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Obveščamo vas, da nas lahko kadarkoli pisno ali na kakšen drug način obvestite, da začasno ali trajno pre-
nehamo uporabljati vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov) za pošiljanje obvestil »Sončnik«, letnega po-
ročila ter drugih informativnih glasil Zveze Sonček so.p. Prosimo vas, da nam javite morebitne napačne po-
datke, ki jih imamo o vas. Pošljete pa nam lahko tudi predloge, pripombe ali pohvale o našem delu. Nudimo
vam tudi možnost oglaševanja in s tem priložnost, da vas spozna širši krog ljudi.
Kontakt: Zveza Sonček so.p., Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, 
na elektronski naslov: info@soncek.org ali po telefonu 01 534 06 67. 
Hvala za razumevanje!
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Programe in delovanje Zveze
Sonček sofinancira FIHO.
Stališča Zveze Sonček ne
izražajo stališč FIHO.

Storitve in programe Zveze Sonček 
s programom javnih del omogoča 

tudi Zavod RS za zaposlovanje.

že 35 let



Ob zaključku dela na Ministr-
stvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti se je
dosedanja ministrica dr. Anja
Kopač Mrak zahvalila izvajal-
cem socialno varstvenih storitev

v okviru dejavnosti VDC z besedami: »S svo-
jim delovanjem mnogokrat premikate meje in
ustvarjate možnosti za bolj vključujočo družbo
najranljivejših družbenih skupin.« Zapisala je
tudi, da smo uspeli rešiti nekaj perečih izzivov,
da pa jih je ostalo kar nekaj nerešenih. Ob tem
je citirala Božidarja Eržena, da se dobra ideja
realizira, je potrebno mnogo truda, vztrajnosti,
poguma in včasih tudi prepira. Tako smo v
drugi polovici leta z dostojnim in argumenti-
ranim »prepirom« depriviligirani izvajalci sto-
ritev po več letih prizadevanj dosegli boljše fi-
nanciranje storitev, ki jih izvajamo. V letošnjem
letu bomo bolj pravično financirani pri izvaja-
nju institucionalnega varstva v stanovanjskih
skupinah, kar nam bo omogočilo kvalitetnejše
izvajanje storitev za uporabnike. Tudi pri stori-
tvi vodenja, varstva in zaposlitve pod poseb-
nimi pogoji smo izpogajali boljša finančna iz-
hodišča kot je sprva kazalo, s tem, da pogaja-
nja še niso zaključena. 
Kljub temu, da sta se Zakonu o socialnem var-
stvu, ki opredeljuje socialno varstvene storitve,
pridružila še Zakon o osebni asistenci in Zakon
o socialnem vključevanju invalidov, ki bosta za-
gotavljala pogoje za vključujočo družbo in iz-
vajanje storitev v skupnosti izven institucij, pa
se procesi dezinstitucionalizacije še vedno niso
pričeli. Dejavnosti na tem področju s konca
prejšnjega stoletja so ostale na pol poti ali pa so
se zaradi nesistemskih rešitev in pomanjkanja
finančnih sredstev prenehale izvajati. Namesto
zagotavljanja možnosti bivanja v skupnosti in
potrebnih storitev za neodvisno samostojno ži-

vljenje odraslih tudi izven sistema obstoječih
stanovanjskih skupin, se zaključujejo gradnje
dislociranih stanovanjskih enot zavodov ali pa
se načrtujejo adaptacije, novogradnje in nakupi
objektov za namestitev odraslih oseb z ovira-
nostmi. Vse to je v nasprotju s Konvencijo o
pravicah invalidov Združenih narodov in vse -
mi priporočili, usmeritvami in socialnimi poli-
tikami naprednih držav, usmerjenih v spošto-
vanje človekovih pravic in človekovega dosto-
janstva.

Po 35 letih delovanja Zveze Sonček in prizade-
vanjih za socialni pristop k zagotavljanju po-
gojev in storitev za dostojno življenje v skup-
nosti, ki temelji na človekovih pravicah, smo v
Sloveniji še vedno priča medicinsko skrbstve-
nemu modelu obravnave oseb z oviranostmi
tako odraslih kot tudi otrok. Strokovnjaki po-
sameznih strok najbolje vedo česa je posamez-
nik zmožen ali ne in kaj potrebuje za življenje,
pri tem pa se marsikdaj človeka niti ne vpraša
kaj res potrebuje in želi. Še vedno se ne ugota-
vljajo potrebe posameznika, na podlagi katerih
bi imel možnost izbire storitev za življenje v
skupnosti. Namesto tega se izvajalci brez ure-
jenega in poštenega sistema financiranja sto-
ritev ukvarjamo z iskanjem finančnih sredstev.
Ko bo urejeno financiranje potreb uporabni-
kov, potem bo uporabnik lahko sam izbiral pri
katerem izvajalcu bo »naročil« storitev. 

Zakon o osebni asistenci in storitve po Zakonu
o socialnem vključevanju invalidov so prilož-
nosti v delovanju Zveze Sonček pri ustvarjanju
možnosti oziroma pogojev, da bo posameznik
sam odločal in izbral tiste podporne storitve, ki
jih bo potreboval za kvalitetnejše življenje po
lastni podobi. 

Iztok Suhadolnik, direktor

UvodnikVremena bodo Kranjcem se zjasnila?1)
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Zgodilose je ...

1) Poletni programi

Vse poletje – od začeta junija do vključno sep-
tembra je Zveza Sonček izvajala programe ob-
novitvene rehabilitacije za osebe s cerebralno
paralizo (deset terminov – v Centru Sonček
Elerji in Vrtiče pri Mariboru ter dva termina v
Thermani Laško) ter poletnih počitnic za
otroke in odrasle (po pet terminov); regijska
društva za cerebralno paralizo pa zdrav-
stveno-terapevtske kolonije v več krajih.

2) Kolegij direktorja 
Pred poletjem se je 21. junija sestal Kolegij di-
rektorja Zveze Sonček in obravnaval aktualna
vprašanja pri izvajanju poletnih programov –
obnovitvene rehabilitacije ter počitnic za
otroke in odrasle, obeh koncesijskih storitev
– VDC in stanovanjskih skupin, predvsem o
problemih financiranja ter o kadrovskih in
drugih aktualnih vprašanjih.

3) Skupščina Sončne poti
22. junija se je sestala redna letna skupščina
zaposlitvenega centra Sončna pot ter obrav-
navala poročilo o poslovanju in finančnih re-
zultatih preteklega leta ter sprejela program
dela in finančni načrt za leto 2018.

4) Skupščina Sonca
Tudi invalidsko podjetje Sonce je 28. junija iz-
vedlo svojo redno letno skupščino ter obrav-
navalo poročilo o delu in poslovanju za pre-
teklo leto ter sprejelo program dela in finan-
čni načrt za leto 2018.

5) Delavnica za nove sodelavce 
Že v času izvajanja poletnih programov je
bila 12. julija izvedena še ena delavnica za
nove sodelavce, predvsem tiste, ki so sodelo-
vali pri izvajanju obnovitvene rehabilitacije,
počitnic za otroke in odrasle ter zdravstveno-
terapevtskih kolonij. Tokrat se je delavnice
udeležilo 30 novih sodelavcev, skupaj se je le-
tošnjih treh delavnic (v maju, juniju in juliju)
udeležilo 75 novih sodelavcev.

6) Predaja donacije Korakov za Korakce 

Zvezi Sonček so pri izvajanju počitniških pro-
gramov za otroke in mladostnike priskočili
na pomoč tudi donatorji – s postavitvijo pri-
lagojenih igral v Centru Sonček Vrtiče. Sve-
čana predaja donacije je bila 9. avgusta.
S svojim prispevkom v skupni vrednosti
7.000 € so ji priskočili na pomoč Dobro-
delno združenje KORAKI ZA KORAKCE,

4

2) Poročila o preteklih dogodkih



Nanoclean d.o.o., 3ma Les, Matej Hribernik
s.p., Gostilna Pec, Matjaž Požar s.p. in Ob-
čina Kungota. Z njihovo pomočjo so največ
pridobili otroci, mladostniki in odrasli, ki svoj
počitniški čas ali terapevtske programe pre-
življajo v lepem podeželskem okolju. S po-
močjo novih igral bodo svoje počitnice odslej
preživljali še kvalitetnejše.

Nova pridobitev bo Zvezi Sonček v pomoč
več let. Uporabljalo jo bo ogromno udeležen-
cev počitniško terapevtskih programov, v
imenu katerih se Zveza Sonček iskreno za-
hvaljuje vsem, ki so ji pri tej pridobitvi kakor-
koli pomagali.

7) Ortopedsko čevljarstvo Valek iz
 Zagreba ponovno na obisku

Zveza Sonček so.p. že tradicionalno organizira
obisk ortopedskega čevljarstva Valek iz Za-
greba, ki se ga udeležuje tudi veliko sloven-
skih otrok s cerebralno paralizo in drugimi te-
žavami, s čimer želimo družinam prihraniti
stroške in čas. Tako sta bila 18. septembra v
Centru Sonček v Ljubljani Šiška in 20. sep-
tembra v Centru Sonček Ptuj organizirana
dva obiska. Za morebitne dodatne informacije
glede prihodnjih obiskov se lahko obrnete na
Mojco Vaupotič na telefon 040 749 794 ali po
elektronski pošti: mojca.vaupotic@soncek.org.

8) Osvojili Uršljo goro

Po več uspešnih akcijah v letošnjem letu je
Koroško društvo za cerebralno paralizo v so-
delovanju z enoto VDC v Slovenj Gradcu in
Stanovanjsko skupino Dravograd 9. septem-
bra organiziralo planinski pohod na Uršljo
goro in jo z dobrim sodelovanjem vseh tudi
osvojilo.

9) Izvršni odbor
Izvršni odbor je na prvi jesenski seji 5. sep-
tembra obravnaval rebalans finančnega načrta
za leto 2018, sprejel spremembe Akta o siste-
mizaciji in organizaciji delovnih mest ter plan
zaposlitev za stanovanjske skupine, se seznanil
s projektom Razvoj kadrov in storitev, izbral iz-
delovalca PZI za večnamenski objekt Vrtiče;
obravnaval je tudi informacijo o pobudi Dnev-
nega centra Kamnik za sodelovanje z Zvezo
Sonček, se seznanil s pripravami na obeleže-
vanje Svetovnega dneva cerebralne paralize in
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v tem okviru organizacijo strokovne konfe-
rence o zgodnji obravnavi in podpornih sto-
ritvah v skupnosti v sodelovanju z organizaci-
jami za cerebralno paralizo iz držav jugoza-
hodnega Balkana (bivša Jugoslavija). Obrav-
naval je še nekaj drugih aktualnih informacij –
o pripravah na izvajanje Zakona o osebni asi-
stenci, zaključevanju adaptacije novega centra
Sonček v Celju, razpisu MDDSZ za enakost in
diskriminacijo, dobrodelni akciji Sola idr.

