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Povzetek 

V sklopu projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam«, katerega sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so začele na OŠ Dragotina Ketteja delovati 

različne dejavnosti, med drugim tudi dnevni center. Dnevni center deluje trikrat tedensko. 

Deluje na dveh lokacijah, na OŠ Dragotina Ketteja in srednji Kmetijski šoli Grm, na Sevnem. V 

članku smo predstavili kako v okviru dnevnega centra ponujamo dodatno strokovno pomoč 

našim nekdanjim učencem, sedanjim dijakom. Naša strokovna pomoč je podprta, neformalna, 

prilagojena specifikam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Ključne besede: projekt, dnevni center, dijaki s posebnimi potrebami, srednja šola, dodatna 

strokovna pomoč 

 

 

Abstract 

The project named "The Centre for Professional Assistance and Support for the Children and 

Adolescents with Special Needs and Their Families”, it is co-financed by the Republic of 

Slovenia and the European Union from the European Social Fund,   began in April 2017 at 

primary school OŠ Dragotina Ketteja with variety of activities, including the daily centre.  

Daily centre operates three times a week. It works in two locations: at the primary school OŠ 

Dragotina Ketteja and at the High school Kmetijska šola Grm on Sevno. In the article, we 

present how we offer additional professional assistance for our former students, present 

current high school students. Our assistance is professionally supported, informal, adapted 

to the specifics of children and adolescents with special needs. 
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1 Zagon projekta in koncept dnevnega centra 

Januarja 2017 sta se Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (kot prijavitelj) in OŠ 

Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), prijavili na razpis Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom 

s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Namen javnega razpisa je bila vzpostavitev 

strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s  posebnimi potrebami. 

Projekt z nazivom »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam«, je bil potrjen in deluje. Cilj projekta je: vertikalna, 

celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, njegovi družini in strokovnim 

delavcem (ki jo varujejo, vzgajajo, poučujejo) od rojstva v času šolanja in vse do vstopa na trg 

dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. Projekt se bo izvajal do 30. septembra 2020. 

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili obliko pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov in 

mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost ter pripomogli k opolnomočenju oseb s 

posebnimi potrebami in razvijanju njihovih socialnih in kulturni kompetenc.  

Ker v Novem mestu deluje več srednjih šol, v katere se vključujejo tudi mladostniki s posebnimi 

potrebami, ki predhodno zaključijo prilagojene osnovnošolske programe z nižjim 

izobrazbenim standardom in tisti, ki izpolnijo osnovno šolsko obveznost v večinski šoli, pa 

osnovne šole ne zaključijo uspešno. Ti mladostniki potrebujejo pri prehodu v srednjo šolo in 

tudi med šolanjem več spodbud, podpore in usmerjanja, največkrat,  pa v obstoječem sistemu, 

ki tem mladostnikom in njihovim družinam ne nudi celostne podpore, so prepuščeni sami sebi, 

oziroma so odvisni od iznajdljivosti staršev. 

Zaradi večjega števila srednjih šol v  Novem mestu, smo predvidevali, da bi bilo dobro osnovati 

dnevni center, ki bi deloval v okviru Strokovnega centra.  V dnevni center smo načrtovali 

vključitev  mladostnikov in učencev 8. in 9. razreda rednega in prilagojenega programa. Dnevni 

center smo zagnali in deluje. 

 Dnevni center je popoldanski program, ki ponuja strokovne, varne in sodobne pristope k 

specifikam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Aktivnosti izvajamo trikrat 



tedensko; v torek, sredo in četrtek, v različnih časovnih terminih, prilagojenih udeležencem in 

sicer po pouku. Aktivnosti potekajo na dveh lokacijah: Na OŠ Dragotina Ketteja in na srednji 

Kmetijski šoli Grm, na Sevnem. V dnevnem centru izvajamo naslednje dejavnosti strokovnega 

spremljanja in usmerjanja vključitve v dnevni center: 

- Razvijanje učnih in delovnih navad: pomoč pri domačih nalogah in učenju, pomoč pri 

skrbi zase in razvijanju samostojnosti. Učenci in dijaki povezujejo, utrjujejo in 

poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripraviti na pouk. Se učijo: oblikovati 

lastno učno metodo, učiti različne predmete različno, načrtovati svoje delo, zbrano 

začeti in delo tudi opraviti, uporabljati učbenike, uporabljati različne vire, partnerskega 

učenja, v katerem je učitelj le animator, nuditi učno pomoč in jo poiskati, reflektirati in 

evalvirati svoje delo. 

