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POROČILO O DELU V LETU 2013 

I.POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 

1.Društvo je izvajalo program »Opolnomočenje   otrok in mladostnikov z Downovim sindromom (ds) 

in njihovih staršev » 

Projekt ima 3 sestavine: učna pomoč in gibalna spodbuda za otroke z DS v starosti od 7 – 18 let. Izvaja 

se v centrih za DS v Kranju  in na Ptuju; enodnevne delavnice za družine, ki imajo otroka z DS; 

predavanja za družine in strokovnjake. 

V učno pomoč se vključujejo učenci z Downovim sindromom, ki obiskujejo OŠ s prilagojenim 

programom in delajo po Programu z nižjim izobrazbenim standardom in po Posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja, v starosti od 7 do 15 let. 

Bistvo učne pomoči je poleg pomoči posameznemu učencu tudi svetovanje in pomoč staršem, saj so 

starši prisotni na obravnavah in  dobijo napisan program, ki ga potem izvajajo tudi doma. 

V gibalno spodbudo se vključujejo učenci z Downovim sindromom, ki obiskujejo OŠ s prilagojenim 

programom in delajo po Programu z nižjim izobrazbenim standardom in po Posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja, v starosti od 7 do 22 leta. 

Bistvo gibalne spodbude  je poleg razvijanja in izboljšanja osnovne motorike (ravnotežje, koordinacija 

gibov, moč, kondicija)  tudi svetovanje in pomoč staršem, saj so starši prisotni na obravnavah in  

dobijo napisan program, ki ga potem izvajajo tudi doma. 

Program učne pomoči in gibalne spodbude se uresničuje v centru za DS Kranj in v centru DS na Ptuju; 

obiskuje ga  13 otrok z DS iz Kranja in 3 na Ptuju. Ta del programa vodi Stanka Grubešič. Program se 

izvaja enkrat tedensko in se izvaja vse šolsko leto. 

Drugi del programa »Opolnomočenje« so enodnevne delavnic e  za družine z otrokom z DS .Društvo 

je organiziralo 2 delavnici – v termah Ptuj (16. 11. 2013)  in v Termah Snovik (23. 11. 2013).  

Namenjeni sta bili družinam z otroki z starosti od 10 – 26 let, na njih so obravnavali  naslednje teme:  

spolno dozorevanje in spolno življenje najstnikov z DS; možnosti za vključitev v delo po polnoletnosti; 

spremembe na pravnem področju, ki se pripravljajo za to starostno skupino invalidov na sploh, med 

njimi tudi za osebe z DS. Delavnice na Ptuju se je udeležilo 10 družin (skupaj  40 oseb ), v Snoviku pa 

17 družin (skupaj 51 oseb). V času predavanj je bilo organizirano varstvo z aktivnostmi za otroke z DS. 

Tretji del programa »Opolnomočenje« predstavljajo  štiri predavanja , in sicer v maju predavanje o 

spolnosti in DS (dr. F. Hrastar); predavanje je bilo v Ljubljani, udeležilo se ga je približno 55 oseb. V 

oktobru sta bili dve predavanji o metodah za pouk matematike (mag. Dinka Vuković), eno predavanje 

je bilo v Ljubljani, udeležilo se ga je več kot 200 udeležencev, drugo je bilo v Mariboru, tega se je 
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udeležilo 65 udeležencev. Za predavanje je društvo , skupaj s Centrom Janeza Levca, pripravilo 

poseben didaktičen pripomoček  »Matematične veščine za najstnike z DS« (prevod iz angleščine, 

prilagoditev za slovenske razmere), ki so ga poslušalci prejeli  brezplačno. Četrto predavanje je 

novembra pripravil center društva v Krškem; dr. Jasna Murgel je predavala o pravnih vprašanjih, ki se 

nanašajo na osebe z DS in njihove družine.  Udeležilo se ga je približno 20 poslušalcev. Zanimanje je 

bilo tolikšno, da je predavateljica posredovala svoj el-naslov, da bi odgovarjala po potrebi tudi na ta 

način na vprašanja.  

