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PROGRAM DELA
Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše v Kopru
za leto 2018

POSLANSTVO
V letu 2018 bo Svetovalni center v Kopru obeležil 50 let svojega delovanja. Vsa ta leta ostaja naše
poslanstvo skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. V predšolskem prostoru
to udejanjamo s sodelovanjem pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter z reševanjem
zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev.
V šolskem prostoru nudimo podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju
v sistemu vzgoje in izobraževanja. Skrb posvečamo tudi nadarjenim učencem ter nudimo dodatno
strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami. Razvijamo izobraževalne dejavnosti za strokovne
delavce vrtcev in šol ter sodelujemo s strokovnimi institucijami in društvi.
Stalnica naših prizadevanj je tudi preventivno delovanje ter odpravljanje stigmatizacije otrok in
mladostnikov s težavami.

KADROVSKI POGOJI
Ravnatelj šole Anton Baloh zastopa Svetovalni center, usmerja delovanje, nudi podporo pri vodenju
in skrbi za pogoje dela. Podporo delovanju Svetovalnega centra nudijo tudi pomočnici ravnatelja,
računovodstvo ter administrativni in tehnični kader Osnovne šole Koper.
Strokovne delavke zaposlene v Svetovalnem centru:
 Dorotea Kralj, prof. ped. in zg., spec. za supervizijo – predstojnica
 Magdalena Rožanc Dernikovič, univ. dipl. psiholog, spec. psih. svetovanja
 Maja Premelč, delovni terapevt, univ. dipl. pedagog
 Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt, supervizor
 Meta Oven, univ. dipl. socialni pedagog
 Simona Kozjak, univ. dipl. socialni pedagog
 Jasna Lovrečič, univ. dipl. socialni pedagog
 Alja Kumar, univ. dipl. spec. in rehabilitacijski pedagog
 Ana Simončič, mag. študija spec. in rehabilitacijske pedagogike
 Neja Briški, univ. dipl. psiholog
 Enea Vuković Žorž, dipl. socialni pedagog
 Mateja Manadalys, univ. dipl. spec. in rehabilitacijski pedagog
V programu javnih del imamo zaposlene štiri izvajalce učne pomoči učencem v osnovnih šolah. Ob
Zavodu za zaposlovanje financirala program javnih del tudi Mestna občina Koper.
Viri financiranja:
S pogodbami o financiranju svetovalne, diagnostične in terapevtske dejavnosti bomo pridobili
sredstva iz proračunov Mestne občine Koper, ki je tudi naš ustanovitelj, Občine Izola, Občine Ankaran
in Občine Hrpelje –Kozina.
Mestna občina Koper bo iz proračuna financira tudi svetovalno dejavnost v vrtcu Koper in vrtcu
Semedela ter svetovanje, diagnostiko in terapijo za otroke v vrtcih pri šolah ter vrtcu Delfino Blu.
Sredstva za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami so zagotavljena:
- za osnovnošolske otroke Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- za predšolske otroke v vrtcih lokalna skupnost.
Sredstva bomo pridobili še:
- s svetovalnimi storitvami strankam iz občin, s katerimi nimamo sklenjenih pogodb o financiranju,
- s storitvijo preizkusa Pripravljenosti otroka za vstop v šolo,

-

s storitvijo identifikacije nadarjenih učencev in izvedbo programa: »Dnevi ustvarjalnosti za
nadarjene učence«,
z izobraževalno dejavnostjo,
s konzorcijsko pogodbo o sodelovanju v projektu »Preprečevanje odklanjanja šole«.

Prostorski pogoji za delovanje Svetovalnega centra na Mirenski ulici 2a so slabi. Zlasti je neustrezna
uporaba enega samega toaletnega prostora za zaposlene in stranke, kritično je dotrajano leseno
stopnišče, nujna je obnova zunanjih lesenih vhodnih vrat ter vseh notranjih vrat, ki ne nudijo
ustrezne zvočne izolacije, ki je nujna za nemoteno delo. Redno vzdrževanje je potrebno tudi za luči,
električno napeljavo ter ogrevanje.