- V sklopu kvalitetnega preživljanja prostega časa in neusmerjenega prostega časa ter 

praktičnega in terenskega dela, izvajamo: fotografske delavnice, računalniške, bralne, 

pogovorne urice, skrbimo za redoljubnost in estetsko urejenost prostora, skrbimo in 

razvijamo orientacijo v šoli in bližnji okolici le-te, učimo se varnega in samostojnega 

udejstvovanja v prometu. Pripravljali smo tudi različne prigrizke in tople obroke. 

Obiskali smo tudi knjižnico, mesto in bližnjo okolico šole. 

- V sklopu z nazivom redno sodelovanje z učitelji na srednjih šolah, v katere so 

mladostniki vpisani ter redno sodelovanje s starši teh mladostnikov, pa izvajamo: 

poudarek je na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije šolskega dela pri posameznem učencu oz. dijaku; 

uvajanje novih didaktičnih postopkov, oblikovanje, načrtovanje in uresničevanje 

individualiziranih učnih programov, udeležba na pogovornih urah za učence, učitelje, 

starše,.. 

V letošnjem šolskem letu smo se v dnevnem centru osredotočili na našo vključenost in 

prisotnost predvsem na srednji Kmetijski šoli Grm ter na obravnavo dijakov s posebnimi 

potrebami. Sicer smo ponudbo za naše sodelovanje ponudili tudi Centru srednjih šol, ki je 

v naši neposredni bližini. V sodelovanju z njimi smo izpeljali nekaj pogovorov, vendar večje 

zagnanosti po sodelovanju ni bilo čutiti.  Center srednjih šol je zelo velika srednja šola, z 

velikim številom dijakom, ki bi zagotovo potrebovali še dodatne strokovne pristope. 

Vendar pa je njihova organizacija dela precej zapletena, čutiti je tudi manj individualne 



pristope do dijakov, kot je to na Sevnem. Zato smo se po nekaj poskusih osredotočili na 

sodelovanje s srednjo Kmetijsko šolo, ki pa je v uvodnih pogovorih kazala veliko zanimanje 

za našo dodatno strokovno pomoč. Tudi pristopi zaposlenih do dijakov so bolj osebni in 

individualni. Tako se bomo osredotočili, v nadaljevanju članka, na delo z dijaki s srednje 

Kmetijske šole. 

 

1.1 Dijaki s posebnimi potrebami 

Modernistična filozofija in teorija vzgoje in izobraževanja sta v preteklih desetletjih močno 

zaznamovali naše pojmovanje in odnos do otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju. Tako imenovan medicinski diskurz kot interpretacija pojava je 

posameznika prepoznaval skozi poškodbo, funkcionalno nesposobnost in socialno 

oviranost. Na neustreznost tega pojmovanja in poimenovanja so najprej začeli opozarjati 

»prizadeti« sami. Zadnja desetletja se postmodernistična teorija bori proti rabi označb in 

opisov, kot je prizadetost, kadar se z njimi ocenjujejo možnosti pri vzgoji in izobraževanju. 

Z opozarjanjem na spornost takega razumevanja in praktičnih modelov dela z otroki s 

posebnimi potrebami, sprejemamo nove teme, kot so samozaupanje, neodvisnost, 

človekove pravice, izobraževanje učiteljev. Tudi otroci s posebnimi potrebami so najprej 

učenci, ki si prizadevajo dosegati znanja, učitelji pa naj bi jim pri tem pomagali: zato 

otrokova motnja in otrokove značilnosti niso več v ospredju. V ospredju so vprašanja, 

kakšne prilagoditve in pomoč potrebujejo, oz. kako jih uspešno poučevati ter jim 

prilagoditi učne postopke (Tanja Dečar, Kaja Soršak, Maruša Oset, Dijaki s posebnimi 

potrebami – naši sošolci, 2007, str. 13-15)  