Drugi in tretji del programa je vodila Alenka Šelih. 

2. Vikend seminar za družine z odraslimi otroki na Debelem rtiču, seminar je bil od  8. -10. 11. 2013; 

udeležilo se ga je 12 družin  , skupaj 50 udeležencev. Za udeležence smo pripravili tri predavanja: od 

zdravi prehrani ( dr. Verena Koch), o pravnih vprašanjih ( Lidija Pratnemer) in o  Halliwickovi metodi 

gibanja v vodi s poudarkom na potrebah otrok z DS (Katarina Praznik). Vodja seminarja je bila Ivana 

Šošter. 

3. Tabor za najstnike je društvo pripravilo ob strokovni pomoči društva Mali princ iz Novega mesta in 

sicer  na Želebeju ob Kolpi (pri Metliki). Tabora se je udeležilo 14 najstnikov z DS, poleg vodje tabora 

pa še šest pomočnikov. Prvi dan tabora so namenili spoznavanju in določanju pravil tabora. V četrtek 

so v dopoldanskem delu izvedli ustvarjalne delavnice na prostem. Popoldanski del so najbolj pogumni 

namenili hitremu kopanju v Kolpi, za tem pa so izvedli štafetni poligon. Naslednji dan sta tabor  

obiskala dva profesionalna vojaka in skupaj so izvedli vojaški dan. V skupini se je razvila prijetna 

dinamika, okrepila so se nova poznanstva, razvil se je občutek pripadnosti skupini in krasno vzdušje. 

4. V drugi polovici leta je Društvo pridobilo sredstva na razpisu Mestne občine Ljubljana za izvajanje 

zgodnje obravnave za otroke iz Ljubljane. V ta program je vključenih 7 otrok. 

 

II. OBELEŽITEV 21. MARCA 

Ob svetovnem dnevu DS je predstavnike društva in predstavnike drugih nevladnih organizacij, ki se 

posvečajo delu z ljudmi z DS, sprejel predsednik republike Borut Pahor. Najprej je predsednik opravil 

razgovor s starši in predstavniki nevladnih organizacij, nato se je sestal s člani društva DS Slovenija in 

tudi drugimi nevladnimi organizacijami. Na pobudo predsednika je bil izdelan memorandum o 

problemih, s katerimi se srečujejo ljudje z DS; urad predsednika ga je poslal vsem pristojnim državnim 

organom s prošnjo,da podajo odgovore na predstavljene probleme, čez leto dni pa bo vidno, ali so 

bili kateri od problemov rešeni. 

Društvo je organiziralo, s pomočjo centra DS v Krškem in tamkajšnje Glasbene šole zelo uspešen 

koncert; na Ptuju pa je center DS pridobil izvajalce  predstave »Moje pesmi, moje sanje«, ki so eno 

predstavo izvedli kot dobrodelno akcijo za društvo.  

Društvo DS je obvestilo o tem dnevu vsa društva Sožitje in prejelo kar nekaj sporočil o tem, da so 

nekatera med njimi izvedla akcije v zvezi s tem dnevom.  
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III:  INFORMIRANJE, IZOBRAŽEVANJE, IZMENJAVA STIKOV  

Kot je bilo načrtovano, je društvo navezalo stike z Zvezo društev za DS Hrvaške; njihova predsednica 

je dvakrat predavala v Sloveniji in je posredovala informacije o njihovem delu, zlasti o tem, da se na 

Hrvaškem v letošnjem šolskem letu 70 otrok z DS šola v rednih osnovnih šolah po prilagojenem 

programu, vsak ima tudi svojega pomočnika. 

Društvo se je včlanilo v Evropsko združenje Downov sindrom (European Down syndrom Association) 

in je pridobilo status invalidskega društva, ki deluje v javnem interesu.  

Društvo je pripravilo – skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport – enodnevni posvet o 

»Zgodnji spodbudi govora pri otrocih, ki imajo DS ali kakšno drugo govorno težavo«. Posvet je bil 18. 