SVETOVALNA DEJAVNOST
Izvajanje dejavnosti poteka kot:
 svetovalna dejavnost v vrtcu Semedela in Koper,
 svetovalno, psihodiagnostično in terapevtsko delo v prostorih Svetovalnega centra.
SVETOVALNA DEJAVNOST V VRTCIH
Svetovalna dejavnost poteka kot mobilno delo v vrtcu Semedela in Koper, opravlja jo pedagoginja
Maja Premelč Ban.
Svetovalna dejavnost v vrtcih obsega:
- 25 pedagoških ur tedensko individualnega ali skupinskega dela z otroki v vrtcih,
- svetovalno delo s strokovnimi delavkami vrtca,
- svetovalno delo s starši,
- sodelovanje z vodstvom vrtca in svetovalno službo vrtca,
- drugo delo.
SVETOVALNO, PSIHODIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO DELO ZA OTROKE V VRTCIH
PRI OSNOVNIH ŠOLAH
Za vrtce pri šolah Mestne občine Koper in vrtec Delfino blu poteka izvajanje svetovalne dejavnosti na
sekundarnem nivoju in večinoma v prostorih Svetovalnega centra. Delo obsega:
- psihodiagnostične postopke in svetovanje,
- svetovanje staršem in strokovnim delavcem,
- psihoterapevtsko delo.
Svetovalno, diagnostično in psihoterapevtsko delo opravljata psihologinji Magdalena Rožanc
Dernikovič in Nerina Bonassin Battelli.
SVETOVALNO, DIAGNOSTIČNO IN PSIHOTERAPEVTSKO DELO
Svetovalno, diagnostično in terapevtsko dejavnost nudimo otrokom, mladostnikom in staršem
Mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Ankaran in Občine Hrpelje-Kozina.
Področje svetovalnega, diagnostičnega in psihoterapevtskega dela poteka v prostorih Svetovalnega
centra v Kopru ter dvakrat tedensko v Izoli. Delo je namenjeno predšolskim in šolskim otrokom,
mladostnikom ter njihovim staršem oziroma družinam. Delo obsega:
- svetovalno delo z otroki
- svetovalno delo s starši

-

svetovalno delo z učitelji, šolsko svetovalno službo
sodelovanje z vodstvi šol in vrtcev
drugo strokovno delo.

Delo opravljata psihologinji Magdalena Rožanc Dernikovič in Nerina Bonassin Battelli.

DELO Z NADARJENIMI
S šolami sodelujemo pri identifikacij nadarjenih učencev osnovne šole. Naša storitev vključuje:
- izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja učencev,
- vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
- poročilo za vsakega učenca in poročilo za šolo,
- predstavitev rezultatov koordinatorju za delo z nadarjenimi.
Storitev izhaja iz nalog osnovne šole pri udejanjanju Koncepta dela z nadarjenimi učenci. Storitev
opravljata psihologinji Magdalena Rožanc Dernikovič in Nerina Battelli Bonassin.
Za identificirane nadarjene učence osnovnih šol Mestne občine Koper bomo pripravili projekt »Dnevi
ustvarjalnosti za nadarjene učence«. Projekt predvideva organizacijo in izvedbo delavnic za nadarjene
učence. Projekt vodi predstojnica Dorotea Kralj.

DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI
POTREBAMI
Delo na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo
odločbo Komisije za usmerjanje, obsega:
- vodenje ali sodelovanje v strokovni skupini za izdelavo individualiziranega programa dela
učenca,
- neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči in prilagoditev učencu,
- sodelovanje s starši otroka,
- sodelovanje in strokovna podpora vzgojiteljem/učiteljem otroka z odločbo,
- evalvacija dela ter priprava poročila o delu in otrokovem napredku.
Izvajanje dodatne strokovne pomoči poteka kot mobilno delo in ga opravljajo Simona Kozjak, Jasna
Lovrečič, Alja Kumar, Neja Briški, Meta Oven, Ana Simončič, Enea Vuković Žorž, Mateja Manadalys.

PREVENTIVNA DEJAVNOST
Skrb za duševno zdravje predvideva celovit pristop in obsega tudi dejavnosti na področju preventive
ter promocije duševnega zdravja.

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Promocijsko delo na področju duševnega zdravja je namenjeno splošnemu dvigu kakovosti življenja
celotne populacije otrok, mladostnikov in staršev. V ta namen se povezujemo z raznimi
organizacijami in društvi, sodelujemo na okroglih mizah, predavanjih ter v medijih. Tudi v letu 2018
bomo sodelovali pri obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja, ki je 10. oktobra.

ORGANIZACIJA PROSTOVOLJNEGA DELA
Prostovoljke, ki so večinoma študentke Pedagoške fakultete v Kopru, nudijo učno pomoč otrokom
osnovnih šol. Prostovoljkam nudimo vodenje in mentorstvo ter skrbimo za izpolnjevanje pogojev za
prostovoljno delo, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu. Naloge opravlja Dorotea Kralj.

UČNA POMOČ ZAPOSLENIH V PROGRAMU JAVNIH DEL
Zaposleni v programu javnih del izvajajo učno pomoč učencem neposredno v osnovnih šolah.
Organizacija učne pomoči upošteva potrebe šol in otrok. S šolami imamo sklenjene ustrezne pisne
dogovore o izvajanju učne pomoči učencem. Organizacijo dela, spremljanje in mentorstvo
zaposlenim v javnih delih opravlja Dorotea Kralj.

SODELOVANJE Z VEČGENERACIJSKIM CENTROM MORJE V KOPRU
Osnovna šola Koper je partner v projektu Večgeneracijski center Morje. Strokovne delavke
Svetovalnega centra bodo z različnimi strokovnimi predavanji ter delavnicami sodelovale pri
uresničevanju programa VGC Morje. Pri izvajanju projekta sodeluje Dorotea Kralj.