Da bi dejansko uresničili novo paradigmo in nov koncept edukacije otrok s posebnimi 

potrebami, je treba upoštevati naslednjih deset temeljnih principov (T. Jonssen, 1993):    

- priznavati oz. sprejeti populacijo s posebnimi potrebami v celovit sistem vzgoje in 

izobraževanja kot njen sestavni del;  

- usmerjati se v individualnost posameznika, ne pa v kategorijo; 

-  odpravljati fizične prepreke; 

- decentralizirati sistem; 



- integrirati – omogočiti otrokom s posebnimi potrebami, da se vzgajajo in izobražujejo 

v »manj restriktivnem okolju«; 

-  zagotavljati fleksibilnost – upoštevati celokupne potrebe in možnosti posameznika 

skozi njegov razvoj; 

- sodelovati na vseh ravneh; 

- ustrezno usposobiti in pooblastiti učitelje; 

-  upoštevati aktualne, ekonomske, tehnične, socialne, kulturne in politične realnosti. 

(Božidar Opara, Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah, 2006, str. 7-10) 

 

1.2 Okolje dijaka s posebnimi potrebami 

Delovno okolje dijaka s posebnimi potrebami mora biti prijazno in opogumljajoče z 

vzpostavljenimi medsebojnim zaupanjem, varnostjo, sodelovanjem, skratka mora biti 

interaktivno. Iskati je potrebno smiselno zaposlitev, zaposlitev, ki opogumlja, prispeva k 

občutju koristnosti svojega dela in ki preko samoiniciative krepi samozavest  in občutek lastne 

vrednosti. Z vzpostavljanjem prijateljskih odnosov, kateri naj bi bili zgrajeni na podlagi 

zbliževanja tako učiteljev kot tudi sošolcev, le ti vodijo k prijaznemu in prijateljskemu okolju. 

Zaradi tega se je potrebno izogibati pogubnim dejavnikom sodelovanja, kot so kritiziranje, 

prevelika pričakovanja in prisiljevanje v nekaj, česar ne mara, skratka kritike in prisile ne 

smemo nikakor uporabljati. Kdaj lahko govorimo o ustreznem delovnem okolju dijaka s 

posebnimi potrebami? Odgovor je en sam: takrat, ko je učitelj- razrednik sprejel dijaka in dijak 

učitelja kot sestavni del svojega sveta. Le ta bo nastal takrat, ko bo dijak vnesel  sličice 

uspešnega dela in nenehno učiteljevo spodbujanje v svoj svet. Pomembno je opozoriti na 

nekatere pomembne pristope, ki izhajajo iz čustvene in socialne inteligence in sicer: 

- Ne ukazujemo jim, kaj morajo delati, ampak jim povemo, kaj do njih pričakujemo. 

- Ne kritiziramo ne narejenega, skupno se dogovorimo, kako narediti neopravljeno delo. 

- Dvigajmo potrebe, ki bodo silile k iskanju novih znanj. 

- Namenjajmo veliko pozornosti dijakom, kar je mnogo pomembnejše od poudarjanja 

pomena dela, ki ga opravijo –vzpostavim odnos kreativne obzirnosti. 

- Iščimo motivacijo, ki jo bomo videli kot sredstvo za zagotovitev soglasja za doseganje 

ciljev. 



- Učimo jih sprejemanja sebe, kar naj bi bil dozorevanja z vso drugačnostjo. 

- Vedno ustvarjamo kulturo, ki bo dajala dijakom moč, da se bodo naučili, kako 

spoznavati in sprejemati razlike med posamezniki in kako z razlikami vzpostavljati 

medsebojne odnose. 

- Vodimo le toliko, da bomo zagotavljali najboljše koriščenje zmogljivosti dijakov- iščimo 

odprt podporni stil vodenja. 

- Poslušajmo, saj je poslušanje eden najboljših načinov, da pokažemo svoje spoštovanje. 