11.2013 in pomeni zaključek akcije društva, da zagotovi vrtcem, šolam in ustreznim zavodom 

pripomoček za takšno spodbudo. Društvo je pripravilo vsa gradiva, MIZŠ pa je zagotovilo finančna 

sredstva za nakup 500 izvodov kompleta kartic (vsak komplet ima 300 kartic) za uporabo te metode 

(»S kretnjami podprta komunikacija«). Na posvetu so udeleženci kot predstavniki ustanov prejeli 

komplete tega didaktičnega pripomočka, prav tako tudi starši, ki jih bodo lahko brezplačno 

uporabljali, dokler jih bo otrok potreboval, nato pa jih bodo vrnili ustanovi, v katero je otrok vključen. 

Posvet je obsegal pet predavanj; vsebinsko je posvet pripravila dr. Branka D. Jurišić. Posveta se je 

udeležilo več kot 200 udeležencev. Velika večina je izrazila tudi zanimanje za delavnice, ki jih bo 

društvo o tej temi pripravilo v letu 2014.  

Pomladi 2013 je Zveza moto društev Gold wing dala društvu pobudo, da bi organizirali skupni piknik. 

To sta obe društvi izvedli 8. 6. 2013 v Predosljah v bližini Kranja. Člani Zveze so s svojimi motorji vozili 

člane društva na kratke vožnje, pri čemer so vsi uživali. Druženje se je zaključilo z glasbo, plesom in 

zakusko. Vzdušje je bilo nad vse dobro; vsi so bili mnenja, da je skupni piknik zelo uspel in da ga velja 

ponoviti. Srečanja se je udeležilo približno 80 oseb.  

Naslednja pobuda je prišla s strani Univerze za tretje življenjsko obdobje, kjer so udeleženci 

slikarskega krožka, ki so slikali v okolici  Travne gore  na Extemporu, razstavili svoje slike  v  Maticovi 

etno hiši v Ravnem Dolu pri Sodražici. Slikarji so društvu podarili 15 slik, ki jih bo društvo prodalo na 

dražbi s podporo Gasilske zveze Slovenije – polovica zbranih sredstev bo namenjena za obnovo 

Osnovne šole s prilagojenim programom dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, polovica pa društvu. Dražba bo 

v začetku leta 2014. 

 

IV: PUBLICISTIČNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST 

 

Društvo je v letu 2013 prevedlo in natisnilo knjižico za starše ob rojstvu otroka z DS ter jo razposlalo v 
večjem številu izvodov porodnišnicam v Sloveniji. 
 
Društvo je prevedlo in natisnilo (tudi s pomočjo Centra Janeza Levca iz Ljubljane) knjižico 
»Matematične veščine za najstnike z DS«, ki so jo brezplačno prejeli vsi poslušalci predavanja Dinke 
Vuković o tej temi. 
 
Društvo je sodelovalo pri pripravi in natisu didaktičnega pripomočka »S kretnjami podprta 
komunikacija«. 
Pri teh dejavnostih so sodelovale Tereza Žerdin, Branka D. Jurišić in Alenka Šelih 
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Društvo je spomladi 2013 objavilo razpis za nagrado za diplomsko delo s področja Downovega 
sindroma in prejelo eno diplomsko delo. Komisija za oceno bo svoje delo opravila do 15. 12. 2013.  
 
V. DELOVANJE DRUŠTVA 

 

Društvo pripravlja novo spletno stran; društvo je izboljšalo pobiranje članarine; ima skoraj popoln 
seznam članov njihovimi elektronskimi naslovi, tako da večina komunikacije poteka na ta način; 
društvo je izvedlo občni zbor ter bilo dovolj uspešno pri zbiranju  finančnih sredstev. To je tudi 
omogočilo izvedbo delovnega programa v celoti.  
 
 
Sestavila: dr. Alenka Šelih 
 
 
Ljubljana, 10.12.2013 
 


