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SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE MI-ADOSTNIKE IN STANE LTWLJANA

1. u elovno
Svetovalnepa centra

Svctovalni ceiter zz otroke, mladostnike in starie Llubljana (v nadaljevanju Svetovalni center) je
bil ust2novljen kot Vzgojna posvetovalnica Ljubljana z odloibo Okrajneg ljudskega odbora
Ljubljana z dne 1.1.1955.

Na podlagr 62. tlenz Zzkona o zavodih (Uradni list RS - stari, !t. 12/91, Uradni Ist RS/I, 5t.

17 /91 - ZUDF. Uradni list RS, It. 55/92 - ZVDK 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96,
31/00 -ZP-L,36/00 ZPDZCinl2T/06 -ZJZP) delttle Svetovalni center od 1.4.1991 kot javni
zavod. Organiziranje in delovanje Svetovalnegp centra ie bilo pravno umelteno z Odlokom o
ustanovitvi ltvnegz ztvoda Svetovalni center zz otroke, mladostnrke rn starSe Ljubljana (Uradni
list R^S, it. 58/98 in 85/99), skladno z Zzkonom o zavodih. Ustanoviteli Svetor.alnega centrx le
Mestna obtina Ljubliana, o ustanovrteljskih pravicah in obveznostih pa odlota N{esmi svet
mestne obtinc Ljubljana.

Svetovalni center ie na osnovi Pravilnika o dolotitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
drZavnega in obiinskrh proratunov (Uradni list RS, it. a6/03) umelien med posredne
proratunskc uporabnike.

Sistem plad in pravic delavcev upoiteva doloiila Kolektivne pogodbe za dejar.nost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, It. 15194, 18/94 - ZRPJZ, 57 /95, 19/96, 40/97 -

ZDMPNU, s6/e8,56/98,76/e8,39/ee - ZMpUp& 102/00,62/01,43/06 -ZKdp,7'7/07,
60 /08,75/08, 8e /08, 83/10, 89 /10, 107 /11, 26/12, 40/12, 6'7 /12, 67 /12, 3/'.13, 10 /13, 46/13.
6-t /13,9e/13.7/11,52/11,3/15,s5/1s,106/15,4/16,51/16,3/17,38/17,46/17,54/17 in
3 / 18).

Deluje kot obtinski - ljubljanski ilni zavod in hkrati izvaja storitve za otroke in mladostnike iz
vse Slovenijc. Svetovalni center Ljubljana od leta 1992, ko je prenehal vellati Zakon cr

usmerjenem izobraievanju (Uradni list SRS, it. 11/80, 6/83,25/89,35l89, Uradni list SFRJ, it.
83/89,Uradni listRS-stari,it,8/90-ZSDZ,10/91,Uradni listRS/I,it. 12/91 ZOFYL17/91
- 7.UDE, LTradnr list RS, 5t. 66193, 67 /93 - ZYis in 12/96 - Z,PSD, ni umelien v nobenega od
sistcmskih zakonov driave s podroiij {olstra" zdravstva, raziskoveLnia ali socialnega varstva,
ieprav izvaja javno sluibo na podroijih vseh navedenih resor)ev. Omenja ga le Zakon o
usmerjznju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), na kar se sklicuje tudi Zakon o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, St. 23105 - uradno prediSdeno besedilo, 23108, 58/08 - ZZdrS-B,
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15108 - ZPacP,77/08 - (ZDZdr),40112 - ZUIF,l4ll3,88116 - ZdZPZD in 64117. Prt rzvaianiu
programa zdravstvenih storitev, v skladu s pogodbo z Zzvodorn za zdravslveno ztvarovtnie
Slovenije, deluje Center skladno s standardi in normativi za izttzlarle zdravstvene deiavnosd ter
upoiteva pravila, Za,roda za zdravstveno zavarovanje Slovcnije. Drugr strokovniaki, katerih
dejavnost financira Mestna obtina Ljubljan4 Oddelek za predSolsko vzgoio, izobraievan,e in
ipon, uporabljajo zdravsrvenim primerljive standarde in normative.

Zzvod ie specialziran, multidisciplinamr> delujod iavni z-avod, Lt izvilz celostno strokormo
pomoi otrokom, mladostnikom in star(em. Povezuje podrodja vzgole, izobraievN'\z z

raziskovanjem, socia.lnega in zdravstvenega \^rsf.r^. Znlnjz zz tzva:1znie dejavnosti trpa rz

aktualnih spoznan) razlitnih ved, predvsem psihologlje, pedagogike in specialne pedagogke,
medicine, socialnega dela, socrologrje in drugih sorodnih strok. Delo na zzvodu se opravlia
timsko rn v akdvnem sodeloyaniu neposredno s sogovorniki, pa tudi s starli, pedagoikimi in
drugmi strokovnimi delavci. V neposrednem delu z oroki in mladostnrki ter z vsemi udeleienci,
povezanimi s tem delom, se reiuje kompleksna problematrka dulevneg4 socialnega in telesnega
razvola ter iolanja otrok in mladosmtkov. Svoje specializirano zntnie zavod Siri iavnosum,
osveita celotno dniibo o pravicah otrok in mladostnikov do celostnih, povezujotih oblik
pomoii ter oblikuie in razvtia nove koncepte pomodi.