Na ta način mu povemo: » Tisto, kar misliš, delaš in verjameš, je zame pomembno.«  

Vse našteto nam dokazuje, da je ustrezno delovno okolje tisto, ki skrbi za prijetno, 

delovno in gostoljubno ozračje, tisto, ki temelji na sporazumevanju na neformalen 

način. (Božidar Opara, Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah, 2006, str. 23-28) 

 

1.3 Dijaki z učnimi težavami na srednji Kmetijski šoli na Sevnem – 

prilagoditve pri delu 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ena od pet enot zavoda Grm Novo mesto – 

center biotehnike in turizma. Vanjo so vključeni tudi dijaki, naši bivši učenci, ki so vključeni v 

nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje in sicer v programa vrtnar in pomočnik v 

biotehniki in oskrbi. Prvo izobraževanje poteka tri leta, drugo pa dve leti. Z nekaterimi dijaki 

se poznamo že od prej, ko so obiskovali OŠ Dragotina Ketteja, z drugimi se še spoznavamo. 

Kmetijska šola Grm dijakom nudi tudi bivanje v Dijaškem in študentskem domu. Nekateri dijaki 

sem nam pridružijo tudi od tam. Dodatna strokovna pomoč, ki jo izvajamo vključuje pomoč pri 

premagovanju primanjkljajev oz. motenj in večji delež zavzema pomoč pri učenju.  

Dodatna strokovna pomoč je sestavljena iz: 

- reedukacije, ki pomeni vzpodbujanje in razvijanje procesov in funkcij (npr. gluhemu je 

potrebno razviti poslušanje s pripomočki, otroku z minimalnim ostankom vida je treba te 

sposobnosti razvijati in izpopolnjevati), vse otroke s posebnimi potrebami pa je bolj ali manj 

potrebno usposobiti za uporabo specifičnih učnih pripomočkov, 



- kompenzacije, ki pomeni naučiti določene funkcije, procese, naloge, ki jih posameznik zaradi 

ovir ali drugih motenj ni mogel opravljati. Mnogi senzorno ovirani izpopolnijo druga čutila. 

Slepi izpopolnijo sluh, 

- rehabilitacije, ki v ožjem smislu besede pomeni otroka s posebnimi potrebami pripraviti, da 

bo zmogel sprejeti samega sebe v svoji realnosti in se naučiti živeti s svojimi ovirami in 

omejitvami. Zlasti v puberteti, je lahko zelo burno in za te otroke zelo težavno, 

- didaktične funkcije dodatne strokovne pomoči, ki pomeni zagotavljanje pomoči pri učenju. 

Odkriti je potrebno, po kateri poti ter s kakšnimi prilagoditvami in pripomočki se posameznik 

najbolje uči. 

Dijaki, s katerimi sodelujemo imajo širok spekter težav, ki jih bomo prikazali po skupinah. Ob 

tem bomo prikazali tudi prilagoditve, ki jih pri delu izvajamo in uporabljamo.  

 

 

Pri dijakih na Sevnem izvajamo dodatne strokovno pomoč po naslednjih področjih: 

1.3.1 Motnje branja in pisanja, 

pri delu uporabljamo naslednje prilagoditve;  v primeru težav s pismenostjo : belo tablo in 

barvni flomaster, pastelno obarvan papir, tudi za učne liste, različne barve pisal, smo 

tolerantni do specifičnih napak. Pri vizualnih težavah zmanjšamo kontrast med črnimi črkami 

in belim ozadjem, povečana velikost črk, večji razmak med vrsticami, za poudarjeno besedilo 

odebelimo besedilo. Ko gre za težave bralnega razumevanja omejimo količino besedila, ki ga 

mora prebrati dijak na enkrat (glasno branje), v razredu pa priporočamo branje le znanega 

teksta. Narek izvajamo po posameznih besedah ali enotah teksta. Spodbujamo z uporabo 

miselnih vzorcev. Dijaka vodimo skozi besedilo v knjigi s pripravo ustreznih vprašanj. Ko se 

dijaku zatakne, le popravimo besedo. Spodbujamo k uporabi prsta ali ravnila pri branju, barvne 

folije. Dijak vzpodbudimo za barvno označevanje besed, ki mu delajo težave. Ob težavah pri 

pisanju: zagotovimo miren prostor in dodaten čas za pisanje. Posredujemo povratne 

informacije o zapisu po vsaki stopnji, tako, da dijak ve kaj ponoviti in kaj izboljšati, povratne 

informacije so pisne. Zapiske preverjamo sproti. 



