne boš storil; nadzorovati svoje vsakdanje življenje. V okolju, v katerem je vse to realno izvedljivo, seveda.

Shema 22: Emancipatorično razmišljanje

SKLEP
Koraki k resničnim spremembam v realnem družbenem okolju, s katerimi želimo vplivati na empirične pogoje, pod katerimi lahko mladi
hendikepirani ljudje živijo kakovostno, neodvisno in produktivno, so
naddoločeni z emancipatoričnim razmišljanjem, s katerim lahko vplivamo tudi na zakonodajo.13 Procesi so povzeti v shemi 23.14
Cilji tranzicije iz šolskega v delovno okolje so torej zelo jasni. Čeprav
je paradoksno, pa je vseeno smiselno in koristno, če se strokovnjaki
v obstoječih institucijah resno ukvarjajo z deinstitucionalizacijo že v
prehodnem času, saj bodo potrebne tudi v prihodnosti, v njih pa je nakopičenega veliko znanja.15
Najtežje je prav prehajanje k novemu besednjaku in drugačnemu načinu razmišljanja, kajti psihološke raziskave potrjujejo, da se ljudje navadno dolgo oklepajo mentalne rigidnosti in težko prenašajo kognitivno disonanco, ki se ji tudi izogibajo, če je le mogoče. Ko končno usvojijo nov besednjak in nov način razmišljanja, je vse drugo sorazmerno
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Tranzicija v lokalnem okolju je shematično prikazana na shemi 24.16
Izvajamo jo tako, kot je prikazano na shemi 25.17

Shema 23: Tranzicijski procesi in njihovi cilji

preprosto. Torej smemo reči, da pri tem ne gre za prehajanje od besed
k dejanjem, temveč gre najprej za prehod od besed k novim besedam.

Shema 25: Izvajanje tranzicije

Predlog izvajanja tranzicijskih načrtov ima en sam končni cilj: preoblikovanje lokalnega okolja, v katerem nastajajo novi programi usposabljanja in šolanja ter vse druge dejavnosti, ki jih potrebujejo mladi
hendikepirani ljudje za samostojno in kakovostno življenje.18

OPOMBE IN VIRI

Shema 24: Tranzicija v lokalnem okolju

1 Na primer tole: David Graeber. The Utopia of Rules: On Techonology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy (Brooklyn: Melville House Publishing, 2015).
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