Zavod izvzia deiavnostr, namenjene celoviti obravnavi otrok in mladostnikov, ki vkljuiuje ter
povezuje skrb za njrhovo duievno zdravje, uino kompetentnost ter socialno vkljuienost. Zavod
nudi pomoi otrokom in mladostnikom z utnimi teLa'txni, iustvenimi motniami, vedenjskimt
motnjami, psihiaritnimi motnjami ter drugmr psihosocialnimi motnjami in razvojnimi odkloni,
ki se odraiajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, dolivljaniu in delova.nju v Soli ter na
drugh iivljenjskih podroijih. Zavod izvala svo]o deiavnost v skladu z nacionalnimi programi in
veljavno zakonodajo s po&otij vzgoje in tzctbrzLevanj4 zdravstva in socialnega varstva.

Svetovalni center Liubliana ie z Odlokom o ustarovitvi registriran za izvaiarrie nasledniih
deiavnosti (po v letu 2007 5e veliavni SKD):
Zzvod opratiia naslednje dejavnostr kot javno sluibo:

- M /80.422 - pomot otrokom in mladostnikom z uinimi teL^yarni, iustvenrmi moffr;aml,
vedenjskrmi momiaml ter drugmr psihosocialnimi motniami in otrokom z razvojntmi odkloni, ki
se odraiaio v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspeinostr v Ioli;
- N/85.122 - specialistitna ambulanma deiamost;

- N/85.14 - prevenciio udnih telav rn psihosoci'alnih moteni, varovanje tn raziianie duievnega
zdravja otrok in mladostnikov;

- M/80.4 - izobraievzlno dejavnost za Solske delavce, zdravstvene delavce rn druge
strokovnjake, katenh delovanie je povezano z varstvom duievnega zdravia tn prepretevanjem
psihosocialnih moteni ter uanih teiav otrok in mladostnikov.
Zzvod ctprmlia tudi druge dejavnost v korist duievnega zdravja otrok in mladostnikov
(analititno, raziskovalno in razvojno delo ter publicrstrino dejavnost),

- N/85.32 * izvajanje socialnovarstvenih progr:imov in storitev;
- K/73.20 - raziskovanje in eksperimentalni razvoi na podroiju druZboslovja.

Po Standardni klasifikaciii dejavnosr, r'eljavni od 1.1.2008 in na podlagr Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnostr (Uradni list R-S, (t.69/07 in 17/08), se dejavnosti prevajajo v naslednie:

Q 86.220 - Specialistrina zunajbolniSnrtna zdravstvena dejavnost
P 85.5 - Drugo izobrzL.evutie, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.59 - Drugje nerazvriieno izobraievat\e, izpopolnjevanle in usposablianie
P 85.6 - Pomoine dejavnosti zz izobruiLevanie
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Q 86.9 - Druge dejarmostr za zdrzvle

Q 86.909 Druge zdmvstvene dejavnosti

Q 88.9 - Socialno varswo brez n2st'anitve
M72.2 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na po&otju druiboslovja in humanistike

Zavod se narnerava regstrirati - po predhodnem soglasju ustanoviteljz Mestne obtine Ljubljana,
skladno z novim Statutom ter Odlokom o ustanovitvi, ie za opravljanie nzlsledn,lh dejavnostr, ki
ne sodij<r v iz:t:t'pn1e javne sluibe:

O 84.120 - Ure jan je zdravstv4 izobnLevanj4 kultumih in drugrh socialnih storitey, razen
obvezne socialne vamosti

Q 88.99 - Drugje nerazvr5ieno socialno varstvo brez nast2nitve
R 91.01 - Dejavnost knjiZnic in arhivov
R 91.011- Deiavnost knjrinic

J 58.1 - Izdajanie knjig periodike in drugo zalolni(tvo
N 82.300 - Organiz ciie. razsta..r, sejmov, sreianj

Ker ustanovirveni akt Svetovalneg cent^ 5e ni posodobljen v skladu z zahtevami veliavne
Standardne klasifikacije dejavnosn, ie v uradnem reglstru AJPES prenovljena in vpisan:r samo

glavna deiavnost Svetovalnega centra ifl sicer Q 86.220 - Specialistiina zunaibolni5nidna
zdravstvena deiavnost.

