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Zgodnjo obravnavo otrok z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, tudi otrok z downovim 

sindromom, v Sloveniji izvajajo predvsem zdravstveni domovi ( razvojne ambulante, centri za 

duševno zdravje). Usmerjena je predvsem k otroku.  Del zgodnje obravnave izvajajo  tudi v 

vrtcih, in sicer v razvojnih oddelkih; vendar ta program ni na voljo povsod.  Storitve so v 

celoti praviloma redke in niso celostne. 

S projektom smo želeli oblikovati program, ki je zasnovan celostno in je usmerjen  otroka in v 

družino; zagotovil naj bi   podporo družini in otroku kot njenemu članu.  

Program, ki ga je Društvo downov sindrom Slovenija (DDSS) zasnovalo  še,  ko je delovalo kot 

Sekcija društva Sožitje in ga je kasneje prevzela Zveza Sožitje, se je izvajal v Kranju, na Ptuju 

in v Novem mestu. DDSS ga je z novim programom želelo  razširiti v nove centre – v 

Ljubljano, Maribor in Mursko Soboto.  

Poglavitna izhodišča  programa so bila naslednja:  

Zgraditev strokovnih kapacitet; 

Dvig celotne mreže za podporo ljudem s posebnimi potrebami; 

Nudenje podpore otroku in družini; ob tem zajeti več otrok, zlasti izven večjih centrov; 

Sodelovanje s sorodnimi NVO pri organizaciji in izvajanju  - Zveza Sožitje, Društvo za kulturo 

inkluzije; 

Krepitev zavesti v družbi o zgodnji obravnavi in o skupini ljudi z downovim sindromom ter z 

motnjo v duševnem razvoju na sploh.  

Potek programa: 

Strokovno izpopolnjevanje – ti. praktikum  januar – marec 2015 

Začetek izvajanja ZO v novih skupinah : Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in sodelovanje v 

že obstoječih Kranj, Novo mesto, Ptuj; marec- junij; september – december. Skupno je v 

programu sodelovalo več kot 20 družin, od tega polovica na novo.  

Dviganje ozaveščenosti javnosti: ob 21. 3. številne objave, koncert; več oddaj na različnih 

programih osrednjega in lokalnih radio postaj; več objav v osrednjem in lokalnem tisku 

Izdelava podstrani na spletni strani društva – tam so dosegljive vse informacije o programu, 

strokovnem izpopolnjevanju in izvajanju  



Organizacija skupin staršev za samopomoč  - v Ljubljani in Mariboru; te skupine so se sestajal 

od 3 do 5 krat. 

Izvajanje nadzora na terenu – več  obiskov 

 

 

 

 

 

 

 

 


