
CENTER ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK Z DOWNOV SINDROM  

V aprilu 2015 smo tri, za to educirane strokovnjakinje, pričele z zgodnjo obravnavo otrok z 

downovim sindromom: 

- Kaja Vidic, abs. specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

- Darja Roth, dipl. fizioterapevtka RNO in 

-  dr. Marica Horvat, dipl. defektologinja- logopedinja, specialna ped. za čustvene in vedenjske 

motnje. 

Prostor sicer ni najpomembnejši, a pripomore k dobremu počutju družin, otrok s posebnimi 

potrebami in izvajalk. To je osnova za kvalitetno obravnavo. Z različnimi potrebnimi 

didaktičnimi materiali smo prijetno opremili prostor za zgodnjo obravnavo, ki je že z napisom 

na vratih opozarjal na vsebino dela (slika spodaj).  

 

Slika 1: Kabinet za zgodnjo obravnavo otrok v Domu Antona Skale Maribor 

 

 V začetku so bile vključene tri družine, ki so se z izvajalkami srečale v Domu Antona Skale 

Maribor. Izvajalke smo spoznale njihove otroke, stare od 2,5  do 5 let.  

Po letnih počitnicah se nam je pridružila še ena družina.  

Tako se je v Domu Antona Skale Maribor pričela zgodnja obravnava,  program celostne 

pomoči družini, spodbujanje otrokovega razvoja s ciljem, da razvije svoje potenciale, zmanjša 



in nadoknadi razvojne zaostanke, če so ti že nastali. Vsaka družina ima svojo izvajalko…

 

Slika 2: Kiara s svojo izvajalko 

 

Družini pripadata 2 uri obravnave na mesec, vendar smo jih izvajalke opravile več, če smo 

začutile, da nas družina potrebuje. Z vsako obravnavo je odnos med družino in izvajalko 

postajal zaupnejši, z njim pa se je kazal napredek pri otroku na senzornem, motornem, 

kognitivnem in govorno-jezikovnem področju. 

V novembru 2015 pa smo izvajalke izvedle še skupinsko srečanje družin in  skupinske vaje 

komunikacije za otroke. Uvajale smo multidisciplinarni pristop v obravnavi, ko smo bile 

hkrati prisotne vse izvajalke, da je bila ocena potreb družine celovita. Na tem temelji 

individualni načrt dela z družino v letu 2016. 

Evidentiramo progres in opažamo: 

Otroci so radi v Domu Antona Skale Maribor in sodelujejo z izvajalkami zgodnje obravnave. 

- Občasno se celo vključijo med otroke Doma Antona Skale in ostanejo še po obravnavi, kar 

kaže na rast zaupanja med družino in izvajalko. 

- Otroci napredujejo na motoričnem, senzoričnem, kognitivnem in govorno jezikovnem 

področju – tudi zaradi izvajalk zgodnje obravnave. 

Starši vedno pridejo v dom ob dogovorjeni uri. V začetku ni bilo tako. 

- Vse bolj nam zaupajo in povedo o težavicah, ki jih spremljajo. 

- Upoštevajo naša priporočila.  

- Svojega otroka občasno že pustijo v igri z otroci doma.  

In izvajalke? Lep je občutek, da smo uspešne in lahko pomagamo….. 

Zelo si želimo, da nadaljujemo s pomočjo družinam, ker to potrebujejo.  Želimo ustvariti 

celovit in učinkovit sistem zgodnje obravnave, ki bi zajele vse skupine otrok s posebnimi 

potrebami. Poudarjamo, da so družine, ki so v zgodnji obravnavi v Domu Antona Skale 

Maribor osveščene in so si poiskale strokovno pomoč za svoje otroke.  Obstajajo pa družine, 



ki z rojstvom otroka s posebnimi potrebami ostajajo same, saj si pomoči zase in za otroka ne 

znajo ali ne zmorejo poiskati. Sistemske rešitve, ki bi vsem omogočale enake možnosti, pa ni.  

 

Dr. Marica Horvat, izvajalka 