2. Dolporotni cilii

Dolgorodni cilli Svetovalnega centra za ot.roke, mladostnike in star5e Llub$ana so
usmerieni v specializirano delovanie, ki integralno povezuie deial'nosti varovania
du5evnega zdravia otrok in mladosmikov s spodbuianiem niihove socialne vkliuienosti
ter udne kompetenmosti,

Cilie strnemo v naslednie, ki se medseboino dopolniuieio in prepletajo:
o tzvziN\e timsko zastavljene strokovne pomoti otrokom rn mladostnikom s psiho-

socialnimi, razvojnimi in utnimi teiavami, v sodelovan;u z njihovimi starii, drugmi zanje

pomembnimi osebami in socialnim okoljem;
o por.ezovanje kliniino-ambulantnega ter in psiho-socio-pedago(kega dela s preventivno-

skupnostnim modelom dela;
. Ii4enie in posredovanje strokovnega znanlt in izkulenj delavcev Svetovalnega centra

Lyubljana za dobrobit iim vetjemu Stevilu otrok ter mladostnikov, kar dosegamo z

razliinimi oblikami izobraievanjt delavcev drugrh in(titr-rcij ter nevladnih organizacti,
katenh poglavitna deiavnost je pomot otrokom in mladostnikom v stiskr;

o (iqenie znanj^ ter osveldanje jarmosti o nuinostr nudenja celostnih oblik pomodi mladim
crsebam, z mreLnim povezovan)em delovanja z drugmi izvitialcr ter publicrstiino
dejavnostjo;

o poimovanje slehemega psiho-socia.lnega problema kot preseiiiia biololkih, socialnih rn
psiholoikih danosti ter procesov;

o interakciisko pojmovanie problema ob upoitevanju lastnostr in znatilnosti vseh
udelelenih - otrok in mladostnikov na eni strani ter njihovega socialnega konteksta na
drug strani;

o aplikativr.ro in razvojno-raziskovalno delovanje na po&oiju duievneg'a zdravj:r, utne
kompetentnosti ter socialne vkljutenostr otrok in mladosmikov;



3. Letni cilii za leto 2017:

o ekosocia.lno delovanje na izhodiStih sistemske teorije, ki vkljutuje razlidne preventivne
ter terapevtske pnstope;

o uresniievanie konceptov pomoti, ki upoStevajo in razviia:jo zaidrme dejavnrke zL otrok^
in mladostnika;

o integnranie razlitnth oblik pomofi, pri iemer je izbor odvisen od narave problem4
realnih molnosti in sprejemljivosti za otroka ali mladostnika;

o upoitevanje eklektrdne teoretske osnove stokovnega dela;
o timsko delovanje, ob enakopravnih vlopph razlrtnih strok;
o udeian,anie koncepta dela za utence z utnimi teLzvarat, kt je zasnovzn celovito kot uiinkovit

sistem pomoii, izhqaloi iz empiriinrh ugotovitev aktualne pra-kse rn novih, obetajotrh
konceptov ter modelov (etika udeleienqsti, koncept perspektve moti model nzicnostr in
rezilientrosti itd);

o upoitevanie razlitnth pogledov in stalit vseh udeleienih v deia'mostih centra;
c rzzvlianje novih modele pomoti ter spodbuianje prostovoljstva;
o odpiranie dejavnost centra navzven, z vstopaniem strokovnjakov v iivljenjske prostore

otrok rn mladostnikov (druiine; socialne sredine; zavode in druge organizirane oblike)
o odprranie centra vsem, kr jih povezuje skrb za du(evno zdravje, socialno vkljuienost in

utno kompetenmost otrok in mladosmikov (stariem, Studentom, strokovnjakom,
prostovolicem, politikom, novinaqem, itd);

. strokovno odzivanje na spreminiajote se drulbene okoliitrne;
o povezovanje in sodelovanie v slovenskem, evropskem in Siriem mednarodnem prostoru .

Dejavnost centra ie v osnovi stabilna in dolgoroina. MOL ga fnancira v obsegu, ki se ne
spreminia (stabilen obseg strokovnega tima in programa), prav tako sta stabilna obseg in struktura
Frnanciranja pn ZZZS, dolodena s pedemo pogodbo (se pa cena zdravstvenih stontev zt ZZZS
prilagaja ukrepom vlade na podrotju plai v javnem sektoriu). I-etni cilji Centra so (ob tem, ko se

center kadrovsko !e vedno pomlajuje), ohranjati stabilen obseg strank rn storitev v obravnavi in
uspeino gojiu tudi druge deiavnosti centra (rzobrazev'Jno, razvojno in zaloiniiko delo), in pn
tem spoitovad finantne okvir)e. Ob tekotem delu ambulante in drugrh oblik pomodi str'ankam je

zlasti pomembno kakovostno pernanenmo tzobraievrnie zaposlenih, tudi na natn pridobivan;a
akademskih in strokovnih nazivov, kot tudi nadaljnje tzgrzjevanie izobraievalne ponudbe za

pedagoike delavce v Liubljani in iirie. Neutrudno stremljenie h kakovostr in k celostnemu,
timskem pnstopu k problematrki, vidimo kot natin ohranjanja specifitne vloge Centra v
slovenskem strokorrnem prostoru.