PROJEKT FIRST - prva točka pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja
zaradi spola
Glavni cilj mednarodnega projekta je vzpostavitev nacionalnih mrež prvih točk pomoči za žrtve nasilja
v družini in žrtve nasilja zaradi spola. Vloga mrež prvih točk pomoči je zagotavljanje psihosocialne
podpore ter pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola.
Dodana vrednost projekta je še dvig ravni znanja o problemu nasilja v družini in nasilja zaradi spola, in
sicer vse od boljšega razumevanja značilnosti tega problema pa do pridobivanja znanj in veščin za
nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam. Nosilec projekta je ISA institut iz Ljubljane, v projektu
sodeluje Dorotea Kralj.

PROJEKT PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE
Nosilec projekta je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, v izvedbi sodelujejo
še Svetovalni centri iz Maribora, Kopra in Novega mesta. Strokovni delavci Svetovalnih centrov bodo
vzpostavili štiri skupine za usposabljanje mreže svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol.
Namen je usposobiti svetovalne delavce, da bodo lahko kompetentno ocenjevali naravo in stopnjo
težav, izvajali preventivne in osnovne svetovalne intervencije s ciljno populacijo otrok in
mladostnikov, ki odklanjajo šolo. V okviru projekta je predvidena tudi priprava publikacije – priročnik
za ocenjevanje in pomoč otrokom ter mladostnikom, ki odklanjajo šolo. Projekt bo zaključen leta
2019 z zaključno konferenco. V projektu sodelujeta Neja Briški in Dorotea Kralj.

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Ponudba izobraževalnih programov za strokovne delavce vrtcev in šol.
Programi so namenjeni spodbujanju poklicnega razvoja strokovnih delavcev in šol kot učečih
organizacij. Programi potekajo v obliki delavnic in gradijo na aktivnih metodah učenja udeležencev. V
ponudbi imamo tri izobraževalne programe:

o

Naša šola med možnostmi in željami – enodnevna delavnica (8 ur). Namenjena je celotnemu
kolektivu.
o Spoznajmo stres – enodnevna delavnica (8 ur). Namenjena je posameznikom ali kolektivu.
Možno je do 30 udeležencev.
o Supervizija – pot poklicne rasti in razvoja. Supervizijski cikel običajno obsega do 15 srečanj,
razporejenih enakomerno na vsakih štirinajst dni. Posamezno srečanje traja od tri do štiri ure.
Namenjena je posamezniku, skupini ali timu (od 6 do 8 udeležencev). O času in kraju srečanj
se udeleženci dogovorijo na prvem srečanju.
Izvajalki izobraževalne ponudbe sta Nerina Battelli Bonassin in Dorotea Kralj.
Ponudba izobraževalnih programov za starše otrok v vrtcih in šolah.
Pišem z roko – je namenjeno staršem otrok pred vstopom v šolo, otrok v prvem razredu osnovne
šole, kot tudi vzgojiteljicam in učiteljicam razrednega pouka. Namen je predstaviti pomen razvoja
motorike pri opismenjevanju otrok. Predavanje z delavnico izvajajo: Dorotea Kralj, Alja Kumar, Ana
Simončič.
Trma ali trmarjenje otroka – predavanje namenjeno staršem predšolskih otrok, ki želijo izboljšati
svoje starševske kompetence. Predavanje z diskusijo izvaja: Dorotea Kralj.
Pripravljenost otroka na vstop v šolo – predavanje namenjeno staršem predšolskih otrok, katerih
otroci bodo pričeli obiskovati osnovno šolo. Izvajalke predavanja so lahko: Dorotea Kralj, Maja
Premelč Ban, Neja Briški.
Samostojnost otroka - predavanje namenjeno staršem predšolskih otrok, ki želijo spodbujati razvoj
samostojnosti otroka. Predavanje z diskusijo izvaja: Maja Premelč Ban.
Poslušam in se učim - predavanje namenjeno staršem predšolskih otrok, ki želijo spodbujati razvoj
samostojnosti otroka. Predavanje z diskusijo izvaja: Maja Premelč Ban.

SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami je stalno in po potrebi, glede na aktualno
problematiko. Poteka preko timskih sestankov in individualnih razgovorov s strokovnimi delavci.
V septembru 2018 se bomo udeležili srečanja Svetovalnih centrov Slovenije. Gre za ustaljeno obliko
sodelovanja, ki jo vsako leto pripravi en od Svetovalnih centrov v Sloveniji.
V decembru bomo pripravili strokovno srečanje za šolske svetovalne delavce vrtcev in šol.

DRUGO DELO
Drugo delo obsega:
 Sodelovanje na kolegijih Svetovalnega centra.
 Sodelovanje na strokovnih aktivih.
 Mentorstvo študentom.
 Vodenje evidenc, priprava načrtov in poročil.
 Lastno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje.
 Sodelovanje z vodstvom Osnovne šole Koper in ustanoviteljem Mestno občino Koper ter
drugimi občinami, ki financirajo program.

Pripravila:
Dorotea Kralj
predstojnica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Kopru