10) Športne igre za uporabnike

Varstveno delovni centri iz Ljubljane in Kra-
nja so se v okviru obeleževanja 50-letnice
VDC T. Hočevar 18. septembra preizkusili v
petih športno animacijskih igrah.

11) Kolegij direktorja

20. septembra so se na kolegiju direktorja se-
stali tudi vodje enot VDC in stanovanjskih
skupin ter vodje programov ter razpravljali o
poslovanju v prvem polletju  in rebalansu fi-
nančnega načrta 2018 ter več aktualnih in-
formacijah – o enakih vprašanjih kot pred
njim izvršni odbor, o realizaciji poletnih pro-
gramov, uvajanju osebne asistence v letu
2019, kadrovskih zadevah, pripravah na Sve-
tovni dan CP in aktivnosti ob 35. obletnici ter
prijavah na aktualne razpise.

12) Mirovniški festival in Festival druga-
čnosti v Slovenj Gradcu

Že 20. tradicionalni Mirovniški festival, na Sve-
tovni dan miru, in 11. Festival drugačnosti sta
letos potekala v petek, 21. septembra 2018 v
Slovenj Gradcu. S temo letošnjega Mirovni-
škega festivala pod skupnim naslovom Naša
dediščina, kjer preteklost sreča prihodnost, so
se povezovali tudi Dnevi evropske kulturne
dediščine in Teden kulturne dediščine.
Na festivalu so svojo dejavnost predstavila
posamezna društva, klubi, šole in druge or-
ganizacije ter posamezniki. Med njimi tudi
Sonček s svojo enoto VDC, stanovanjska sku-
pina Dravograd in Koroško društvo za cere-
bralno paralizo.

13) Dobrodelna akcija SOLA

Mercator je v septembru je izvedel dobro-
delno akcijo Sola za Zvezo Sonček, v okviru
katere je vsak posameznik z nakupom izdel-
kov Sola v Mercatorjevi spletni trgovini pod-
prl Zvezo Sonček – na vsakih pet prodanih
pijač so eno podarili Zvezi Sonček za inkluzi-
vne počitnice.
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3) Poletniprogrami
Za vsakogar nekaj

Tudi letošnje poletje se je zvrstilo veliko šte-
vilo programov za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami in brez njih ter za
odrasle s cerebralno paralizo in drugimi in-
validnostmi – obnovitvena rehabilitacija in
zdravstveno terapevtske kolonije ter poči-
tnice za otroke in odrasle.

Obnovitvena rehabilitacija

Programa obnovitvene rehabilitacije, ki ga
sofinancira Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, se je letos - v desetih skupinah
v Elerjih nad Ankaranom in eni v Vrtičah pri
Mariboru, udeležilo 181 udeležencev. Še en-
krat toliko odraslih udeležencev (preko 180)
je sodelovalo v programu obnovitvene reha-
bilitacije v organizaciji regijskih društev za
cerebralno paralizo. Za izvedbo programa je
skrbelo 191 sodelavcev – zaposlenih, zunanjih
sodelavcev in prostovoljcev. Letos je bilo zelo
težko pritegniti k sodelovanju zunanje sode-
lavce – študente, zunanje strokovnjake, šport -
ne inštruktorje, najtežje odkar organiziramo
te programe. Zato so številni sodelovali v več
skupinah.

Dve skupini sta se kot že nekaj let doslej ude-
ležili obnovitvene rehabilitacije v Thermani
v Laškem. 

Vsaka lokacija – vsaka destinacija ima svoj
čar, svoje prednosti in slabosti – Elerji – z ba-
zenom, morjem, jahanjem, plezanjem, loko-
strelstvom; Vrtiče s kmečko-vinogradniškim
okoljem; Laško s ponudbo zdraviliških pro-
gramov in večjo »svobodo« ter bolj prostim
programom za udeležence. Vsaka skupina si
poleg osnovnega okvirnega programa za

»ohranjanje zdravja« – z obvezno fizioterapijo,
delovno terapijo, raznolikimi športnimi aktiv-
nostmi – od plavanja v bazenu oz. kopanja v
morju, jahanja, plezanja, lokostrelstva, špor-
tnih iger, kreativnimi delavnicami, socialnimi
veščinami ipd. izbere še svoje specifične
aktivnosti. To so na primer iskanje idej za
nove izdelke v VDC s potrebnimi prilagodit-
vami za najtežje ovirane posameznike, nabi-
ranje in uporaba zdravilnih zelišč, adrenalin-
ske športne aktivnosti, spoznavanje osnov
astronomije in opazovanje zvezd s telesko-
pom, zabavne in domiselne kulturne pro-
dukcije, obiskovanje različnih športnih in
družabnih dogodkov v lokalnem okolju ipd.
Tisto, kar pri udeležencih največ šteje, pa je
spoznavanje novih znancev, pridobivanje pri-
jateljev ter druženje z novimi socialnimi sku-
pinami.

“V imenu Dijaškega doma Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna (DD SGLŠ) bi se vam
rada iskreno zahvalila za možnost, da smo
lahko sodelovali na obnovitveni rehabilita-
ciji,v tednu od 11.  do 18. 8. 2018. Za naša fanta,
ki sta se obnovitvene rehabilitacije udeležila,



je bil to čudovit teden, kjer sta pridobila
ogromno novih in predvsem pozitivnih izku-
šenj. Integracija v polnem pomenu besede.
Vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri obnovitveni
rehabilitaciji so nas sprejeli in fantoma omo-
gočili doživeti pozitivno vrednoteno socialno
vlogo. Doživela sta občutek pripadnosti, ob-
čutek koristnosti in zadovoljstvo, ker ju ni
nihče obsojal zaradi njunega porekla. Lahko
sta bila sproščena, razigrana ter razvijala
svoja močna področja, spretnosti in talente.
Sprejemajoč in podporen odnos vseh priso-
tnih je fantoma pomagal pri izboljšanju psi-
hosocialne kakovosti njunega življenja, pri-
dobila sta dobre nove izkušnje z ljudmi in po-
novno okrepila vero v dobro ter razvijala upa-
nje. Po končanem tednu sta povedala, da sta
se imela zelo lepo ter da bi si želela še kdaj so-
delovati na takšnem taboru. Meni pa je bil
največji dokaz, da sta se imela res lepo, ko
sem opazila, kako doživeto sta s pomočjo fo-
tografij sostanovalcem razlagala, kako iz-
jemno sta preživela teden. Drugi fantje so
nato prišli k meni z željo, da bi tudi sami radi
bili kdaj del tako lepe zgodbe. Iskrena hvala
za priložnost, možnost in vse lepe izkušnje, ki
smo jih pridobili s sodelovanjem. Upam, da
bomo lahko sodelovali še kdaj, saj je ima tak-
šna oblika sodelovanja za naše fante z razli-

čnimi travmatskimi izkušnjami, neprecenljiv
doprinos.” 

Katja Mlakar, 
strok. del. z MBS, DD SGLŠ Postojna

Na kmetiji je lepo… (v Vrtičah)

Zeliščarsko obarvan prvi dan obnovitvene re-
habilitacije v Vrtičah.
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Zdravstveno-terapevtske kolonije

Zdravstveno-terapevtskih kolonij v organiza-
ciji 13 regijskih društev za cerebralno paralizo
se je letos udeležilo ok. 400 otrok, v katerih
so kot običajno sodelovali tudi njihovi starši
ali drugi spremljevalci ter različni terapevti
oz. strokovni delavci. 

Ena – družinska kolonija je potekala v Elerjih
v organizaciji Zveze Sonček – za osem družin
z osmimi otroki s posebnimi potrebami in
sedmimi sorojenci. Rdeča nit te kolonije je
bila podpora družini pri sprejemanju otro-
kove drugačnosti ter povezovanje družin s
podobnimi življenjskimi situacijami.

Izjave starše kako so doživljali družinsko
kolonijo:

– Super, ker sem se počutila sprejeta brez občutka
strahu, da lahko iskreno odprem svoje srce!

– Biti teden dni s čudovitimi ljudmi je kot bal-
zam za dušo!

– Super – ni besed, ki bi lahko opisale vse ob-
čutke! Verjetno bomo določene stvari prede-
lali šele doma. In, ja… morja nismo prav nič
pogrešali!

– Predlogov nimam, vse je bilo sproščeno!
– Individualni pogovori z družinskima tera-

pevtoma so neprecenljivi!

Mariborsko društvo je tudi letos izvedlo štiri
kolonije za otroke in mladostnike s cere-
bralno paralizo in njihove starše, v trajanju po
7 dni. Kolonije v Elerjih so se udeležili pred-
šolski in mlajši šolski otroci ter njihovi soro-
jenci s starši. Za starše so bile izvedene tudi
delavnice in predavanja strokovnjakov. Pre-
ostale tri kolonije pa so bile namenjene otro-
kom in mladostnikom do 18. leta, brez ude-
ležbe staršev. Zato pa so k sodelovanju prite-
gnili že izkušene spremljevalce in terapevte,
ki so se trudili kvalitetno izpolniti pričakova-
nja tako otrok kot njihovih staršev.

Kolonije gorenjskega društva, ki se jih je
udeležilo preko sto otrok, so bile razpršene v
štirih terminih od junija do septembra, v Vrti-
čah in v Pineti.

Ljubljansko društvo je podobno kot v prete-
klih letih izpeljalo dve skupini zdravstveno-
terapevtskih kolonij v Elerjih za otroke v
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spremstvu spremljevalcev brez sodelovanja
staršev.

Kolonije v organizaciji pomurskega društva
v Termah Ptuj se je udeležilo devet družin z
otroki s cerebralno paralizo ter z dodatnimi
potrebami, ki so bili deležni strnjene obrav-
nave nevrofizioterapije in delovne terapije ter
sprostitve v bazenih. Za starše so izvedli tri
sklope predavanj, ki sta jih pripravili Mojca
Vaupotič in Nada Polajžer. V avgustu pa je v
Vrtičah potekal še drugi del kolonije. 

Darinka Šoš

Obalno društvo bo svojo kolonijo izpeljalo
šele v oktobru.

Celjsko društvo je v dvotedenski koloniji v
Termah Lendava poskrbelo za raznolike te-
rapevtske obravnave - otroci so bili deležni
nevrofizioterapije, logopedskih obravnav,
Bownove terapije, masaž, plavanja po metodi
Halliwick in WATSSU, individualnih vaj v
vodi, posebej za dobro držo, Aromatouch te-
rapije, specialno-pedagoških obravnav, RNO-
delovne terapije ter specialno psiholoških
obravnav. Organizirali so posvete za starše z
različnimi strokovnjaki - s Svjetlano Divjak
Knežević, dr. med., spec. pediatrije,  Lidijo
Žižek, univ. dipl. soc. del., Adelo Vlašič To-
vornik. Po vseh teh napornih terapijah in
obravnavah, pa so imeli otroci čas tudi za za-

bavo in igro, pa tudi ustvarjalne delavnice, ju-
tranjo telovadbo, modno revijo, peko pala-
čink, izlete ipd.