Poleg obiiajnih cillev realizzciie zastavl,enegp program obravnav, stabilnega finantnega in
materialnega poslovanj4 podpore doseganju viSjrh ravni strokovne kompetentnosti, timskemu
delu in sodelovaniu z insttucijami v okolju, so se specifiini cilji nanaiali predvsem na ureditev
kadrovske zasedbe, saj v letu 2016 zarzdi upokojitev in bolniSkrh nismo povsem rediztah
zasta:rljenega ambulantnega progr^m . V natrtu je bilo tudi obnavljanje nekaj opreme,
konkretneje stoli v predavalnici, zameniava telefonske centrale in ureditev serverske sobe.

4. Ocena uspeha pri doseganiu zastavlienih ciliev:
()cenjujemo, da smo v letu 2017 bili zelo uspeini.
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!.1. Finantno paabwuiE;

Ob obiiajnih letrh je ob racionalnem poslovanju obitajen tudi zmeren preselek pnhodkov nad
odhodki (ki p;a namenimo za, razvoj dejavnostr, torei za opremo, zz izobraievznye zaposlenih rn za
oblikovanje lzrstnih sredstev za sodelovanje v projektih, kr lasten vlolek ter)aio).

Financiranie s strani ustanoviteljice, Mesme obiine Ljubljan4 kot tudi nakazovanje avansov na
temeliu p<rgodbe o iztajzr\u zdravstvenih storitev z ZZZS ie potekalo stabilno m nemoteno,
likvidnost zavoda ni bila v nobenem trenutl<u ogro:zen .

Delei str<rikov dela r, struktun odhodkov je v letu 2017 c:b mgalinnih dodatnih sredstvih iz
rezcrve pri 820,4, kar 1e v okviqih obitajnega.

-0^-

V nadaljevanju bomo povzeto predstavili delovne rezultate po funkcionalnih elrotah. Iztrpneila
porotila po enotah so del celovitega Poroiila o delu SCOMS LJ in slediio v prilogi.

Zeleli pa bi posebej izpostzviti nekaj najpomembneliih doseikov:

- Na podroiju urejzrnja kadrovske zasedbe in krepitve strokovnega tima smo k sodelovanju (kot
redno zaposleno) pritegnili specialistko klinitne psihologie, izkuieno pn ambul'antnem delu z

otroki in mladostnill. Kljub temu smo ostali pri sfiukturi programa 6,5 kliniinegp psihologa + 1

psiholog MHD (namesto 7,2 kliniina psihologa" kar je nai redni program, h kateremu se bomo
lahko vmili, ko specralizacijo konta pn'a od dveh specializantk).
- Na podrcrtju iz.obrzievania zaposlenih ie treba omeniti, da sta dva strokoyniaka pridobila
doktorat znanosti, skoraj celoten tim pa se ye udeleiil strokovne ekskurzije v Bergen (NorveSka),
kjer smo dva dni obiskovali njihove strokovne inititucije in se seznaniali s sistemom zaitite
duievnega zdravja otrok in mladostnrkov. Veliko strokovnjakov centra se je udelelilo tudi
evropskega kongresa vedenjsko-kognitrvne terapiie, ki je v organizaciji tudke zveze potekal
septembra v Ljubljani.
- Na podroiju razvojnih dejavnostr najbolj izstopa, da je Ministrstro za zdra,rie nekoliko
nepridakovano spomladi objavilo razpis za financirznje preventimih dejavnostr, med drugmi tudi
za deiavnosti za podporo duievnemu zdravju. Na tem razpisu smo uspeli pridobiti (kot nosilna
orgpnizacila) prolekt za rzobrzi,etanje 6ol na podrotju iolske fobije (segmenq ki ga. zvz:izmo v
sodelovanju s konzorcijem svetova.lnih centrov) in skupin za starie otrok z motniami pozomosti,
kot konzorcijski partner pa sodelujemo tudi pri nzdaljevanju uspelnega projekta Never;etna leta.

l

V letu 2017 smo dosegli poziaven rezultat, vendar smo v preseiek iteli samo prihodke iz lastnih
trinih dejavnosti. Za del strolkov izobraiewnia. zaposlenih smo irpali iz namensko opredeljenih
preseZkov pretekllh let (15.056 EUR). Poveiane stroike za izobraievanie smo tudi natrtovali, a

dejansko nismo vseh odhodkov pokrili s tekoiimi prihodki, ker cene qdrausltenih $oileu niso sledile

pouiianja pki po zaietku postopnega odpravliaiia utinkov ZUJF-A (MOL je razliko, ki je nastala
zaradi poviianja plad, pokri). Po poravnavaniu vseh obveznosti do zaposlenih je preostanek na
razpol:ago za poknvanje matenalnih stroikov v letu 2017 bil za 35.000 EUR manjli od preostanka
v letu 2016.



4.2.M I]LTIDISCIPLIN A TIMSKA OBRAVN v letu 2017

Tabela pnkazuje ltevilo obravnavanih otrok in mladostnikov v
veiletnem obdobju - itevilke nihajo med 2.400 in 2.700 a vendade
izkazuiejo vehko mero stabilnosu.