 

 

 

1.3.2 Pri govorno jezikovnih primanjkljajih 

si pomagamo :jezikovna poenostavitev gradiv zahtevnejših vsebin, enostavnejše, večkrat 

ponovljene razlage, navodila se podajajo počasi in se mu večkrat ponovijo, poda se več 

dodatnih razlag. Preverja se tudi razumevanje navodil in drugih jezikovnih vsebin. Dijaki 

izkazujejo znanje predvsem ustno. Pomagamo z podpornimi vprašanji. Poudarimo ključne 

besede v tekstu. Pisna navodila se jim preberejo. Določimo temeljna znanja pri posameznih 

predmetih. Uporabljamo več nalog izbirnega tipa. 

1.3.3 Težave s pomnjenjem 

Pri tovrstnih težavah glasno ponovimo prejšnjo snov ob oporah in vodenju. Podamo pregled 

snovi in s tem omogočimo vpogled v snov. Med ponavljanjem preverimo razumevanje. 

Uporabimo pristop korak po korak. Po potrebi uporabimo vizualni material. Govorimo počasi.  

1.3.4 Težave z organizacijo 

 zajezimo tako, da predstavimo in uporabimo različne tehnike učenja. Vzpodbujamo k uporabi 

asociacij. Naučimo ga organizacije delovnega prostora in delovnih pripomočkov ter 

organizacije v zvezku. Razložimo in napišemo oz. narišemo postopek in rutino.  

1.3.5 Čustvene težave 

Dijake s čustvenimi težavami moramo spodbujati k izražanju le-teh. Biti moramo potrpežljivi. 

Ocene naj ne igrajo vloge, pomemben je napredek. Spodbujamo k temu, da dijak pokaže svoje 

močne točke, kjer je uspešen, Milo in konstruktivno uporabimo kritiko. Dijaka ne 

izpostavljamo pred množico. 

1.3.6 Motnje pozornosti 

Nekatere prilagoditve za dijake z motnjami pozornosti: po potrebi preverjanje in ocenjevanje 

znanja individualno, prilagojeno podajanja navodil. Upoštevamo multisenzorno učenje. 



Sprotno preverjamo informacije. Delovni list razrežemo na posamezne naloge. Razdelitev 

daljših in zapletenih nalog na manjše enote. Uporabljamo oporne tehnike za vzdrževanje 

pozornosti. Več aktivnih zaposlitev. Pri branju prekrivamo spodnje vrstice. Uporabljamo več 

nazornega materiala in konkretnih ponazoril. Načrtno izražamo več vzpodbude in pohvale. 

1.3.7 Prilagoditve za dijake, ki se težko učijo in imajo šibke sposobnosti:  

določitev minimalnih znanj učne snovi pri posameznih predmetih, vnaprej načrtovano ter 

napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja, ki naj zajema manjše učne sklope, vnaprej 

pripravljena učna vprašanja enostavnejše, večkrat ponovljene razlage, več ustnega 

preverjanja, prednost nalogam izbirnega tipa, po potrebi podaljšan čas preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 

1.3.8 Diskalkulija 

Nekatere prilagoditve za dijake z diskalkulijo: stalna uporaba konkretnega materiala, 

pripomočkov in kalkulatorja, učenje strategij reševanja nalog, stalna uporaba kartončkov, 

redukcija kompleksnih nalog, aktivno učenje – učenje povezano s konkretnimi, praktičnimi 

izkušnjami, manjši obseg nalog, po potrebi podaljšan čas. 

Predstavili smo konkretne prilagoditve pri delu z dijaki. Posamezni dijaki že zaznajo potrebo 

po uporabi prilagoditve in jo samostojno tudi uporabijo. 

Glede na sistematičnost uporabe, je večina dijakov že na tej stopnji, da so zaznali uporabnost 

ponujenih prilagoditev. Občasno še povprašajo po vrsti prilagoditve, vendar je utrjenost 

uporabe le-teh dokazljiva tudi pri uspešnosti in samostojnosti pri delu. Razvidno je tudi to, da 

so  naši bivši učenci prilagoditve uporabljali v času šolanja pri nas, kar vsekakor vpliva na 

njihovo delo oz. uspešnost pri njem. Poleg tega pa tudi na njihovo sodelovanje in odnos s 

sošolci ter njihovo samopodobo in samozavest. Dejstva, ki govorijo sama zase pa so ta, da so 

dijaki, odkar so deležni strokovne dodatne pomoči, po pripovedovanju dijakov, učiteljev in 

vzgojiteljev v domu, boj uspešni pri delu v razredu, so tudi bolje sprejeti in zadovoljni. 