Posavsko društvo je tudi letos uspešno izpe-
ljalo več kolonij v juniju in avgustu v Zevniku
in na otoku Pašman, v katerih so otrokom in
mladostnikom s pomočjo strokovnjakov, pro-
stovoljcev in donatorjev nudili različne tera-
pije ter veliko raznolikih športnih, adrenalin-
skih aktivnosti. Tako so organizirali supanje,
vožnje z barko in izlete z ladjo, vožnje z vod-
nim skuterjem, banano, tubo; spoznali so
lahko potapljanje, se družili, pridobili nove iz-
kušnje in se vseskozi družili z drugimi šport-
niki.

Nataša Solomun

Dolenjsko društvo že deseto leto zapored or-
ganizira tako zdravstveno terapevtske kolo-
nije – za družine z otroki do sedmih let staro-
sti in za šolske otroke brez spremstva staršev
kot tudi obnovitveno rehabilitacijo za odra-
sle. V okviru tega programa se trudijo za oce-
njevanje obstoječega stanja ter izboljšanje fi-
zičnih in funkcionalnih sposobnosti posa-
meznega udeleženca, za izvajanje kakovostne
fizioterapevtske obravnave, športne in re-
kreativne aktivnosti, trening življenjskih in
socialnih veščin, pogovore in izobraževanja
na temo pravic, neodvisnosti, spolnosti, nor-
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malizacije itd., ustvarjalne delavnice in po-
skrbijo za prijetno druženje in zabavo. 

Severno primorsko društvo je organiziralo
dve koloniji – junija v Zdravilišču Thermana
Laško in drugo avgusta v Elerjih. Enako tudi
notranjsko društvo. Ptujsko društvo je
imelo tri kolonije – na Debelem Rtiču, v Fiesi
in v Elerjih. Koroško društvo je izpeljalo ko-
lonijo v Zdravilišču Radenci, Zasavsko dru-
štvo pa kot že vsa leta doslej v Elerjih. 

Počitnice za otroke in odrasle

Zveza Sonček že vrsto let organizira poči-
tnice za otroke s posebnimi potrebami in
brez njih – tako zimske, spomladanske in je-
senske kot v času poletnih počitnic, na kate-
rih je sodelovalo 72 otrok in 85 sodelavcev.
Prav tako v petih terminih smo organizirali

počitnice za odrasle, na katerih je sodelovalo
66 udeležencev in 76 sodelavcev.

Program zajema raznolike aktivnosti – od naj-
različnejših športnih aktivnosti do dela na
kmetiji, v pestrem lokalnem okolju Sp. Vrtič
pri Mariboru.

Še nekaj utrinkov sodelavcev…

“Zaradi izredno lepih vtisov, posebej priporo-
čam sončkove počitnice v Vrtičah, ker jih odli-
kuje krasna kmečka okolica z naravo (njive,
gozdovi, pašniki in kmetije... ), sveži zrak, dne-
vni in nočni mir, kulinarika, spoznavanje dela
na kmetiji, prijateljsko druženje ob različnih
opravilih: plavanju, ruskem balinanju, boča-
nju, plezanju, lokostrelstvu, večernem petju ob
ognju in urejanju okolice, pripravljanju in po-
spravljanju miz za obroke, druženju ob kavi
za veliko mizo na pokriti terasi, kartanju... Stik
s prebivalci kraja je le cesta, ki deli sončkovo
dvorišče z objekti, vrtom, bazenom, igrali,
igriščem in štalo z ovcami, na levi in desni del
posestva.

Posebnost počitnic v Vrtičah je delo, zabava
in kulinarika hkrati, medgeneracijsko druže-
nje, spoznavanje življenja na kmetiji. Spozna-
vanje druge kulture, navad, jezika in učenje
ter urjenje v angleščini so nam omogočili po-
močniki iz Zenice.
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Z uporabniki smo kuhali peso, jo lupili in ri-
bali za vlaganje, lupili česen, čistili plevel na
visokih gredah, spravljali ovce v stajo, v kuhi-
nji prali posodo in jo pospravljali, pometali je-
dilnico, brisali mize, izdelali lutke iz sena Loj-
zeka in Miciko, ki ličkata. Se z jesensko deko-
racijo (slama, buče, grozdje, jabolka, sončnice
in koruza) pripravljali na prihajajočo jesen in
vedno poskrbeli, da je dan potekal mirno, iz-
polnjeno in bogato…” 

Petra Dremelj, 
mednarodni tabor, od 19. do 25. 8. 2018

Partnersko sodelovanje z Zenico

“Odkar sodelujemo je postala praksa, da se
srečamo vsaj dva do trikrat na leto. Vsakega
srečanja s Sončki, v katerega vstopam z veliko
čustvi in pozitivno, veselo energijo, se zelo ve-
selim. Sodelovanje na letošnjem taboru v Vrti-
čah je bilo zame posebno in kakovostno, še
vedno sem pod vplivom tega dogajanja in še
vedno zbiram vtise. Bil sem sproščen, ker že po-
znam okolje, krasne ljudi in načela njihovega
dela. Nadgradnja dosedanje prakse in vsega
kar sem do sedaj spoznal o Sončku je bila
vodja tabora (tokratne skupine programa ob-
novitvene rehabilitacije) Helena Kos. V zado-
voljstvo mi je bilo, da sem imel priložnost za
sodelovanje in upam, da bomo v prihodnje na-
daljevali to lepo, dolgoletno partnerstvo ter se
veselim prihodnjih aktivnosti!”

Senad Muslić, vodja projekta

Petek, 21. julij
“Ves dan je potekal v znamenju priprav na Bo-
sansko noč. Senad je pekel čevapčiče, z dekleti
smo pripravljale solate, urejale mizo in pribor.
Baklavo, burek in »sirnice« (pite s sirom) smo
dobili od čudovite gospe, Bosanke, ki ima v
Mariboru dve bosanski restavraciji – Baščar-
šijo in Sarajevo. Zvečer nas je obiskal tudi di-

rektor Zveze Sonček. Z Anito sva gostiteljem
izročili darila, ki so jih izdelali uporabniki na-
šega centra v Zenici (ročno izdelane koledarje,
nakit, cekre…). Nerodno mi je bilo, ker smo tudi
mi dobili lepa in simpatična darila, ki jih bom
predala našemu centru v Visokem.”

Odlomek iz dnevnika Amine Mušija

“Naša skupina dijakinj Zdravstvene šole iz Ze-
nice in sodelavcev dnevnega centra Visoko in
Žepče se je 14. julija odpravila na sedemdne-
vni Sončkov tabor – ena skupina v Maribor
(Center Sonček v Vrtičah) in druga v Koper
(Center Sonček Elerji). Po napornem potova-
nju nas je pričakala čudovita ekipa gostiteljev
in takoj smo zaslutili dobro druženje.

Vodja naše skupine v Vrtičah je bila Helena
Kos, ki je vse skupaj dobro organizirala in
imela vse do konca veliko potrpljenja z nami.
Vsak dan je bil načrtovan in poln raznolikih
aktivnosti. Zveza Sonček zares nudi veliko teh
možnosti tako za uporabnike kot njihove
spremljevalce:  jahanje, skupne izlete, različne
delavnice, delo na vrtu, kopanje v bazenu, ta-
borni ogenj in druge oblike večernega druže-
nja. Čeprav je jezikovna bariera pogosto
igrala pomembno vlogo, smo kot enoten tim
izvedli veliko lepih stvari in pridobili izkušnje,
ki se jih bomo spominjali.” 

Emina Osmanbegović
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V letu, ko praznujemo 35 let
delovanja Zveze Sonček, mi-
neva tudi 35 let razvoja, za-
četka izdelave, javne predsta-
vitve in uporabe »Zupanovega

stolčka« – stolčka za otroke z motnjami v
razvoju in gibanju. 

O tem smo se pogovarjali z Janezom Zupa-
nom, »izumiteljem« stolčka za otroke s po-
sebnimi potrebami, prvim in zdaj ponovnim
direktorjem Vita centra v Naklem na Gorenj-
skem.

Kaj je bil motiv in potreba za razvoj stol-
čka, kako se je začelo?

Zupan: Moja žena Vida je bila v tistem času
zaposlena v razvojnem oddelku vrtca v Kra-
nju, kjer niso imeli dovolj pripomočkov za
otroke s posebnimi potrebami, še posebej ne
za sedenje. Ravno takrat so pri Gorenjskem
društvu za cerebralno paralizo ustanovili raz-
vojno skupino, ki jo je vodil Dolfe Mrak, prvi
predsednik društva ter tudi prvi predsednik
Zveze društev za cerebralno paralizo Slove-
nije. Kasneje se je tudi razvojna skupina pre-
selila k Zvezi društev. Žal je tudi kmalu zamrla,
zato sem vse svoje kasnejše izdelke razvijal sa-
mostojno. Prisluhnil sem staršem in strokov-
njakom kaj ti otroci potrebujejo za hitrejši raz-
voj. Ena od teh potreb je bil tudi prilagojen
stolček, ki jim bo omogočal pravilno sedenje,
se prilagajal individualnim potrebam otrok, s
ciljem preprečevanja sekundarnih deformacij,
ki nastajajo zaradi nepravilnega sedenja. Za te
otroke je pri nas takrat obstajal zgolj Hassi
stolček, uvožen iz Nemčije. Svoj stolček sem
več kot eno leto razvijal v mizarski delavnici

ter svoje zamisli sproti predstavljal in se po-
svetoval z omenjeno razvojno skupino. Po po-
klicu sem sicer agronom, končal sem Srednjo
kmetijsko šolo in Fakulteto za agronomijo. A
v meni je očitno tlela inovatorska žilica, imel
sem polno idej in jih imam še danes. Iskanje
novih rešitev, prilagojenih potrebam otrok, mi
še vedno predstavlja največji izziv.

Kdo so bili strokovnjaki, s katerimi ste so-
delovali takrat na začetku?

Zupan: Neposredno sta v razvojni skupini so-
delovala dr. Tatjana Dolenc Veličkovič, orto-
pedinja in prva vodja Razvojne ambulante v
Kranju in dr. Vladimir Bitenc. Kasneje, v pro-
cesu preizkušanja pa še dr. Fedor Pečak, dr.
Hilda Veličkov, dr. Aleš Demšar, dr. Erika
Dovnik Udovič, pa tudi neurofizioterapevti,

4)Pogovarjamose
35 let Zupanovih stolčkov

Stolček OR – 21 s podvozjem, dvigom
in nagibom z motivom zajčka.
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delovni terapevti in drugi zaposleni v razvoj-
nih oddelkih vrtcev.