DeleZ prvid obravnavanih otrok oziroma triaZnih pregledov je bil v
letu 2O17 3loh oz. 759 otrok in mladostnikov (2016 110 oz.
30,2o/o, v letu 20'15 je 33"/o oz. 821, leta 2014 82E) otrok in
mladostnikov.

Stevrkr obravnav obitzino niha ie manj kot itevilo riainih/prvih
pregledov in <tdrz.iz deiansko letno kapaciteto tima - v nekaterih letih

ie zato pat viije ali niije povpretno itevilo obiskov na otroka kot v
drugrh. Skupno Stevilo obravnav le bilo visoko - 15.399 (v letu
2016 14.290 (v letu 2015 14.147 obravnav, v letu 2014 13.917, v letu
2013 13.593, v letu 2012 13.605).

LETO VSEH
STRANK

2005 2.454
2.575

2007 2.457

2008 2.514
2009 2.468
2010 2.443

2011 2 558

2012 2.567

2013 2.672

2014 2.482
2015 2.481

2016

2017 2.423

Nekoliko nizko Stevilo otrok (zlasti prvii obravnavanih) in visoko
itevilo obravnav je rezultrralo v visokem porprednem itevilo
obravnav a plJane<ne!:d ztruka: v letu 2017 je 6,35 obravnav na
stranko (obitajnt razpon ie bil 5,3-5.9 tekom let, z v zzdnith treh letih

se je povpredje dvignilo nad 6). To razmerye reflekdra vetjo zahtevnost in kompleksnost
primerov, ki terjaio vkliuievanje vetjega itevila strokovniakov v tim in s tem bolj kompleksno
timsko obravnavo.

Po sm,rktun je fantov tradicionalno bllo 2/3 in deklic 1/3. \r letu 2016 je bilo razmeqe blizu
60:40, deklic je obitajno Stevilo, detkov nekzj mani. V letu 2017 je bilo obravnavanih pribliino
tri petine deikov in dve petini deklic in rMmeqc med spoloma ostaia pnbliino enako kot
preteklo leto, torej se je razmeqe ie drugo leto zapored >popravilou v konst deklic.

Starosma distribucija obravnavanih otrok in mladosmikov, sicer z manjlimi vartzcilarni, kai.e

dokaj stabilno sLko gopulacije, ki ji nudimo pomot. -I'ako 
smo v lehr 2017 obravnavali okoli 5%

prediolskih otrok. Ze ved let konstanten vzorec pa se kaie v tem, da daled najvet otrok
obrzvnavamo iz starostnega razpona od 9 do 16 let. V letu 2017 ie bil naimlaiSi otro[<, kr smo ga

vodili, star 2 leti, naistareiSi mladr.rstnilo oz. itudentr pz 26 in vet let. Enako kot pretekla leta je

okoli 74 %o obravnavanih otrok je mlajiih od 15 let, okoli 95 % pa mlajiih od 19 let. Kale se

doloieno poveianje itevila obravnavanih mladosmikov od 16 do 19. leta.

Med vsemi strankami jih ima stalno prebivaliSie v MO Liubliana 48oh (,r letih 2016 in 2015
460/o,leto prei 45"h, podobno kot v zadnjih nekaj letrh, od leta 2013; pred tem obiiajno 427"),
torej beleiimo in se nadaljuje zda;i i.e trend Puai(,nja deleZa obiskov iz Mestne obiine l,jubljan4 ki
ga ie povsem ne razumemo.

Opravljeno delo kaie tako na v sploinem stabilne finantne okoliitine delovanja Centr4 kot tudi
na to, da menjava generacii poteka uspe5no in da se mlajii strokovnjaki povsem kompetentno
spopadajo s problemauko, tako kvantitatrvno kot kvalitatrvno. S kadrovsko konso[dacrjo in
prilagajanjem na nov sistem belcienja storitev klinltnc psihologrie prevedli iziemno velik obseg
dela tudi y rea)izirat pogodbeni program evidentrranih zdravstvcnih storitev, kar nikakor ni eno
in isto.
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Utinki spremenjenega natina narotatiz (ena vrsta in dodeljevanje konkremega termina en mesec
pred terminom) ie niso povsem iasni, a, kaL,e, da je predvsem manj izostankov - Sele pomlad bcr
glede tega pokazala bolj jasno sliko.

V kontekst timske obravnavc otrok in druiin sodi tudi nekaj organizitanih terapettskih
skupin kot tudi deiavnost prostovoljcev in sponzorski prispevki (poclrobno v loienem
poroiilu o multrdrscrplnarni tlmshr obravnavi).

(Podrobneje v priloienem porotrlu vodje ambulante dr. Mateje Hudokhn.)

