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Sreda 23. maj 2012 
 

 
Razvijanje projektov ponuja priložnost za nadaljnji razvoj novih projektnih idej in 
oblikovanje mednarodnih partnerstev za implementacijo inovativnih projektnih idej. 
 
Popoldan se bo začel s plenarno sejo, na kateri bodo pojasnjene proračunske postavke 
EK, nato bo sledila kratka predstavitev nekaterih projektnih idej. Zainteresirane osebe 
lahko takoj zatem stopijo v stik z ustreznim koordinatorjem. 
 
Po plenarni seji se bodo udeleženci razporedili v različne delavnice po svoji izbiri. 

 
 

PROGRAM 

 
 
13:30 – 13:40  Dobrodošlica in nagovor 
 
 
13:40 – 14.45  Plenarna seja 

- Novosti glede možnosti financiranja – g. Hervé Gauthier 
- Informacije o razpoložljivih proračunskih postavkah po programih 

vseživljenjskega učenja (še ni potrjeno) 
- Vprašanja in odgovori 
- Povabilo partnerjem: koordinatorji predstavijo projektne 

predloge, ki niso zajeti na delavnicah (5 minut za en predlog) 
- Kratka predstavitev delavnic 
 

14:45 – 16:00  Vzporedne delavnice  
 
16:00 – 16:30  Odmor za kavo 
 
16:30 – 17:15  Vzporedne delavnice  
 
17:15 – 17:45  Zaključna plenarna seja 
 

 
JEZIK 

 

Delo bo potekalo v angleškem jeziku, za tolmačenje ne bo poskrbljeno 

 
 
 



 

PREGLED PETIH DELAVNIC 

 

1. DELAVNICA: VIRTUALNO USPOSABLJANJE OSEBJA 
   Predseduje: ga. Trude Stenhammer Wyatt, Fundacija SOR, Norveška 

Poroča: ga. Elisa Bruno, EASPD, Bruselj 
 

Fundacija SOR je skupaj z Norveškim centrom za telemedicino pripravila 
tečaj e-učenja za osebje, ki dela z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. 
 
Cilj: razviti in realizirati didaktični pripomoček s sodobno, visokokakovostno 
in prilagodljivo tehnologijo, ki bo uporaben na vseh področjih dela z invalidi 
in v vseh državah članicah EASPD; pripraviti vsebino in možne tehnične 
rešitve v angleščini, ki se lahko nato prevedejo v jezik članic z vsemi 
potrebnimi kulturnimi in strokovnimi prilagoditvami; pripraviti video filme 
za uporabo v programu e-učenja, ki jih bo možno naknadno sinhronizirati ali 
opremiti s podnapisi. 

 
 
 
2. DELAVNICA:  DEBELOST IN UČNE TEŽAVE – ŠTUDIJA O STOPNJI PREVALENCE IN PROBLEMATIKI 

PREVENTIVE 
Predseduje: g. Jean-Raphael Loire, Centre De La Gabrielle – MFPASS, Francija 
Poroča: ga. Goedele Avau, EASPD, Bruselj 

 

Debelost je dejansko pereč problem, saj pomeni dodatno oviro za to 

populacijo in s tem zelo resno problematiko. 27 % ljudi z motnjo v duševnem 

razvoju ima čezmerno težo (kar pomeni, da je njihova teža enaka ali večja 

od 97 % krivulje indeksa telesne mase). Ciljna skupina bodo otroci in 

najstniki z motnjo v duševnem razvoju. Lahko bi jo razširili tudi na odrasle. 

 

Cilji: usposabljanje strokovnjakov za ocenjevanje in diagnosticiranje težav, 

povezanih s čezmerno težo, in za pomoč ciljni skupini na poti do bolj 

zdravega načina življenja (priprava institucionalnih nadzornih pripomočkov 

za osebje); izboljšanje ozaveščenosti staršev otrok/najstnikov z motnjo v 

duševnem razvoju; obveščanje lokalnih akterjev, kot so zdravniki in šole, o 

tem projektu in oblikovanje aktivnega partnerstva z njimi; diagnosticiranje 

več otrok/najstnikov; organizacija diagnostičnega dne za otroke in najstnike 

z motnjo v duševnem razvoju, ovrednotenje projekta. 