Zakaj ravno les?
Zupan: Sem otrok narave, rad imam toplino
in energijo lesa. In ravno nevidne energije na-
rave so, po moje, za razvoj in rast otroka iz-
jemnega pomena, še posebej ko gledamo te
otroke kot celostna in zelo subtilna človeška
bitja. Danes to še bolj razumem, ko se več
ukvarjam z duhovnostjo. Zato ta celostni po-
gled pri naši obravnavi otrok z motnjami v
razvoju, gibanju in posebnimi potrebami, zelo
pogrešam.

Kdaj je bil torej začetek vašega delovanja?
Zupan: Za začetek našega delovanja lahko
štejem leto 1980, ko sem se priključil že ome-
njeni razvojni skupini. A to je bil šele prvi
korak. Po uspešnih preizkusih je bilo treba
najti izdelovalca stolčka. Zaradi maloserij-
skega značaja takšne proizvodnje ga žal
nismo našli, zato sem se vsega lotil kar sam. V
letu 1983 je bil nato stolček izdelan, testiran in
v okviru Zveze društev za cerebralno paralizo
Slovenije tudi predstavljen na sejmu »Vse za
otroka« v Celju. Stolček je prejel Zlato zibko -
nagrado za vrhunski izdelek. Takrat smo sami
izdelali prvo serijo in stolček je šel prvič v kon-

kretno uporabo v ustanove za otroke z razvoj-
nimi motnjami na Igu, v Kamniku, Stari Gori,
Vipavi, Črni na Koroškem, Kamni Gorici, Dor-
navi.

Kako je potekal razvoj do njegove dejan-
ske uporabe v praksi?
Zupan: Pravi in nov izziv je bil začetek proiz-
vodnje, saj je bilo treba inovativno izdelati šte-
vilne šablone, po katerih smo lahko z nad rez-
karji in različnimi noži naredili zahtevne
oblike posameznih sestavnih delov, tako iz ve-
zane plošče, kot masivnega lesa. Nastavljivost
za potrebe posameznega otroka glede na
vrsto motnje in starost so omogočili številni
utori in izvrtine. Za prodajo v Sloveniji in tujini
smo vzpostavili kontakt in sodelovanje z Za-
vodom RS za rehabilitacijo invalidov (ZRI). 

Kdaj pa so ga priznali kot medicinsko-teh-
nični pripomoček?
Zupan: V sklopu širitve pravic otrok z mot-
njami v razvoju je bil stolček, poleg ostalih pri-
pomočkov kot so valji, blazine, deske idr., v
letu 1992 vključen med medicinsko tehnične
pripomočke in kot pravica vnešen v Pravilnik
o obveznem zdravstvenem zavarovanju. Po
določilih Pravilnika so ga lahko takrat pred-
pisovali zgolj na terciarni ravni do 15. leta otro-
kove starosti. 

Zgolj do 15. leta in zgolj na terciarni ravni?
Zupan: Danes je v veljavi nov pravilnik, ki za
predpisovanje stolčkov določa zgornjo mejo
starosti 18 let in pravico izdajanja naročilnic
tudi za stolčke razširja na vodje razvojnih am-
bulant (RA). To je v veljavi že precej let, a ugo-
tavljamo, da dobijo otroci po 15. letu starosti
stolček le izjemoma - še v nobeni RA v Slove-
niji pri njih vodenim in obravnavanim otro-
kom še niso predpisali nobenega stolčka. Po
meni poznanih podatkih so se posamezni po-

Avtor stolčkov ob Darku Đuriču leta 1996 v 1. razredu
OŠ
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izkusi končali z računalniškimi sistemi, ki v
RA niso dovolili vnosa stolčka in dodatkov s
šifro na kartico ZZZS. 

Kateri so bili torej mejniki v razvoju va-
šega centra in izdelavi stolčkov?

Zupan: Prvi mejnik so bili serijsko izdelani
stolčki OR- 21 za otroke od dveh do sedmih
let v zeleni barvi, ki smo jo nato zamenjali s
prozornim lakom in s tem ohranili naravni
videz topline lesa. Naslednji mejnik je bilo po-
vezovanje z ZRI Soča in podpis sporazuma o

kooperaciji 18. 6. 1984 za letni plan 200 stolč-
kov OR-21 ter njihova predstavitev na sejmu
REHA v Düsseldorfu na razstavnem prostoru
firme Meyra. V naslednjih letih smo za njih iz-
delali in izvozili kar 500 stolčkov. Ti so bili
 nam reč izbrani za darilo nemške vlade ob
združitvi obeh Nemčij družinam, ki so tak
stolček potrebovale. To je bil izjemen napor,
da smo v natančno treh mesecih izdelali to-
liko stolčkov, žal pa zaradi takratne inflacije
nismo nič zaslužili. Tako za nas kot otroke in
družine pa je bila velika prelomnica in spre-

Stolček kot medicinsko tehnični pripomoček (MP)
V preteklosti je bilo pri predpisovanju stolčkov kar nekaj nejasnosti - kdo je pristojen,  do kate-
rih dodatkov so otroci upravičeni ipd. Septembra 2017 so na Direkciji ZZZS dosegli dogovor, po
katerem zdravniki lahko predpisujejo (povzetek šifranta):
– 0557 stolček za otroke z motorično prizadetostjo do 7. leta starosti
– 0558 stolček za otroke z motorično prizadetostjo od 7. do 18. leta starosti.
Dodatki s šiframi MP:
-  0541 Dodatek naslon za glavo
-  0542 Dodatek pas za telo
-  0545 Dodatek stranska opora za trup
-  0547 Dodatek mizica
Za zagotavljanje funkcionalne ustreznosti stolčka pa še naslednje dodatke (brez šifer MP):
• Dodatek pas za telo v obliki črke H • Dodatek stranska opora za medenico
• Dodatek abdukcijska zagozda • Dodatek abdukcijske hlačke
• Dodatek visoko hrbtišče • Podvozje za stolček 
• Nastavek za dvig in nagib stola OR – 21 zajček • Nastavek za dvig stola
• Nastavek za nagib stola OR – 25 kuža • Širši oblazinjen pas za telo 
• Dodatna fiksacija mize s trakovi • Oblazinjena miza z zgornje strani
• Oblazinjena miza z zgornje in spodnje strani • Pasovi za fiksacijo kolen
• Opora za roke ob hrbtišču
Večja kolesa na podvozju dobavitelj sicer zagotavlja, vendar jih v primeru potrebe in zahteve
starši v celoti plačajo.
Vsi ti dodatki so napisani na Testnem listu, na katerem terapevt označi določeno potrebnost ter
posebnost, doda izmere otroka in to je sestavni del Naročilnice za stolček, ki jo napiše pristojni
zdravnik.
V primerih, ko so potrebe otroka specifične in obsežne, pa 259. člen Pravilnika določa, da se lahko
predpiše Funkcionalno ustrezen stolček izven okvirov veljavnega pravilnika in ga na podlagi
Odločbe v celoti krije ZZZS.



memba uvrstitev stolčkov na seznam medi-
cinsko-tehničnih pripomočkov in podpis po-
godbe z ZZZS za proizvodnjo in dobavo stolč-
kov. S tem pa tudi možnost nastavljivosti in iz-
delave stolčka po individualnih prilagoditvah
in funkcionalni ustreznosti za posameznega
otroka. Leta 2013 smo izdelali do takrat naj-
zahtevnejše prilagoditve večjega stolčka OR-
25 za otroka z izjemnimi spazmi, ki je potre-
boval nove izvedbe posameznih dodatkov, s
številnimi pasovi in oblazinjenimi deli. Čez
štiri leta smo istemu otroku v starosti 18 let
tak stolček še bistveno nadgradili in ga prila-
godili njegovim potrebam. Zadnji mejnik v
razvoju stolčkov pa je bilo leto 2015, ko sem
se na osnovi potreb otrok, izraženih s strani
zdravnikov in delovnih terapevtov na URI
Soča, lotil prenove stolčkov z novimi, doda-
tnimi funkcijami dviga in nagiba celotnega
stolčka, na novem podvozju in z novimi do-
datki. Za večjo socializacijo sem jim oblikovno
dodal motive živali, zajčka pri manjšem in
kužka pri večjem stolčku - vse te poslikave so
unikatni izdelki zaposlenih v Centru Korak v
Kranju. Tako prenovljeni stolčki so bili isto
leto predstavljeni na razstavi Mesto oblikova-
nja v Ljubljani, v okviru katere smo pripravili
tudi okroglo mizo z naslovom »Pomen pravil-
nega sedenja pri razvoju gibalno oviranih
otrok«. V oktobru lanskega leta pa smo
stolčke predstavili na Mednarodnem kon-
gresu otroške nevrologije v prostorih CD v
Ljubljani.

Kaj je še danes osnovna prednost lesenega
Zupanovega stolčka? 

Zupan: Vesel sem lahko, da se je ta naziv med
uporabniki tako zelo »prijel« in nemalokrat
sem presenečen kako natančno definira naš
stolček. Osnovni izvedbi stolčka izpred 35 let,
ki je ostala oblikovno enaka, smo funkcio-

nalno dodali podvozje na 5 ali 7 cm velikih gu-
mijastih kolesih. To omogoča bistveno olajša-
nje rokovanja staršem, otroku pa večje mož-
nosti premikov po stanovanju, še posebej pre-
hod na balkon ali teraso in stik s svežim zra-
kom in naravo. Prav tako je velikega pomena
dodana možnost nagiba nazaj in možnost
dviga stolčkov na višine običajnih miz pri
uporabnikih (predvsem pri manjšem stolu in
v primeru hipotoničnosti otroka). Naš stolček
je primeren tudi za najtežje ovirane, prilago-
dimo ga vsakemu posameznemu otroku
glede na njegove specifične potrebe. Omo-
gočamo ga v več izvedbah, tudi t.i. multi stol
za starejše (do 18. leta na Naročilnico ZZZS),
ki ga lahko nato te osebe uporabljajo več let
ali kasneje v odrasli dobi. Še vedno je velik del
stolčka izdelan ročno, nekdanjo ročno izde-
lavo osnovnih delov je nadomestila CNC iz-
delava (računalniški izrez). Za mojo inovati-
vno ustvarjalno žilico, izkušnje in sposobno-
sti iskanja rešitev v vsem tem času pa pogre-
šam več povratnih informacij tako od stroke
kot od uporabnikov samih.

Koliko Zupanovih stolčkov je po Sloveniji
in kdo so največji kupci?
Zupan: Priznam, da natančnih podatkov
nimam. V 35 letih smo za Slovenijo izdelali in
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g. Janez Zupan med svojimi »otroki«  
(oktobra 2017 v CD v Ljubljani)



dali v uporabo preko 1000 stolčkov. Še vedno
so v največji meri uporabniki stolčkov posa-
mezniki, ki jih kot pravico iz obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja prejmejo na osnovi na-
ročilnic in z odločbami ZZZS. za funkcionalno
ustreznost.

Kako bi predstavili VITA center?

