Informativni sestanek za starše in izvajalce zgodnje obravnave v Ljubljani
Ljubljana, 12.02.2015

V četrtek, 12.02.2015 je v IC Pika Centra Janeza Levca Ljubljana potekalo srečanje staršev ,
katerih otroci bodo obiskovali program zgodnje obravnave v Ljubljani ter izvajalk, ki bodo te
obravnave izvajale.

Na program se je prijavilo osem otrok z downovim sindromom v starosti od sedem mesecev
pa do šest let. V program strokovnega izobraževanja zgodnje obravnave se je prijavilo pet
izvajalk iz Ljubljane.

Srečanja so se žal udeležili le štirje starši, medtem ko je bilo izvajalk vseh pet. Sestanek je
vodila Anja Gabrijelčič, sodelavka društva Downov sindrom Slovenija. Prisotna je bila tudi
predsednica društva Downov sindrom Slovenija, dr. Alenka Šelih, ki je navzoče pozdravila ter
jim predstavila projekt »Mreženje otrok za zgodnjo obravnavo otrok z downovim
sindromom«, v sklopu katerega je društvo prejelo finančna sredstva za strokovni praktikum
zgodnje obravnave ter za zagon centrov zgodnje obravnave v Ljubljani, Mariboru in Murski
Soboti. Društvo projekt izvaja v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije in Zvezo Sožitje.

V nadaljevanju smo udeležence seznanili z informacijami o začetku in poteku obravnav.
Obravnave v Ljubljani bodo potekale v Centru Janeza Levca – organizacijska enota OŠPP
Dečkova 1b ob sredah in četrtkih popoldne. Dogovorili smo se, da se obravnave začnejo 18.
marca 2015, saj bodo takrat izvajalke že imele opravljenih 36 ur strokovnega praktikuma.

Ker je bil sestanek primarno namenjen spoznavanju staršev in strokovnega kadra, nas veseli,
da so se udeleženi med seboj spoznali in se po našem mnenju tudi ujeli. Starši so izpolnili
vprašalnik, s katerim so izrazili pričakovanja glede omenjenega projekta.

Po uradnem delu se je razvila diskusija, kjer smo sprejeli nekaj predlogov za lažje sodelovanje
staršev in izvajalcev. S prisotnimi starši smo se tudi že dogovorili za točne termine za
obravnave otrok. Na koncu smo udeležencem predstavili Izobraževalni center Pika Centra
Janeza Levca, kjer poteka tudi strokovni praktikum za izvajalce zgodnje obravnave.

Kljub maloštevilni udeležbi staršev na sestanku nas veseli, da so vsi pristali na sodelovanje v
strokovnem praktikumu ter da so njihova pričakovanja glede programa visoka, kar pomeni,
da zaupajo našemu projektu.

Zahvaljujemo se vsem udeleženim ter Centru Janeza Levca Ljubljana, ki nam je omogočil, da
smo srečanje izpeljali v njihovih prostorih.
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