 
 
3. DELAVNICA:  ALI ZAPOSLITEV V PODJETJIH NA PROSTEM TRGU DELA INVALIDNIM OSEBAM RES 

ZAGOTAVLJA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA KOT ZAPOSLITEV V SOCIALNIH 
PODJETJIH? 
Predseduje: g. Josef Stockinger, BBRZ, Avstrija  
Poroča: ga. Sabrina Ferraina, EASPD, Bruselj 
  

Obravnavani izziv je implementacija konvencije ZN na področju invalidskih 

delavnic. Eno od glavnih vprašanj, ki ostajajo odprta, je, ali delovna mesta v 

podjetjih na prostem trgu dela invalidnim osebam res zagotavljajo višjo 

kakovost življenja kot delovna mesta v socialnih podjetjih. 



 

Cilj: izmenjava izkušenj glede vpliva inkluzivnega delovnega okolja na 

kakovost življenja oseb z učnimi težavami, ki so na prostem trgu dela. 

Izvedena bo primerjava med invalidskimi podjetji in prostim trgom dela, ki 

ji bo sledila empirična raziskava socialnih stikov in medosebnih odnosov ljudi 

z učnimi težavami, ki so zaposleni na prostem trgu dela. 

  
 
4. DELAVNICA:  SODELOVANJE – USPOSABLJANJE ZA NARAVNANOST K POZITIVNEMU RAZVOJU  

Predseduje: ga. Steli Peteva, Fundacija Zavod za krajevne socialne storitve (ICSS), 
Bolgarija 
Poroča: ga. Stefana Cankova, EASPD, Bruselj 

  
ICCS je med opravljanjem socialnih storitev za invalidne otroke opazila 

izrazito neskladje med strokovnjaki in starši glede sposobnosti zagotavljanja 

podpore za pozitiven razvoj otroka. 

 

Cilj: izboljšati sposobnost staršev in izvajalcev storitev za sodelovanje pri 

zagotavljanju individualizirane fleksibilne podpore invalidnim otrokom, ki bo 

usmerjena v njihov razvoj in dosežke. Cilj se bo uresničeval z razvojem in 

izvajanjem skupnega programa usposabljanja za starše in izvajalce storitev 

(socialne delavce, psihologe, logopede, fizioterapevte, specialne pedagoge, 

itd.) in bo temeljil na Evropskem znanju in praksi. 

 
 
5. DELAVNICA:  POLETNA ŠOLA O EVROPSKI SOCIALNI POLITIKI 

Predseduje: g. Luk Zelderloo, EASPD, Bruselj 
Poroča: ga. Irena Bertana, EASPD, Bruselj 

 

EASPD bo pripravila poletno šolo za strokovne delavce, namenjeno 

ozaveščanju o evropski politiki, ki vpliva na njihov vsakdanjik. Namen 

poletne šole je izvajalcem predstaviti in pojasniti glavne usmeritve evropske 

socialne politike (tj. Evropska strategija o invalidnosti, Evropski zakon o 

dostopnosti, predpisi o javnem naročanju, itd.) in delovanje Evropske unije 

na tem področju. 

 

Cilj: povečati zavest o pomenu, ki ga ima Evropska unija v našem 

vsakdanjem delu, in okrepiti vpliv na Evropski ravni za vnos storitvene 

perspektive v evropsko politiko. Delavnica bo pomagala oblikovati poletno 

šolo in pridobiti podatke o možnih virih financiranja, ki so na razpolago. 

 

 

Za več informacij vam je na voljo ga. Elisa Bruno po e-pošti: 

elisa.bruno@easpd.eu ali po telefonu: +32 2 282 46 13 

 
 