Zupan: Kot skoraj vsako družinsko podjetje
smo tudi mi šli skozi različne faze organizira-
nosti, prostorskih in vsebinskih sprememb.
Od obrtne delavnice v lastni hiši, preko pre-
imenovanja v VIJA-TERAPIJA d.o.o., od leta
2000 do danes pa smo Vita center d.o.o.. Tudi
ta je v obdobju zadnjega leta in pol doživel kar
precejšnje spremembe. Nekdanje, pretežno
gibalno usmerjene storitvene dejavnosti, smo
v lastni izvedbi prepustili najemnikom. Ti so
ob lastni koncesijski fizioterapiji, s široko po-
nudbo dejavnosti na enem mestu, usmerjene
k naravnemu načinu življenja in zdravljenja,
prehrani, duhovni rasti in drugim alternativ-
nim metodam samozdravljenja. Tako imamo
danes bistveno manj zaposlenih kot pred leti. 

Osnovna poslovna usmeritev VITA centra pa
je še vedno lastna proizvodnja in veleprodaja

z zastopstvi za najkakovostnejše blazine Airex,
žoge Gymnic in elastične pripomočke Thera-
Band. Rdeča nit našega lastnega razvoja in iz-
delave so še vedno stolčki in kasneje dodana
oprema in pripomočki za terapije ter rehabili-
tacije iz lesa kot so terapevtski valji, gibalne
deske, klasične in nastavljive delovne klopi ter
mize, terapevtske stopnice, terapevtske brad-
lje in različne klančine…

In kakšna je vaša vizija za prihodnje?

Zupan: Naši dolgoletni usmerjenosti v razvoj
in lastno proizvodnjo opreme in pripomočkov
za razvojno in gibalno ovirane osebe dodati
najrazličnejše storitve, ki bodo tem osebam,
predvsem pa otrokom, nudile različne tera-
pevtske metode za njihov optimalni razvoj in
bivanje.

Osebno bi rad kar čim prej ponovno zaživel
status upokojenca in se tako bolj posvetil sebi,
svoji povezanosti s Stvarstvom in Naravo ter
seveda imel več časa za svojih 7 vnukov. Na
to bo vplivalo več dejavnikov, smo pa na dobri
poti, da kmalu v prihodnosti vodenje in na-
daljnji razvoj centra prevzame hčerka Polona.

Jelka Bratec

17

Kako boste obeležili praznovanje 35 letnice?

Že vrsto let razmišljam o srečanju otrok, ki so ali še uporabljajo naš stolček in za kaj takega bo
ta obletnica prava priložnost. 

To bo v soboto, 20. oktobra 2018 od 10. ure dalje v Vita centru v Naklem. 

Na dogodek so vabljeni so vabljeni starši z otroki in vsi strokovni delavci v RA in ustanovah,
ki so s temi otroki preživeli vrsto let obravnav. Pripravili bomo nekaj predstavitev, stojnice z
informacijami in kulturni program. Osrednji del srečanja bo otvoritev INFO TOČKE za obrav-
navo otrok z motnjami v razvoju in gibanju. 

V kolikor še niste prejeli vabila ali bili o dogodku obveščeni preko društev ali RA, vas vabimo,
da nas o svoji udeležbi obvestite na e-naslov: janez.zupan@vitacenter.si ali na mob.telefon 041
455-293, kjer boste dobili tudi vse druge potrebne in želene informacije. Hvala in nasvidenje.



Pogovarjamose

V letih 2017 in 2018 sta bila za področje inva-
lidskega varstva oz. za osebe z invalidnostjo
sprejeta dva pomembna zakona –Zakon o so-
cialnem vključevanju in Zakon o osebni asi-
stenci. O njihovem sprejemu in najpomemb-
nejših pravicah, ki jih prinašata, smo v našem
glasilu že poročali. Oba zakona se bosta za-
čela uporabljati z letom 2019. Zato smo o po-
teku priprav na njuno izvajanje povprašali
pristojne na MDDSZ – Direktoratu za inva-
lide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.
Z nami se je pogovarjala Damijana Peterlin,
sekretarka, pooblaščena za odločanje v
uprav nih postopkih na drugi stopnji. 

Kaj bistvenega bo zagotavljal Zakon o
osebni asistenci, za razliko od doseda-
njega zagotavljanja osebne asistence, kak-
šna bo kontinuiteta teh programov?

Peterlin: Zakon o osebni asistenci zagotavlja
osebno asistenco kot pravico uporabnika. To
pomeni, da bo do osebne asistence upravičen
vsak uporabnik, ki bo izpolnjeval zakonsko
določene pogoje (da zaradi invalidnosti po-
trebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, ve-
zanih na samostojno osebno in družinsko ži-
vljenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in
zaposlitev; je državljan Republike Slovenije s
stalnim bivališčem v RS ali tujec s stalnim
prebivališčem v RS, je star od 18 do 65 let; da
živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skup-
nem gospodinjstvu zunaj celodnevne insti-
tucionalne oskrbe; potrebuje pomoč najmanj
30 ur tedensko). Upravičen bo do toliko ur

osebne asistence, kolikor jo dejansko potre-
buje (tudi 24 ur dnevno, če je taka potreba). 

Do sedaj je bila osebna asistenca sofinanci-
rana preko programov, uporabniki dejansko
niso dobili toliko ur osebne asistence, kot so
jo potrebovali, tudi vsi uporabniki niso mogli
dobiti osebne asistence, tudi če so jo potre-
bovali. Programi za izvajanje osebne asi-
stence na MDDSZ se bodo z 31. 12. 2018 za-
ključili. Poudarjamo pa, da to ne pomeni, da
podobni programi, predvsem za uporabnike,
ki ne bodo izpolnjevali zakonskih pogojev, ne
bi bili financirani preko FIHO.

Kako daleč so priprave na izvajanje za-
kona v praksi?

Peterlin: Pravilnik o osebni asistenci, kot iz-
vedbeni akt Zakona o osebni asistenci, je bil
sprejet in je objavljen v Uradnem listu RS, št.
57/18 z dne 24. 8. 2018. V teku je izobraževanje
članov strokovnih komisij za pripravo mne-
nja o številu ur in vsebini osebne asistence,
ki bo končano do sredine meseca septembra.
Takrat bo na spletni strani MDDSZ obja-
vljena lista izvedencev. Potencialnim izvajal-
cem osebne asistence bo na podlagi vlog s
strani MDDSZ podeljen status izvajalca
osebne asistence ter bodo vpisani v register
izvajalcev osebne asistence ter z njimi skle-
njene pogodbe.

Vloge potencialnih uporabnikov bodo centri
za socialno delo začeli reševati predvidoma
v mesecu oktobru.
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5) Osebna asistenca in socialno 
vključevanje



Na kaj mora biti pozoren potencialni upo-
rabnik osebne asistence – kako naj se pri-
pravi, kdo so upravičenci in kakšen bo po-
stopek za uveljavljanje te pravice?

Peterlin: Potencialni uporabnik osebne asi-
stence bo moral vložiti vlogo za priznanje
pravice do osebne asistence na pristojnem
centru za socialno delo (obrazec vloge je ob-
javljen na spletni strani MDDSZ). Vlogi ni
treba prilagati dokazil o invalidnosti, uporab-
nik pa bo moral navesti zakaj potrebuje ose-
bno asistenco. Na podlagi vloge ga bo na
domu obiskala strokovna komisija in z njim
opravila razgovor ter z uporabo standardizi-
ranega ocenjevalnega orodja ZOjA, pripra-
vila mnenje o številu ur in vsebini osebne asi-
stence, ki jo uporabnik potrebuje. Mnenje bo
podlaga za izdajo odločbe (in vrednotnice)
o pravici do osebne asistence. Uporabnik si
bo potem sam izbral izvajalca osebne asi-
stence in z njim pripravil izvedbeni načrt
glede konkretnega izvajanja osebne asi-
stence (12. člen Pravilnika o osebni asistenci).
Izvedbeni načrt bi izvajalec osebne asistence
posredoval centru za socialno delo. Ob vsaki
spremembi načina ali števila ur glede izvaja-
nja osebne asistence je treba pripraviti nov iz-
vedbeni načrt. Uporabnik bo moral pri izva-
jalcu osebne asistence, ki ga je izbral, opraviti
tudi usposabljanje.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati potencialni
upravičenec so navedeni pri prvem vpraša-
nju, drugače pa so navedeni v 6. členu Za-
kona o osebni asistenci.

Kakšna je vloga uporabnika pri osebni
asistenci – za razliko od pomoči na domu
ali načrtovane dolgotrajne oskrbe in kak-
šne storitve oz. oblike pomoči zajema
osebna asistenca? 
Peterlin: Glavna razlika med osebno asi-
stenco in pomočjo na domu je ta, da mora
biti uporabnik pri izvajanju osebne asi-
stence aktiven. Sam si izbere izvajalca
osebne asistence in tudi osebnega/ne asi-
stenta/asistente, zaposlene pri izvajalcu. Z iz-
vajalcem osebne asistence kot tudi z osebnim
asistentom se dogovori o načinu, času ipd. iz-
vajanja osebne asistence. Osebna asistenca
se namreč izvaja po navodilih uporabnika.
Razlika je tudi v stalnosti osebnih asistentov,
ki pri posameznemu uporabniku izvajajo ose-
bno asistenco. Storitve osebne asistence so
navedene v 7. členu Zakona o osebni asi-
stenci.

V kakšni meri se pravica do osebne asi-
stence izključuje ali dopolnjuje z drugimi
pravicami?
Peterlin: Osebna asistenca se izključuje s in-
stitucionalnim varstvom in pravico do dru-
žinskega pomočnika. 

Pri pravici do vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji ter pomoči na domu
pa se število odobrenih ur osebne asistence
zmanjša za število ur vključenosti v te stori-
tve. 

Prav tako bo moral uporabnik sofinancirati
osebno asistenco v višini ½ dodatka za
pomoč in postrežbo ali dodatka za tujo nego
in pomoč, seveda, če te dodatke prejema.
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Kako naj se pripravijo potencialni izva-
jalci osebne asistence – dosedanji in novi?

Peterlin: Izvajalci osebne asistence bodo mo-
rali na MDDSZ vložiti vlogo za priznanje sta-
tusa izvajalca osebne asistence. Na podlagi
vloge jim bo izdana odločba o podelitvi sta-
tus in bodo vpisani v register. Z njimi bo skle-
njena pogodba iz 18. člena Pravilnika o osebni
asistenci. Izvajalci bodo morali izpolnjevati v
zakonu in pravilniku predpisane pogoje (10.
in 12. člen Zakona o osebni asistenci in 14. ter
15. člen Pravilnika o osebni asistenci). Poleg
navedenega bodo morali poskrbeti za zapo-
slitev osebnih asistentov ter za usposabljanje
osebnih asistentov kot tudi uporabnikov in
njihovih zakonitih zastopnikov.

