
                                             PROJEKT CISCOS                                                                               
 
Pri projektu gre za načrtovanje pristopov za implementacijo Konvencije o pravicah invalidov 
in za posledice teh za ponudnike storitev. Kratica CISCOS je kot akronim originalni naslov: 
Connecting Inclusive Social planning, Community develOpment and Service provision for 
persons with disabilities  
    
 Vključeni partnerji : 

1. Univerza v Siegnu - Nemčija 
2. EASPD - Belgija 
3. Ekonomska šola Varšava – Poljska 
4. Univerza Sevilla – Španija 
5. CUDV Draga – Slovenija 
6. Kezenfogva organizacija- Madžarska 
7. Trelleborgs kommun – Švedska 
8. Panagia Eleousa – Grčija 
9. Zveza organizacij za invalidnost - Irska 

 
 Namen in cilj:  
Skupni učni model naj bi ponudil novo izkušnjo in pogled v aktivnosti različnih organizacij z 
naslednjim namenom in vprašanjem:  

• Kako povezati akademsko, teoretično znanje s prakso in oboje implementirati v 
okolje s ciljem uresničevanja bolj učinkovitega procesa integracije različnih skupin 
ljudi s posebnimi potrebami v lokalno skupnost?     

Učni model vključuje tri elemente kurikula (curriculum element – CE). 
 
CE 1: Načrtovanje procesov za implementiranje konvencije o pravicah invalidov z različnimi 
deležniki – ciljnimi skupinami udeležencev (skupinami zainteresiranih strani): 

• Organizacije za osebe s posebnimi potrebami (CUDV, VDC, …)  
• Ponudniki storitev  
• Storitve v širši javnosti (šola, kultura in prosti čas, organizacije, društva…)  
• Lokalne oblasti  
• Druge skupine in značilnosti ter njihove kompetence, ki se vam zdijo pomembne 

pri uresničevanju procesov pri načrtovanju implementacije Konvencije o 
človekovih pravicah v lokalno skupnost.  

 
Kaj je rezultat načrtovanja: 

• Storitve oziroma akcije, ki so ugodne in koristne za posameznike ali skupine OPP, so 
aktivno spodbujene in podprte s strani ljudi/posameznikov v povezavi z dejavnostmi 
in rutinami kot del vsakodnevnega življenja.  



Cilj je prepričati odgovorne akterje (politični voditelji in lokalne oblasti, …) za sprejetje 
načrtov posameznega projekta, za organizacijo politične podpore, zagotavljanje sredstev 
in omogočanje načrtovanemu procesu odprto pot naprej. 
Storitve so namenjene specifičnim ciljnim skupinam ljudi (otrokom, odraslim starejšim, 
OPP) in različnim področjem življenja kot so: vseživljenjsko učenje in izobraževanje, 
poklicno področje, stanovanjsko področje – bivanje.  

 
CE2: Razumevanje lokalnega  načrtovanja    

• Načrtovanje procesa s ciljem lokalne implementacije Konvencije o pravicah invalidov 
je politično in se začne z določitvijo »dnevnega reda«. 

• Proces lokalnega načrtovanja je opredeljen in strukturiran na različnih stopnjah, ki 
ima obliko krožnega načrtovanja. 

• Uspešni načrtovani dogodki in zgodbe lahko postanejo del skupne kulture lokalnega 
upravljanja.  

• Intervencije oziroma akcije, ki imajo za posledico rezultat ugoden za posameznike ali 
skupine OPP se ne zgodijo same po sebi, temveč morajo biti aktivno spodbujene in 
podprte s strani ljudi v povezavi z dejavnostmi in rutinami kot del vsakodnevnega 
življenja.  

• Cilj je prepričati odgovorne akterje kot so politični voditelji, predsedniki, direktorji in 
lokalne oblasti, da se strinjajo z načrtom posameznega projekta, organizirajo 
politično podporo, zagotovijo sredstva in omogočijo načrtovanemu procesu odprto 
pot naprej. 

• Slednje ni lahko, ker obstajajo v javnosti še druga vprašanja in v tem smislu je 
načrtovanje politično.  

 
CE3: Sprejetje in zagotavljanje modelov vključevanja v organizacije za zagotavljanje 
vključujočih storitev za osebe s posebnimi potrebami  
Storitve namenjene: 

• specifičnim ciljnim skupinam ljudi (otrokom, odraslim starejšim, OPP) in  
• različnim področjem: vseživljenjsko učenje in izobraževanje, poklicno področje, 

stanovanjsko področje – bivanje.  
 
CISCOS priporoča cikličen pristop in interaktivno usposabljanje različnih ciljnih skupin. 

Sistemska 

zanka

3. Kreiranje in 
oblikovanje različnih 
možnosti za akcijo in 

ukrepanje

2. Analiza in 
interpretacija 

- Hipoteze

1. Opazovanje 
in zbiranje 
informacij

4. Intervencija 
– akcija

 
 
Novi pristopi v razvoju skupnosti: 

• vključujejo preverjanje sposobnosti posameznika;  
• spodbujanje talentov na določenih področjih vključevanja in ocenjevanje 

sposobnosti v določenih fazah dela oziroma področjih aktivnosti, kjer je posameznik 
uspešen in se lahko pozitivno dokaže;  



• zaposlitvene in bivanjske možnosti, želje za vzpostavitev struktur sodelovanja z 
lokalnim okoljem za praktično usposabljanje in bivanje v skupnosti.  

 
To v nadaljnjem razvoju skupnosti pomeni tesno povezovanje z lokalnimi organizacijami, 
delodajalci, podjetji, trgovinami, šolami, društvi in drugimi s ciljem podpore posameznikom 
in mentorjem pri določenih dejavnostih in aktivnostih. 
 
dr. Metka Novak in CISCOS tim CUDV Draga                
 
 

 
 

 
 

 



    
 

  