Nekaterim se je uspeh občutno izboljšal. 

Seveda pa se ob stalnem posredovanju informacij o dijakih in ugotovitvah o njihovem 

funkcioniranju, srečujemo s profesorji, svetovalnimi delavci, ostalimi izvajalci dodatne 

strokovne pomoči ter vzgojitelji v domu. Tako le-ti povedo, da se tudi v razredu, pri pouku 



izvajajo prilagoditve: podaljšan čas reševanja, uporaba računalnika, manjše število nalog 

istega tipa v šoli in doma, toleranca šibkih področij, prilagojen obseg učne snovi, prilagojeni 

učni materiali, dodatni krajši odmor zaradi fizične utrujenosti, fotokopiranje zapiskov, uporaba 

vizualnih opor. Prav tako veljajo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja: dijaki imajo 

več časa, pri ocenjevanju učitelj ne upošteva napak, ki so posledica primanjkljajev na 

senzomotoričnem področju, uporaba računalnika, če je pri tem uspešnejši, manjše število 

nalog, ustno ali pisno, lahko s pomočjo spremljevalca, več krajših prekinitev, znižani kriteriji 

natančnosti npr. pri merjenju,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Zaključek 

Zadnja leta smo priča hitrim spremembam na vseh področjih življenja in dela. Dijaki s 

posebnimi potrebami potrebujejo za vsakdanje življenje in delo različne oblike pomoči in 

prilagoditve, vendar so ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovir ali motenj najprej in 

predvsem takšni kot vsak drug posameznik. Zato jih je potrebno najprej sprejeti takšne kot so, 

šele nato pa jim zagotoviti kar potrebujejo za optimalen razvoj. To velja tudi za področje vzgoje 

in izobraževanja. 

Dijaki s posebnimi potrebami se morajo v šolskem okolišu večkrat spopasti s šolsko 

neuspešnostjo, občutki manjvrednosti in izključenosti od ostalih sovrstnikov. Pri uspešnem 

vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v šole in kasneje v življenje, igramo pomembno 

vlogo učitelji in vsi strokovni delavci. Zato je smotrno še intenzivneje delovati na tem področju, 

se strokovno izpopolnjevati in s tem informirati tudi širše družbene kroge. 

Glede na odzive dijakov s katerimi sodelujemo, njihov boljši učni uspeh, večja učna zagnanost 

in motivacija, bolj samozavestno in samo zaupno delovanje v vseh krogih, kjer se gibljejo, pa 

tudi mnenja profesorjev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev v domu, je smotrno in dobro, 

tovrstno obliko sodelovanja ohranjati in gojiti tudi v bodoče. Zastavljeni cilji, ki smo si jih zadali 

v dnevnem centru so doseženi. Zagotovo je smotrno in koristno, za vse vključene v tem 

procesu, zlasti dijake s posebnimi potrebami, ki so v tem procesu najpomembnejši , nadaljevati 

z našim delom tudi po zaključku projekta. S tem se potrjuje tudi naše pravo predvidevanje o 

potrebah po nudenju in izvajanju naše pomoči, ki je podprta, neformalna, prilagojena 

specifikam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Potrebno je dojeti, da je vsak človek samo človek, da vsi kdaj potrebujemo pomoč drugega, 

kajti vsak je sposoben sočloveku nuditi nekaj dobrega, lepega in koristnega. Vsak med nami 

lahko in mora pomagati graditi humano družbo in prispevati svoj »kapital« k razvoju. Potrebno 

je sprejemati znanja in mnenja o drugačnosti, saj nihče nikoli ne ve, kaj mu življenje pripravlja. 

 

 

 



» Vsak človek na tem planetu je čudež. 

Vsak od nas je tako ali drugače heroj. 

Vsak od nas ima potenciale za izjemne dosežke, 

Srečo, trajen občutek izpolnitve.  

Potrebni so samo majhni koraki  

Proti našim sanjam. » (Robin Sharma) 
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