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Društvo Downov Sindrom Slovenija                                                 
Samova 9, 1000 Ljubljana 

 
 

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI VIKEND SEMINARJA 
Društva Downov sindrom Slovenija  

 

1. NAZIV DEJAVNOSTI 

Izobraževalni vikend seminar za družine Društva Downov sindrom Slovenija (osebe z 

DS do 7. leta starosti). 
 

2. KRAJ IN ČAS 

Laško, od 8. do  10. aprila 2022. Nastanitev v hotelu Zdravilišče Laško. 
 

3. VSEBINA IN POTEK SEMINARJA  

Program so dobili vsi udeleženci, po e-pošti, prav tako tudi na lokaciji seminarja: 

 

PETEK, 8. 4. 2022 

 Od 14.00 naprej: Prihod, registracija, nastanitev v hotelu, kopanje … 

 Od 17.30 do 19.00: Večerja. 

 Od 19.00 do 20.00: Splošne informacije, predstavitev programa, ekipe + 

spoznavni večer. 

 

SOBOTA, 9. 4. 2022 

 Med 7.00 in 9.30: Zajtrk 

 10.00 do 12.00 (Starši/skrbniki): Pravice otrok s posebnimi potrebami in njihovih 

staršev, predavateljica ga. Lidija Žižek, socialna delavka v razvojni ambulanti. 

 10.00 do 12.00 (Otroci+varuhi): Delavnice in rajanje zunaj. 

 Med 12.00 in 14.00: Kosilo. 

 Po 14.00 uri: Prosto za kopanje, prosto igro, druženje, klepet 

 Dodatno v programu: Od 14.00 do 15.00-udeležba po želji: Pogovorna skupina 

s starši »kje nas čevelj žuli« 

 Med 18.00 in 19.30: Večerja. 

 Od 19.30 do 20.30: Družabni večer-ples 

 Dodatno v programu, od 20.30 ure naprej (udeležba po želji): Projekcija filma 

Beli bojevnik v črni obleki. 

 

NEDELJA, 10. 4. 2022 
 Med 7.00 in 9.30: Zajtrk 

 Do 9.30 odjava iz hotelske sobe. 

 10.00 do 12.00 (Starši/skrbniki): Šolanje otrok z DS, predavateljica ga. Lidija 

Žižek, socialna delavka v razvojni ambulanti. 

 10.00 do 12.00 (Otroci+varuhi):. Delavnica-izdelovanje velikonočnih okraskov. 

 Od 12.00 do 12.30 (vsi): Evalvacija in zaključek seminarja. 

 Med 12.30 in 14.00: Kosilo. 

 Po kosilu: Možnost kopanja, odhod domov. 

 



  Stran 2 od 3 
Poročilo vikend seminarja v Laškem, od 8.4. do 10.4.2022 

4. UDELEŽENCI 

 (Družine, ki imajo otroka v starosti do 7 let) 

 

SKUPNO REALIZIRANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV                         48 

ŠTEVILO DRUŽIN 9 
ŠTEVILO OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM              9 
ŠTEVILO STARŠEV  17 
ŠTEVILO SOROJENCEV 15 
ŠTEVILO STROKOVNEGA OSEBJA ZA VODENJE in VARSTVO      7 

 

5. OSEBJE: 

 Vodja/koordinator: Sabina Kovač 

 Spremljevalci/varuhi: Ivan Kramberger-vodja, Blaž Kovač, Nataša Tanko, Maja 

Rogelj, Alja Novak in Špela Murenc. 

 Predavateljica:  

 Ga. Lidija Žižek (Pravice otrok s posebnimi potrebami in njihovih 

staršev + Šolanje otrok z DS). 

 
6. OCENA SEMINARJA 

Lestvica: 1-zelo slabo; 5-odlično 

 

 Ocena 

Organizacija in izvedba vikend seminarja (N=10) 4,8 

Lokacija vikend seminarja (N=10) 4,8 

Izbor tem predavanja (N=10) 5 

Predavanje o pravicah staršev (sobota) Lidija Žižek 
(N=10) 

4,7 

Predavanje o šolanju (nedelja) Lidija Žižek (N=10) 4,8 

Vodenje vikend seminarja (N=10) 4,9 

Cena vikend seminarja (N=10) 4,9 

Udeleženci vikend seminarja so vse kategorije ocenili precej visoko. Skupna ocena 

vikend seminarja je v povprečju 4,8.  

 

 

7. MNENJE UDELEŽENCEV O PROGRAMU IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 

Kaj so starši posebej pohvalili:  

Največkrat so starši pohvalili izvajalce in varuhe vikend seminarja: varstvo otrok in 

varuhe (4x) vodjo Sabino in njeno srčnost (2x). Zadovoljni so bili tudi z organizacijo 

vikend seminarja (2x) in dostopnostjo predavateljice Lidije Žižek (2x) ter možnost 

spoznavanja drugih družin. 

 

 

 

 

Število oddanih in 

analiziranih 

vprašalnikov: 10 
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Kaj bi lahko bilo boljše: 

- Nekaj več časa za pogovor med starši-organizirano druženje (2x). 

- Spremeniti uro druženja. 

- Prostor za predavanje in varstvo/igro otrok je bil premajhen. 

 

Teme predavanja, ki si jih želijo poslušati: 

- Šolanje do 26 leta, kako pa naprej (3x). 

- Psihologija in psihična podpora družinam (2x). 

- Delo s sorojenci. 

- Inkluzija. 

- Različne terapije za starše. 

- Zakonodaja. 

 

8. POVZETEK VIKEND SEMINARJA 

Družine so se na vikend seminarju sprostile in uživale v aktivnostih. Na spoznavnem 

večeru je vsaka družina povedala nekaj o sebi (pomoč izbrane sličice). Sledil je ples 

in zabava. Podoben družabni večer je bil tudi v soboto. V času vikend seminarja smo 

imeli eno slavljenko (mamo), ki je praznovala svoj rojstni dan. Po sobotnem predavanju 

smo ji zapeli voščilo ter izročili darilce. Vzdušje na vikend seminarju je bilo dobro, 

sproščujoče. 

Družine so posebej pohvalile ekipo varuhov, ki so zabavali njihove otroke. Iz ocene 

vikend seminarja pa je razvidno, da je vikend seminar dosegel njihova pričakovanja, 

sploh izbor tem predavanja. 

Vodja varuhov, Ivan Kramberger, se je posebej zahvalil staršem, ker so med 

predavanjem vsi zaupali otroke v varstvo osebju iz društva (najmlajši član je imel 

komaj 3 mesece). 

Družine si v prihodnje želijo, da bi bilo podobnih srečanj več. Predvsem možnost 

pogovorne skupine. Na vikend seminarju so imeli možnost udeležbe v pogovorni 

skupini (prisotni trije starši), vendar se jih je večina odločila za preživljanje prostega 

popoldneva s svojo družino (kopanje v Thermani Laško). Povedali so, da jim prosto 

popoldne veliko pomeni, sploh možnost kopanja v bazenu. Starši so predlagali, da v 

prihodnje delno spremenimo program vikend seminarja. Prvi dan ostane spoznavno-

družabni večer. Drugi dan se družabni večer spremeni: starši imajo pogovorno 

skupino, njihovi otroci pa se zabavajo z varuhi (ples, igrice, …).  

 

Zapisala: Sabina Kovač, vodja vikend seminarja 
 

Ljubljana, 22. 4. 2022 