Vaše ministrstvo trenutno financira 35 iz-
vajalcev osebne asistence in 353 osebnih
asistentov. Kako ocenjujete, da se bodo te
številke spremenile z začetkom izvajanja
zakona?

Peterlin: Menimo, da se bo število izvajalcev
morda le rahlo povečalo, pričakujemo, da
bodo invalidske organizacije, ki že sedaj iz-
vajajo osebno asistenco, to tudi nadaljevale.
Pričakujemo pa povečanje števila osebnih
asistentov, saj se bo nekoliko povečalo število
upravičencev, predvsem pa število priznanih
ur osebne asistence.

Kdo je lahko osebni asistent, kako se bo
lahko usposabljal za svoje delo in kakšna
bo cena storitve?

Peterlin: Osebni asistent je lahko vsaka pol-
noletna oseba, ki je poslovno sposobna ter ni
bila pravnomočno obsojena za kaznivo deja-
nje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti
oziroma diskriminatornega ravnanja na pod-
lagi invalidnosti. Osebni asistent pa bo moral
imeti opravljeno usposabljanje. Skladno s 21.

členom Pravilnika o osebni asistenci bodo
programe usposabljanja za pri njih zaposlene
osebne asistente izvajali izvajalci osebne asi-
stence. Cena za izvajanje storitev osebne asi-
stence bo izračunana na podlagi metodolo-
gije za izračun cene, ki je v pravilniku. Pred-
videvamo, da bo cena izvedene ure osebne
asistence 15 EUR.

Kako se bo ocenjevalo potrebe oz. upravi-
čenost do osebne asistence?

Peterlin: Potrebe oziroma upravičenost do
osebne asistence bodo ocenjevale dvočlan-
ske strokovne komisije na domu uporabnika.
Pri ocenjevanju bodo uporabljale standardi-
zirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po
storitvah osebne asistence ZOjA. Orodje bo
objavljeno na spletni strani MDDSZ. Na pod-
lagi osebnega razgovora z uporabnikom in
orodja ZOjA bo komisija izdala mnenje o šte-
vilu ur in vsebini storitev osebne asistence.
To mnenje je podlaga za izdajo odločbe cen-
tra za socialno delo.

Člani komisije bodo imenovani z liste izve-
dencev, ki jo bo vodilo MDDSZ. Na listi izve-
dencev bodo strokovnjaki s področja social-
nega varstva, s področja zdravstvenega var-
stva in strokovnjaki predstavniki uporabni-
kov. Uporabnik lahko zahteva, da je en član
strokovne komisije predstavnik uporabnikov.
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Zakon o socialnem vključevanju invali-
dov, ki nadomešča dosedanji zakon o
družbenem varstvu iz leta 1983, naj bi
omogočil boljše pogoje za življenje invali-
dov v skupnosti, širi tudi krog upravičen-
cev. Kako oz. kje se bodo ti boljši pogoji
najbolj odražali?

Peterlin: Zakon določa višje nadomestilo za
invalidnost v višini seštevka denarne so-
cialne pomoči in varstvenega dodatka. Do-
datek za tujo nego in pomoč se bo preime-
noval v dodatek za pomoč in postrežbo in bo
izenačen z dodatkom za pomoč in postrežbo
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Oseb s pridobljenim statusom
invalida po Zakonu o socialnem vključevanju
zaradi višjih prejemkov ne bodo več dolžni
preživljati starši, kot so jih bili do sedaj.

Bistvena novost je tudi možnost, da se osebe
s statusom invalida po Zakonu o socialnem
vključevanju invalidov zaposlijo, torej skle-
nejo delovno razmerje, pri tem pa ohranijo
nadomestilo za invalidnost, če njihovi do-
hodki skupaj s plačo ne presežejo neto mini-
malne plače. 

Kako ocenjujete, da bo nova zakonska
možnost prehoda v zaposlovanje v real-
nem delovnem okolju v praksi tudi dejan-
sko zaživela?

Peterlin: Težko je ocenjevati, kako bo to vpli-
valo na zaposlovanje invalidov po Zakonu o
socialnem vključevanju invalidov oziroma
sedaj invalidov po Zakonu o družbenem var-
stvu duševno in telesno prizadetih oseb. Po
podatkih Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS je
bilo spomladi 2018 zaposlenih 30 invalidov s
statusom invalida po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Glede na to, da je za podpis pogodbe o zapo-
slitvi potrebna poslovna sposobnost, pred-
postavljamo, da so sedaj zaposleni najtežje gi-
balno ovirani invalidi, saj imajo starši oseb z
zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v du-
ševnem razvoju večinoma podaljšano rodi-
teljsko pravico in ti invalidi nimajo poslovne
sposobnosti. 

Vsekakor pa ocenjujemo, da se bo povečalo
število zaposlenih invalidov s takšnim statu-
som, saj jim nova rešitev ponuja večjo so-
cialno varnost.

Kako daleč so priprave na izvajanje stori-
tev socialnega vključevanja oz. podpornih
storitev v skupnosti, kolikšne bodo dejan-
ske možnosti izbire izvajalcev teh stori-
tev?
Peterlin: Nabor storitev socialnega vključe-
vanja je potrebno še razviti. Ta naloga je v pri-
stojnosti Inštituta RS za socialno varstvo, ki
bo k nalogi pristopil letos jeseni. Nabor sto-
ritev bo pripravljen do konca leta 2019, v letih
2020 in 2021 pa jih nameravamo preizkusiti
v praksi. Storitve socialnega vključevanja se
bodo plačevale v vrednotnicami od 1. ja-
nuarja 2022. Trudili se bomo, da bo izvajalcev
čim več, ob tem pa računamo tudi na sodelo-
vanje invalidskih organizacij.

Jelka Bratec
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Predstavljamo6) 

Ljubljana – dostopna z vozičkom – aplikacija
»Ljubljana by Wheelchair« je nadaljevanje
spletnega projekta www.pridem.si, ki zbira
vse dostopne lokacije v Sloveniji, z namenom
olajšanja življenja gibalno oviranim. 

A najprej se je potrebno vrniti v zgodovino, v
leto 2013, ki je povsem spremenilo moje ži-
vljenje. Nesreča in posledično omejena mo-
bilnost me je pripeljala do vprašanja – Kam
sploh lahko še grem? In ker v Sloveniji ni ob-
stajal nek iskalnik in imenik dostopnih lokacij
za gibalno ovirane, sem začel s spletno stranjo
www.pridem.si. 

Prišli smo že do baze preko s 1.600 različnimi
dostopnimi objekti po Sloveniji. Posebej bi iz-
postavil še eno zelo veliko dodano vrednost
spletne strani www.pridem.si – informacije o
preko 750 objektih z invalidskim WC-jem in
možnost, da na telefonu/tablici poiščeš sebi
najbližjega. Nedvomno zelo koristno! Z leti se
je potem rojevala ideja za spletno aplikacijo, še
posebej za potrebe popotovanj, za katera na la-
stni koži spoznaš, kako težko je pridobiti ustre-
zne informacije glede dostopnosti.

Aplikacijo »Ljubljana by Wheelchair« razvi-
jamo v sodelovanju z Zavodom Turizem Lju-
bljana, ki je prepoznal potencial za uporabo to-
vrstne aplikacije med turisti vozičkarji v Lju-
bljani in njeno izdajo tudi sofinanciral. Aplika-
cija skuša biti uporabniku čim bolj prijazna.
Zasnovana je tako, da je enostavna za uporabo
in omogoča enostavno iskanje turističnih in-
formacij o Ljubljani.

Poleg opisa delovanja same aplikacije, Lju-
bljane (tudi z vidika dostopnosti) in avtorjev,
je vključen tudi t.i. »need to know« oz. »kaj mo-

rate vedeti« razdelek, kjer turist izve, kako je s
prevozom do mesta in po mestu, kje so javne
sanitarije, kje ti lahko popravijo voziček, itd. 

Na vstopni strani vidite zemljevid mesta z vri-
sanimi vsemi dostopnimi objekti, na levi strani
pa lahko iščete dostopne lokacije po sedmih
osnovnih kategorijah: prenočišča, pijača,
hrana, znamenitosti, dejavnosti, nakupovanje
in stranišča. V vsaki kategoriji naštevamo lo-
kacije, ki so dostopne tako za vozičkarje na ro-
čnih vozičkih, kot tiste na električnih vozičkih.
Poleg mestnega središča smo iskali še ostale
zanimive in dostopne lokacije, ki bi bile turi-
stom všeč. Pogoj vpisa lokacije v aplikacijo je
seveda dostopnost, preverimo pa še stanje
WC-jev, parkirišč in dostopnih prenočišč - z vi-
dika ročnih, kot tudi električnih vozičkov.

Da se ne boste več spraševali, kam v Ljubljani
lahko greste, in kje prespite, si snemite aplika-
cijo neposredno iz mobilne trgovine ali na:
http://www.ljubljanabywheelchair.com/

Lahko nam sledite tudi na Facebooku in In-
stagramu. Predvsem ste pa vabljeni, da širite
vest o aplikaciji!

Aljoša Škaper

Kam sploh lahko še grem?
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Univerzalno dostopna igrala v Vrtičah

V centru Sonček Vrtiče so postavili nova
igrala za udeležence njihovih počitniških
programov. Nova pridobitev, ki bo otrokom
in mladostnikom omogočila poleg zabave
tudi pridobivanje novih spretnosti, je darilo
sedmih donatorjev, med katerimi je tudi
Občina Kungota.

Poletni meseci so na Zvezi Sonček rezervi-
rani za počitniške in rehabilitacijsko tera-
pevtske programe, v katere se vsako leto
vključi okoli 200 otrok in mladostnikov, v re-
habilitacijsko terapevtske programe pa kar
okoli 750 otrok, mladostnikov in odraslih z in-
validnostjo. Del teh programov so tudi akti-
vne počitnice tako za zdrave otroke kot za
otroke, mladostnike in odrasle osebe s cere-
bralno paralizo in drugimi invalidnostmi. Že
od leta 2001 si v Centru Sonček Vrtiče pri
Mariboru prizadevajo za nenehni razvoj cen-
tra in zagotavljanje popestritve programov.

Različna igrala polepšajo preživljanje po-
čitniških dni

Nepogrešljivi del tega centra so tudi različna
igrala, ki udeležencem programov polepšajo
preživljanje počitniških dni. Ker pa Zveza
Sonček kot neprofitna in nevladna organiza-
cija za ta namen nima sredstev, je pri razvoju
v celoti odvisna od donatorjev in sponzorjev.
Pomoč je tako potrebovala tudi pri zadnji po-
stavitvi igral v centru Sonček Vrtiče. S svojim
prispevkom so ji na pomoč priskočili Dobro-
delno združenje KORAKI ZA KORAKCE,
družba Nanoclean, 3ma Les, samostojna pod-
jetnika Matej Hribernik in Matjaž Požar, Go-
stilna Pec in Občina Kungota. Otroci, mla-
dostniki in odrasli, ki svoj počitniški čas pre-

življajo v lepem podeželskem okolju centra
Sonček Vrtiče, bodo s pomočjo novih igral
svoje počitnice preživljali še kvalitetnejše.
Poleg zabave jim bodo nova igrala v pomoč
tudi pri pridobivanju novih spretnosti.