Izobraievalna deiavnost v Svetovalnem centru se ves das spreminia in razviia. Program
izobrai.evanlz povezuje na-ie specialisutno znanje na osnoynih strokovnih podrotiih (kliniine
psihologije, pedopsihiatrije, defektologrje oz. specialne pedagogrke, logopedije, pedigogrke ter
socialnega dela) z izkuinjami dolgoletne prakse in trmskega del4 z novimi znanstvenrmr
ugoto\,iti'ami in sodobnimi pnstopi ter ser.eda upoiteva potrebe otrok, starSev ln iole. Osnosnr
namen Srqenja naiega strokovn ega znania je izboljianie rz^)meyanjz problemov povezanlh z,

duievnim zdrzvjem otrok in mladostnikov ter izbolji'anje kvalitete pomoii, ki io potrebujejo.

1. Program strokowega izobni,*ania za pedago5ke delavce
L. 2017 smo v zimskem in spomladanskem tasu nadaljevdi z tzvalanjem petkoyega programa
strokovnega izobra).evznia za pedagoike delavce, ki poteka v prostonh Svetovalnega centrz^ z
otroke, mladostnike in stariev.
l.a Dali5e oblike strokovnega hobrui,*ania se praviloma izvaiaio v prostorih
Svetovalnega centra in se nanie elekronsko priiavliaio pos.rmezni pedago6ki delavci iz
razliinih 5oI.
- Seminar za vodenje malih skupin otrok, ki imajo teiave na podrotju socialnih veStrn
- Diagnostrino ocenjevanje utnih teiav v Soli (za iolske psihologe - supervlzij2 pnmerov)
- Premagovanje anksioznih teiav pn uiencih
- Prepoznava in obravnava depresivne momie pri otrocih in mladostnikrh

Programa pomoti utencem s iibkimi izwlilnimi funkcijami (prr. del)

l.b Programi strokovnega usposabliania upo5tevaio 6ir5e potrebe pedago5kih delavcev, ki
niso vezane samo na podaiatie znania.
- Program supenizrje za utitelje in svetovalne delavce
- Strokor-no svetovanje, spremlian,e in podpora pn delu z otroci s specifitnimi utnimi teiavamr -
tema utenje

2. Aktivno sodelovanie v izobraievalnih programih izven Svetovalnega centra.
Sodelovanje smo na kongresih in posvetih, na podiplomskih in specialistttnih izobralevaniih, ter
v okviru Druitva za VKT Sloveniie. Nekaj predavani in predstavitev je btlo izvedenih na
Pedagolkr f'akultetr v Liubljani, v syetovalnih centrih in osnovnih Solah in strokovnih
zdrwi.enjih.

3. Interni Studii ob petkih ie namenien izpopolnievaniu strokovnih delavcev Svetovalnega
cenua ter obsega: poroianie iz kongresov in konferenc, predstavitve aktualnih novosti iz

strgkovne literature, predstavitve strokovnega dela drugih strokovnjakov in specializantov,

daljirm diskusijam ob aktualnih dogodkrh (spremembe zakonodaie, ki posegaio v podrotje naiega

dela) ali analizi kompleksnih primerov iz naie ambulantnc prakse (rntervrziia).
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(?odrcrbneje v prilolenem posebnem porctilu koordinttorice izobraZ,evalne dejavnosti mag

|asne Boiit o rzobraievalnih dejavnostih Svctovalnepp centra in na Svetovalnem centru)

4.4. BA. OJNO:BAZr9KO.\/-ALNO' DETOCENTBA Y LETU-2017

V okviru Razvoino-raziskovalnega inltituta Svetovzlnega centra delu,e raziskovalna skupina
"Varovanje in promocija duievnega zdravja rn udne kompetentnosd otrok in mladostnikov".

I r'to 2077 je bilo na podrotju razvojnegp in raziskovalnega dela v Svetovalnem centru izjemno
aktivno. Razlogov za to je vei, poleg teg4 da se je upokojila doc. dr. Lidija Muguinq ki je bila
dolgoletna vodja enote in mnogih pomembnih razvojnih ter raziskovalnih projektov in je njeno
mesto prevzel dr. Peter Janju(eui, smo priieli tudi z nekaterimi novimi, obseinimi projekti. Pri
tem velja izpostauti predvsem razvojni projekg ki ga sofinancira Ministrswo za zdravje in se ;e
zadel v letu 2017, zzkliutil pa se bo v letu 2019. V letu 2017 so se na podroiju razroino-
raziskovalnega dela zaieli nekateri novi proiektr ter nadalievali in zakljutevali projekti, ki ie
potekajo. Nadaljevala se je tudi diseminacija rezultatov projektov, kr so sc izvajali v preteklih letrh.
Raziskovalci Svetovalneg'a centra sodelujeio tudi pn nekaterih proiektih, katerih nosilci so druge
ustanove na zdravstvenem-kliniinem in pedagolkem podrotju, kar omogota medinstitucionalno
in medsektorsko izmeniavo znanja in sodelovanje pn ustvarjanju novega znanja ter prenosu
znanja v prakso. Obenem pa pn nekatenh projektih Svetovalnega centra sodelujejo raziskovalci iz
drugrh ustanov in tujine, tako, da lahko govorimo o intenzirrnem medinstitucionalnem
sodelovaniu na podrotju razvojno-raziskovalnega dela.

