Sodelovanje s Strokovnim centrom Pomurje
Sem svetovalna delavka Vrtcev občine Moravske Toplice in vodja Pomurskega aktiva
svetovalnih delavcev. Moje sodelovanje s strokovnimi delavkami Strokovnega centra se je
začelo že pred začetkom izvajanja projekta Strokovnega centra Pomurje, saj je specialna
pedagoginja, izvajalka DSP, prostovoljno izvajala opazovanje in detekcijo otrok s posebnimi
potrebami v vrtcu, ter svetovala staršem in strokovnim delavkam glede ustreznih obravnav in
pristopa za otroke s posebnimi potrebami.
Skupaj sva izvedli izobraževanje za izvajalce dodatne strokovne pomoči v vrtcih in jim
predstavili pomembnost izvajanja dodatne strokovne pomoči v oddelku tako za otroke kot
strokovne delavce.
V času projekta sem se kot svetovalna delavka udeleževala izobraževanj Strokovnega centra v
okviru Tedna izobraževanj, ki so tako meni, kot kolegicam in staršem iz vrtca prinesla nova
znanja in ideje, ki smo jih lahko vnesli v delo z otroci. Nekaj izobraževanj sta strokovni delavki
izvedli tudi pri nas v vrtcu, največ v okviru Delovne skupine za otroke s posebnimi potrebami,
katere sta se redno udeleževali. Najbolj dragocena pomoč strokovnega centra pa je za mene bila
ta, da sem starše in strokovne delavce imela kam napotiti, če so se znašli v stiski, dilemi in jim
v vrtcu s svojim znanjem nisem bila kos. Starši otrok s posebnimi potrebami na specialne
obravnave čakajo predolgo in v Strokovnem centru so lahko dobili vsaj prve napotke za delo z
otrokom, ki so jim pomagali »preživeti« do obiska specialista ali jim vsaj nekoliko olajšali
njihov vsakdan. Prav tako neprecenljivo pa je meni predstavljalo vključevanje strokovne
delavke v oddelke z namenom opazovanja otrok in svetovanja vzgojiteljicam glede prilagoditev
in načinov dela z otroki, pri katerih so opažale odstopanja.
S Strokovnim centrom Pomurje smo sodelovali tudi v okviru Pomurskega aktiva svetovalnih
delavk. Obe strokovni delavki sta se aktivov redno udeleževali, na enem od aktivov predstavili

delovanje Strokovnega centra in nam vedno znova posredovali novosti in aktualno dogajanje
tako na lokalnem kot državnem področju. Seznanili sta se z našimi vprašanji, dilemami,
težavami in nam poskušali pomagati po najboljših močeh. Udeleževali sta se tudi izobraževanj,
ki smo jih izvedli v okviru zavoda ali aktiva svetovalnih delavcev.
Sama sem s sodelovanjem s SC Pomurje nadvse zadovoljna, tako s strokovnostjo, kot s
pripravljenostjo čim hitrejše intervencije v dobro otrok. Še bolj pa sem zadovoljna, da je
strokovna delavka po končanem projektu še vedno na voljo in pripravljena pomagati, saj kot že
rečeno se v Pomurju nimamo obrniti na koga drugega in verjetno bo tako vsaj dokler ne bodo
sprejeti podzakonski akti za Zgodnjo obravnavo in v vrtcu ne bomo imeli na razpolago
strokovno usposobljenega kadra. Prav tako se starši nimajo na koga obrniti, saj so specialistične
ambulante zelo oddaljene in čakalne vrste zelo dolge, poleg tega po navadi tam dobijo starši
zelo specifične odgovore, ki jih marsikateri niti ne razumejo ali pa jim niso v pomoč pri rutini
v družini, saj so osredotočene samo na otrokov primanjkljaj.
Sama sem mnenja, da mora Strokovni center Pomurje nujno nadaljevati z izvajanjem
dejavnosti, ki so tako nam zaposlenim v vrtcu, kot tudi staršem in otrokom v veliko pomoč.
Mirjam, Daša in vsi v ozadju SC Pomurje hvala vam za vašo srčnost in pripravljenost.
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