O novi pridobitvi nam je vodja centra Son-
ček Vrtiče Jernej Hazimali povedal:

Katera igrala ste postavili v vašem Cen-
tru, kaj je njihova posebnost?

Postavili smo prilagojeno gugalnico ter pri-
lagojen tobogan s hiško, ki ju je izdelalo pod-
jetje 3males, Matej Hribernik s.p. Sama gu-
galnica je klasična, le da ima veliko preple-
teno mrežo, na kateri lahko ležijo in se gugajo
tudi težje fizično ovirani uporabniki. Sam to-
bogan je narejen popolnoma po meri in pri-
lagojen našim potrebam. Tukaj gre predvsem
za dostop do tobogana, ki je omogočen tudi
uporabnikom električnih invalidskih vozič-
kov s potjo, ki je narejena v hrib. Na vrhu je

7) 
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večji podest, ki omogoča, da se uporabnik
varno premika z vozička in na njega. Vred-
nost donacije je 4.500 evrov, ki so jih dona-
torji podarili za nakup materiala, gospod Hri-
bernik pa je doniral svoje delo in delo njego-
vih sodelavcev, od izrisa do izvedbe. Doslej
smo imeli le eno prilagojeno igralo, ki pa je
že starejše in potrebno obnove.

Katera igrala pa bi še radi postavili v
vašem centru? In katera igrala je sploh
mogoče prilagoditi za gibalno ovirane
otroke?

Želje so seveda vedno velike, potrebno pa je
začeti z malim. Letos bi radi predvsem obno-
vili »Zipline«, ki je bil prilagojen in smo ga
sami naredili. Predvsem bi radi našli osebo,
ki bi to naredila uradno, saj za igrala, ki jih na-
redimo sami, ne moremo pridobiti ustreznih
papirjev, obenem pa je izvajalce, ki imajo zna-
nje in željo sodelovati na takih projektih, iz-
jemno težko dobiti. Trdno sem prepričan, da
je mogoče prilagoditi skoraj vsa igrala, je pa
včasih zato potrebno porabiti bistveno več
sredstev, kot za igrala, ki nimajo prilagoditev.

Kako vpliva na otroka z invalidnostjo to,
da lahko kljub invalidskemu vozičku upo-
rablja igrala na igrišču?

V Zvezi Sonček zagovarjamo možnost dosto-
panja do vseh aktivnosti in objektov. S takš-
nimi projekti dokazujemo, da je mogoče na-
rediti tudi univerzalno dostopna igrala. Za sa-
mega uporabnika je predvsem pomembno,
da vidi, da lahko. Velika večina igral na žalost
ni zasnovana tako, da jih lahko uporabljajo
vsi.

Na slovenskih igriščih so igrala za otroke
invalide bolj izjema, kar zagotovo ne pri-
pomore k vključevanju otrok z invalid-
nostjo. Zakaj je po vašem mnenju tako?

Mislim, da je problem večplasten. Pomem-
ben vidik je finančni, takšna igrala namreč v
osnovi stanejo več, populacije, ki bi jih upo-
rabljala, pa je manj. To je seveda samo izgo-
vor, zakaj se ne omogoča enakih možnosti za
vse. Prav tako v Sloveniji izdelovalci igral ni-
majo dovolj izkušenj in znanja, da bi te stvari
lahko prilagodili. Tako tudi tisti, ki imajo pri-
lagojena igrala, ta zaklepajo. Pohvale sicer, da
so jih naredili, vendar se je potrebno vprašati,
kaj roji otroku po glavi, ko pride na igrišče in
mora pet minut čakati, da mu tisto eno igralo,
ki ga ima možnost uporabljati, odklenejo. Ali
pa, da sploh ne more uporabljati igrišča,
nekaj kar je vsem drugim samoumevno.
Menim, da se situacija v Sloveniji glede oza-
veščanja ljudi izboljšuje, veliko pa je še točk,
o katerih do zdaj še nihče ni zares razmišljal.
Igrala za otroke so denimo eno od takih
stvari.

8. 8. 2018 | vir: MMC RTV SLO, 
avtorica: Vesna Pfeiffer, foto: Zveza Sonček
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Predstavljamo

Avtorski projekt po motivih Mikija Mustra.
Dogodivščine Trdonje, Zvitorepca in Lakot-
nika. Gre za slikanico, avtorjev Matevža
Gregoriča in Milana Franca, ki je izšla že v
letu 2017 pri zavodu Razvoj Maribor.
»Slikanica »Modri kralj Inus« je nastala po
predlogi dramskega besedila istoimenske lu-
tkovne predstave. Treba pa je poudariti, da se
vsebina dramske predloge in slikanice neko-
liko razlikujeta: dramsko besedilo je nastalo
s sodelovanjem in prilagajanjem vsem tistim,
ki so lutkovni predstavi dali pristni plamen in
energijo, zaradi katerih živi še danes: igralcev
mariborskega društva Sonček, njihovih
spremljevalcev, pomočnikov iz Zavoda Raz-
voj ter seveda režiserja Matevža Gregoriča. 

Prav zaradi njihove energije in brezmejne
zavzetosti je predstava kljub načelni vsebin-
ski enakosti vendarle močno raznolika in
živa: niti ena ponovitev ni enaka prejšnji.
Morda boste dejali, da bi ta značilnost lahko

veljala za vsako predstavo. A vendar je treba
izpostaviti, da je zaradi specifičnosti vseh so-
delujočih vsakič znova enkratna. Preprosto
zaradi drobnih dodatnih situacij, v katerih se
morajo nastopajoči znajti in najti izvirno
obliko improvizacije.« 

In o čem govori slikanica?

»Že starogrški filozof Sokrat je bojda dejal, da
»črka ubija duha«. Kar je zapisano, namreč ni
moč spreminjati. Bržkone to drži. A obenem
drži tudi to, da je literarna beseda drugačna
od dramske. Urok pravljice, ki nam v priču-
joči slikanici odpira vrata v čarobno deželico
z gorskimi vrhovi, globokim pogledom morja
in travnatimi dolinami, v kateri vlada muha-
sti kralj Inus s svojo hčerko Šalotko in (ne)po-
slušnima stražnikoma Ernisom in Petrusom,
nam omogoča, da vsakič znova odkrivamo
njeno lepoto.

Pa ne samo to: urok pravljice nam ob pazlji-
vem branju vsakič popelje na pot samospo-
znavanja… Mar se v nas samih ne skriva vsaj
malo muhavosti kralja Inusa, ki bi želel, da
mu drevo želja rodi, kar se mu pač zahoče?
Ali pa malce Šalotkine nečimrnosti, ki se
vsako jutro ogleduje zdaj v tem zdaj v onem
ogledalu lastnih pričakovanj in pričakovanj
drugih? Kaj nismo vsi včasih kakor Petrus, ko
kimajoče in nekritično sledimo podobam raz-
nih stvarnosti? Ali pa smo kot Ernus… ko se v
nas prebudi kal razuma in ugotovimo, da mo-
ramo pogosto reči ne?

Kakorkoli že, brez prijateljev in znancev kot
so Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik bi nam v

8) Modri kralj Inus
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življenju mnogokrat trda predla. Le kdo bi
nam takrat pomagal iz »krakov« številnih gu-
likož tega sveta ali pa nam odpiral oči za lju-
bezen, ko postanemo od napornih zahtev
vsakdanjosti utrujeni in otopeli?

Torej naj ne bo odveč, če še enkrat pouda-
rimo: v kolikor ne bi bilo naših Sončkov, ki
nam vsakič znova pomagajo oživiti magi-
čnost »Modrega kralja Inusa«, ne bi bilo niti
slikanice in njenega tihega poziva k pogledu
vase – in zato je v prvi vrsti posvečena njim.
Na poseben način pa nagovarja tudi vas,
dragi bralci: ali znate poiskati deželico in
njeno glavno mesto z gradom na hribu, tremi
mostovi in kamnitim zmajem?« 

Milan Franc 
(uvodna oz. spremna beseda k slikanici)

Ilustratorji oz. avtorji risb: Ina Konrad, Ernest Bla-
žič, Petra Valenčak, Polona Čuk, Alja Drofenik,
Mojmir Ferenc, Grazia Ferlazzo, Patrik Gabrijan,
Suzana Korošec, Tjaša Nerat, Jasna Peršuh,
Sonja Skrt, Nova Toplak, Uroš Vaupotič, Danilo
Vučkovič, Petra Zmrzlikar, Borut Žvorc.

Fotograf (fotografije iz lutkovne predstave) 
Andrej Firm.

Zveza Sonček je ponatisnila otroško slikanico
Veveriček posebne sorte. 

Ta slikanica, ki sta jo Svetlana Makarovič in
Marjan Manček že leta 1994 posvetila prav
otrokom s cerebralno paralizo, je vse od ta-
krat osnova projekta Korak k Sončku – os-
veščanja šol, otrok, učiteljev in staršev o dru-
gačnosti ter sprejemanju otrok s posebnimi
potrebami. 

Cilj projekta pa je seveda – inkluzivna šola, ki
bo vsem otrokom omogočala, da bodo hodili
skupaj v šolo, pa čeprav se bodo učili po ra-
zličnih programih.

Zdaj je slikanica ponovno na voljo vrtcem
in osnovnim šolam, s povabilom, da v šol-
skem letu 2018/2019 sodelujejo v projektu
ter ga morda še nadgradijo.
Lahko pa jo kupite tudi kot darilo (cena 6 €).
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Predstavljamo
Darja Zaviršek, redna prof. dr.
na Fakulteti za socialno delo,
avtorica številnih knjig in 45
izvirnih avtorskih člankov, je
letos izdala novo avtorsko mo-

nografijo z naslovom »Skrb kot nasilje«.

Avtorica v šestih poglavjih – šestih temah, ki
jih je intenzivno spremljala dolgo obdobje, raz-
mišlja o aktualnih družbenih izzivih in doga-
janjih: »socialni in simbolni položaj oseb z ovi-
rami; položaj žensk in pripadnikov etničnih
manjšin; vprašanje naraščajočih neenakosti, ki
vplivajo na mlade in položaj otrok, še posebno
njihovo izpostavljenost spolnemu nasilju… v
luči procesov skrbi, ki so pogosto zgolj nor-
malizirana oblika nasilja«.

»Večinoma ljudje o skrbi in nasilju razmišljajo
kot o dveh med seboj izključujočih si pojavih,
tako rekoč binarnih nasprotjih. Skrb povezujejo
s področji družbenega življenja, kot so družina,
starši, cerkev, socialna politika, večgeneracij-
ska solidarnost. Nasprotno pa nasilje povezu-
jejo z izjemnimi razmerami in kriznimi situa-
cijami ali pa ga vidijo kot subjektivno patolo-
ško nasilje. Vendar so možni tudi drugačni po-
gledi«, nas že v predgovoru opozarja avtorica.