Na po&otju razvojno-raziskovalnega dela znotrai Svetovalnega centrz smo se v letu 2017 najbolj
osredototitr na Ze tekote projekte evalvaciie obravnav, validacije instrumentov za diagnostiko,
evalvacije dodatne strokovne pomoti in nadalievali s sekundamimi raziskavami pnpomotka za
razvojno-analitrtno delo - irmbulanmi list. Sodelavcr so zaieli oz. nadaljevali delo na naslednjih
razvojno-raziskovalnih projektrh:
- Raziskava uine motrvacije mlajiih mladostnrkov z disleksijo
- Prevod ocenjevalne lestvice za ocenjevanje matematiine anksioznosti pn uiencrh in
dijakih
- Pnredba rprasalnika o komunikacijskrh sposobnostrh otrok
- Izdelava programskrh osnov za evalvaciio ambulantnih in skupinskih obrarmav v
Svetovalnem centru
- Validacijska in klinitna raziskava ocenjevalnih instrurnentov za anksiozne momie pfl
otocih in mladosmikih
- Razvoi modela nacionalne mrele sluZb za duievno zdravje otrok in mladostnikov
- Sekundam e ar,a)ize rezultatov projekta ",\mbulanmr list"
- Evzlvzclja razliinih oblik dodatne strokor,'ne pomoti, ki je otrokom dodeliena v skladu z
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenie pri mladostnikrh
- Neverjetna leta - duievno zdravje vsakemu otroku
- Rzziskava o skrbi za duievno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v Solah
- Projekt >>Podpora iolskim svetovalnim delavcem in stiuiem na podrotju dulevnega
zdravja otrok in mladostnikov"

V letu 2017 smo v Svetova.lnem centru priteli z naslednjimi novimi projekti:
- "Raziskava udne motivacije mlailih mladostnikov z disleksiio "
- Prevod ocenjevalne lestvice za ocenjevanje matematitne anksioznosti pri uiencih in

diiakih
- Pnredba vpraialnika o komunikacijskih sposobnostrh otrok
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- Raziskava o skrbi za duievno zdt^\je in dobrobit otrok in mladostnikov v iolah
- Projekt >>Podpora Solskim svetovalnim delavcem in starlem na podrotju duievnega

zdravja otrok in mladostnikov"

V lenr 2017 se je nadalievalo delo na naslednjih projektih:
"Izdelava programskih osnov za evalvacilo ambular-rtnih in skupinskih obravnav v
Svetovalnem centru"

- "Validaciiska in kliniina raziskava ocenjevalnih instmmentov za anksi<>zne motn,e pn
otrocih in mladostnikrh"

- "Razvoj modela naciona.lne mreie sluib za duievno zdravje otrok in mladostnikov"
Sekundame analize rezultatov projekta "Ambulantni list"

- Proiekt "Evalvactia tazliinih oblik dodatne strokorme pomodi, la je otrokom dodeljena v
skladu z Zakonom o usmerianiu otrok s posebnrmi potrebarni"

- R:rziskava "Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje pn mladostnikrh"
- Projekt "Neverjema leta - duiermo zdravje vsakemu otoku"

Diseminacija izsl edko,t raztojno-raziskovainih aktivnostr Svetovalnega centra:

Vsi razvojni in raziskovali projeka predstavliajo enega od virov, na podlag katerih informiramo
in prilagajamo tudi vsakdanje klinidno delo, predvsem pa izobraievalno delo z drugrmi
strokovnjaki iz podroiia mentalnega zdraria ter (olstva. V leat 2017 je potekala tudi pnprava
prispevkov za strokovna sretanja ter pisanie prispevkov za strokovno periodiko.

Drugo:

V letu 2017 smo pnieli z obno.,,itlrjo raziskova.lnih in razvoinih nazivov zaposlenih
strokovnjakov SCOMS Liubljana pri Agenciji za. raziskoyalno dejar.nost RS, kjer ie Svetovalni
center kot r z iskovalna ustanova reglstriran ie vei let.

podrobneje v pnloienem porotilu vodja razvojno-razrskovalne dejarmostr dr. PeterJanjuievii)

Specialna kniiZnica Svetovalnega cenlra. zz otroke, mladosmike in star(e s strokovnim gradivom
in infcrrmaciiami poknva deiavnost Svetovalnega centra. Uporabnike oskrbuie s pnmarnim in
sekundarnim gradivom ter jim nudi izposojo gradivz tz lastnega fond4 orga:nizira medknjiZnitno
izposojo, pridobiva strokovne ilanke in ureja osebne bibliografiie zaposlenih na SCOMS LJ.

- V letu 2017 smo inventarizirali 66 knlig, 19 revij in 1 komplet CDjev. ,{9 knjrg smo
pridobili z nakupom, 16 pa z dzro,ti.