Eno prvih, bolj obširnih poglavij je tudi po-
dročje hendikepa. V njem se avtorica dotakne
azilacije in zapoznele dezinstitucionalizacije v
postsocializmih, arheologije zapiranja v Slo-
veniji, govori o vidnem in nevidnem nasilju,
opozarja na kontinuiteto institucionalizacije,
kljub temu, da se je tudi naša država zavezala
za deinstitucionalizacijo in je med prvimi rati-
ficirala Konvencijo o pravicah invalidov. Po-
udarja »lokalno specifično značilnost dezinsti-

tucionalizacije v Sloveniji«, ki se kaže v tem,
»da so institucije spremenile nekaj svojih os-
novnih organizacijskih dejavnosti, odpravile
skrajne oblike zapiranja… prilagodile termino-
logijo, naredile nekaj pragmatičnih sprememb,
odprle nekaj dislociranih enot, a paradigmat-
ski premik se ni zgodil in medicinsko-patolo-
ški pogled na ljudi z oviramo je ostal«.

Tako kot v drugih poglavjih je uporabila več
metodoloških pristopov – od zapisovanja ži-
vljenjskih zgodb, etnografije in avtoetnografije
– povzemanja osebnih raziskovalnih študij do
zapisovanja opažanj s strokovnih obiskov v do-
mačih in tujih institucijah, analize medijskih
vsebin in vizualnega materiala… »Uporabljam
foucaultovski* pojem arhipelaga, v katerem se
skrb in nasilje prepletata med seboj; otočja in-
stitucij povezujejo širna morja socialnih odno-
sov, vednosti, racionalnosti in racionalizacij, ki
ustvarjajo socialnovarstveni, sekuritizacijski,
izobraževalni in pastoralni arhipelag.« V knji -
gi opozarja na povsem konkretne primere zgo-
dovinske kontinuitete institucionalizacije. 

»Knjiga je na neki način etnografski popis do-
godkov specifičnega obdobja, arhiviranje
oseb nih vednosti in zgodb ljudi, ki bodo
kmalu izbrisane in ki jih bo nadomestil javni,
zaželeni spomin«.

Ob tem je knjiga ves čas politična – osebno po-
litična, tudi v smislu zgodovinske kontinuitete
institucionalizacije. 

*) Opomba ur.: Michel Foucault, avtor knjige Zgo-
dovina norosti v časi klasicizma, Založba /*cf, Lju-
bljana 1998 in »Rojstvo klinike«, Študentska zalo-
žba 2009

9) Skrb kot nasilje



Zgodilose bo ...

Izobraževanja
V okviru Projekta Korak k Sončku, v katerega
je vključenih 38 vrtcev in šol, bomo tudi v šol-
skem letu 2018/2019 sodelovali z ZŠIS – POK
pri izvedbi Paraolimpijskega šolskega dne.

V okviru programa Inkluzija bomo nadalje-
vali s predavanji:

– prvo bo 13. oktobra 2018 bomo imeli iz-
obraževanje »Inkluzija v izobraževalnem
procesu« v Centru Sonček Ljubljana Šiška

V okviru programa »Učenje za življenje« je
načrtovanih več predavanj do konca leta, v
okviru razpisa MOL »Podpora družini«.
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10) Napovednik dogodkov

6. oktober – Svetovni dan cerebralne paralize 
Svetovni dan cerebralne paralize je družbeno gibanje, katerega cilj je širše predstaviti to mo-
žgansko okvaro, spregovoriti o njej in se zavzemati za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala
brez predsodkov. Vizija tega gibanja je vsakomur s cerebralno paralizo zagotoviti enake pra-
vice, dostopnost in enake možnosti kot jih imajo drugi ljudje.

Ta dan je priložnost, da opozorimo na nujnost odpravljanja razlik med vsakodnevnimi okoli-
ščinami in realnimi zmožnostmi oseb, ki živijo s posledicami cerebralne paralize.

To vizijo lahko pomaga uresničevati vsakdo od nas v svojem okolju. S skupnimi močmi lahko
vplivamo tudi na globalne družbene spremembe.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu cerebralne paralize – 6. oktobru 2018 vas vabimo na sim-
bolični pohod z zelenimi baloni po večjih mestnih središčih.

V okviru pohoda, ki bo praviloma potekal od 10. do 12. ure, bomo predstavili poslanico, de-
lili letake o cerebralni paralizi in organizirali krajše kulturno zabavne nastope. 

Vabljeni vsi, ki nas želite bolje spoznati, podpreti naša prizadevanja in aktivnosti za kvalitet-
nejše življenje nas vseh.

Simbolični pohodi z zelenimi baloni bodo potekali po naslednjih mestih:
• Ljubljana: Prešernov trg od 10.h do 12.h

• Maribor: Glavni trg od 10.h do 12.h

• Slovenj Gradec: Trg svobode od 9.h do 11.h

• Koper: Pristaniška ulica od 10.h do 12.h

• Celje: na Zvezdi (križišče Glavnega trga, Prešernove in Stanetove ulica) od 10.h do 12.h

• Krško: dopoldan sejem rokodelcev, popoldan kostanjev piknik z motoristi
• Novo mesto: Trgovski center Qulandija od 10.h do 12.h



5) Interna izobraževanja

V okviru internih izobraževanj za zaposlene
in člane društev v jeseni načrtujemo še nekaj
izobraževanj:
– Avtizem (drugo izobraževanje v tem letu) z

Ajdo Demšar, univ. dipl. psih, – za zapo-
slene v VDC, v stanovanjskih skupinah in
vodje taborov;

– Varno hranjenje, postopki in pripomočki,
z Nado Žemva, URI Soča, – za zaposlene v

VDC, v stanovanjskih skupinah in vodje ta-
borov;

– Prva pomoč – še eno od vrste izobraževanj
na to temo v letošnjem letu

Šport

Tekmovanje v prilagojenem balinanju
Bocci:
13. oktober: ligaško tekmovanje 
13. november: državno prvenstvo 
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Strokovna konferenca o 
zgodnji obravnavi in podpornih storitvah v skupnosti

Zveza Sonček so.p. v okviru obeleževanja svoje 35 - letnice delovanja organizira strokovno
konferenco z namenom obravnave aktualnih vprašanja pri izvajanju nove zakonodaje o zgod-
nji obravnavi, osebni asistenci in socialnem vključevanju ter izmenjave izkušenj s sorodnimi
organizacijami v bivših jugoslovanskih republikah. 
Strokovna konferenca z naslovom »Otrok, družina in odrasli potrebujejo podporo« bo po-
tekala 5. oktobra 2018 od 9:00 do 18:30 ure, v Mariboru v Hotelu City, Ulica kneza Koclja
22.
V okviru strokovne konference se bomo dotaknili področja zgodnje obravnave otrok s cere-
bralno paralizo ter drugimi razvojnimi specifikami in podpornih storitev v skupnosti za odra-
sle osebe s cerebralno paralizo oziroma drugimi invalidnostmi. Na strokovni konferenci bodo
sodelovali priznani slovenski strokovnjaki z omenjenih področij.
Program:
Zgodnja obravnava - Predstavitev Zakona o zgodnji obravnavi
– Predstavitev izvajanja pilotskega projekta zgodnje obravnave v Sloveniji
– Predstavitev programov Zveze Sonček so.p. za družine in otroke s cerebralno paralizo in

drugimi razvojnimi specifikami
– Izmenjava izkušenj s področja zgodnje obravnave z udeleženci konference iz drugih držav
Podporne storitve v skupnosti - Predstavitev Zakona o osebni asistenci in zakona o social-
nem vključevanju ter predvideno izvajanje v praksi
– Predstavitev programov in storitev Zveze Sonček so.p. za odrasle osebe s cerebralno para-

lizo in drugimi invalidnostmi
– Predstavitev izkušenj z izvajanjem osebne asistence
– Izmenjava izkušenj s področja podpornih storitev v skupnosti za odrasle osebe s cerebralno

paralizo in drugimi invalidnostmi z udeleženci konference iz drugih držav
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Skrbovin’ca tudi v jeseni nadaljuje s svojo dejavnostjo in pripravami na adaptacijo ter uradno odprtje.

Skrbovin'ca je skupen projekt Mestne občine Ljubljana in štirih ljubljanskih varstveno delovnih centrov. Je
prostor za druženje, za razstave, promocijo in tudi prodajo ustvarjalnih in delovnih dosežkov odraslih
oseb s posebnimi potrebami ali drugih še prevečkrat spregledanih socialnih skupin. V Info točki 65+ lahko
starejši in gibalno ovirani dobijo nasvet ali informacijo, ki jo potrebujejo, varna točka pa je namenjena
osebam v stiski. Predvsem pa je to prostor, v katerem želimo pokazati, da so lahko ljudje, ki jih je življe-
nje morda prikrajšalo, enakovreden del skupnosti, v kateri živijo. V Skrbovin'ci so ljudje s posebnimi po-
trebami prodajalci, svetovalci, mentorji, delavci v proizvodnji in družabniki. 

Vabljeni, da nas obiščete na Mačkovi ulici 1, 1000 Ljubljana

RTS MEDICAL d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
e-mail: info@rtsmedical.si | www.rtsmedical.si | tel: 059 192 914
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Spoštovani!

Z željo, da še naprej prejemate naše tiskovine in da vas obveščamo o dejavnostih, vas prosimo
za soglasje o obdelavi vaših osebnih podatkov, v skladu z evropsko uredbo o varstvu osebnih
podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018. 
Opomba: Če ste nam izpolnjeno in podpisano soglasje že poslali, ga ni treba ponovno pošiljati.

Spodaj podpisani: ______________________________________________________________________________________ 
(ime in priimek)

naslov: _________________________________________________________________________________________________

e-pošta: _________________________________________________________________________________________________

Z oznako v okvirčku in podpisom soglašam, da Zveza Sonček so.p.
obdeluje moje osebne podatke za naslednje namene:

1.  pošiljanje tiskovin Zveze Sonček (Sončnik, Letopis, priložnostne tiskovine):
soglašam ne soglašam

2.  objava vaše morebitne donacije v Letopisu in Sončniku ter elektronskih medijih
soglašam ne soglašam

3.  obveščanje o dejavnostih Zveze Sonček (vabila na dogodke, prošnje za sodelovanje, ipd.)
soglašam ne soglašam

Podpisano soglasje velja do preklica, ki je možen kadarkoli, praviloma pisno oz. na jasno do-
ločljiv način.

Podatki se hranijo v računalniški obliki, v skladu z ustreznimi metodami varovanja s predpisi
o varovanju osebnih podatkov 

____________________________________
Podpis:
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Prepogni, zalepi in pošlji