- Odpisali smo I I letr.rikov revrj in 23 knjig (Fotokopije).
- ilrr,r knjiinice so si izposodili 216 hniiLnih enot. Posredovanih je bilo 5 medkn)iiniinih

izposoj.
- V Cobiss je bilo mesenih 1353 izvodov knjrg oz. 1194 naslovov knjig. Preduden konec

vnosa bo v nasledniem letu.
Zaposleni so objavili 6 tlankov oz. prispevkov na konferencah, uredili en zbomik in
predavanje. Zapisi so zavedeni v Cobissu.
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Ocenju)emo, da je bilo leto 2017 zelo uspeino, Center se odlikuje s stabilnostjo svojega

delovania.

Po obsegu in itevilu opravljenih obravnav je bilo leto nadpovpredno, vendar se to zaradi razlitnlh
omenjenih dejavnikov por.sem ne odraZa enakomerno prt rezlizzcr:1i vseh segmentov Programa
obravnave uporabnikov. Nekoliko slabii rezultat iz lett 2016 smo kongrali s spremembci sistema
naroianja strank in kadrovskimi okrepitvami. Koliko nam je s spremembo nziinz nzrotznia
uspelo rplivau na krajianje takalne vrste, bomo lahko presodili Iele ob koncu Solskega leta. Za
zdai se zdi, da je manj izpadra trtaz zaradi neprihoda strank, kar smo pntakovali, sai stranke dobijo
konkreten termin sarno mesec pred s'amim terminom, ne pa pet ali iest ali 5e vet mesecev prcj,
kot je prej bila praksa. Kljub temu se iakalna doba daljia. To pnpisujemo zunanjim deja'rmikom,
na katere nimamo vpliva, dejansko vetjemu porpraievanju po ndih storitvah, strokovno iibkim
svetovalnim sluZbam na iolah, ki niso dorasle kompleksni problematiki sodobnega ias4 in
dinamikr, kr jo v prostoru vzpostavl,a proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Tako
r,seskozi obiutrmo pritisk povpraievanja, ki se poveduje tudi zzradi pomanjkanja sluib, kr rzvajajo
nam primedjivo deiavnost, saj ostajamo edini celostno delujoii center v Sloveniii, kr integnra
zdravstveno, Solsko, socra.lno varstveno in razvojno dejavnost n nam Lzl zaradi teg, ni uspelo
skraiSati takalnih vrst, nasprotno.

Kompetenmost strokovnega tima se je okrepila s pridobitvijo izkuiene klinitne psihologinje in
pridobitvijo dveh znanstvenih doktoratov, dve psihologrnji pa sta leto do dve dalet od
specralzacije klnitne psihologr je.

()b redni nabavi potrebne c.rpreme in precejinjih vlaganiih r izot:r'aieratie zaposlenih smo
poslovali stabilno, ter nadaljeval z rtzvojnimi rn evah'acijskimi dejavnostmi.

standatde in medla

7, razpoloLliivimi finaninrmi sredstvi smo v danih rizmerah gospodanli ekonomiino, kar
dokazujejo tudr finaninr rn drug pokazatelji rn stabrlnost delovanja Centra.

tema notran e fin

Notra-nji finanini nadzor se ie izvalal v oblikr sprotnega spremljanja poslovnih dogodkov s strani
zuniurjega ratunovodstva in drrektorla. Redne inteme revizije potekajo v tnletnih intervahh,
zadnjz ie bila opravljena ravno v letu 2017.
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Sirie utinke naiega dela je telavno oceniti in mentr. A telko si je predstavljatr, da 2.500 ()trok oz.
okog 800 novih vsako leto, ki se na nas obmejo predvsem z utnimi, pa tudi tust!'enimi,
vedenjskimi in druggmi te:zavami, ki terlajo poglobljen interdisciplinaren in trmski pnstop, ne bi
imelo svojega Svetovalnega centr4 kamor se lahko obmejo po pomoi, ter k.akini bi bili
poslediino stroiki, te na doloieni toiki ne bi posegli s svetovalno in terapevtsko intervencijo, kr
pomagajo otroku, da se uredi in se razvija v produktirmega odraslega drLavllanz.

S svojim ambulantnim, svetovalnim, izobraievalnim, preventivnim, skupnostnim in
raziskova.lnim delovanjem na podrotju promociie in varovanja celovrtega zdravja otrok,
mladostnikov rn stirriev neposredno zaiemano 1%o celome slovenske populacrie otrok in
mladostnrkov (med 3. in 27. letom), oziroma: te je ocenjeno, da predstavlja 10% populacije
otroke s posebnrmi potrebami (torej 2.000 v vsaki generaciji), potem jih sami poknjemo skoray
polovico, ali vsal treqino. Prihajajo iz vetine slovenskih obtin (teravno preteino iz Osrednje
Slovenije oz. ljubljanske regje), posredmr pa vpliyamo na psihololll in osebnostni r zyoi znatno
veijega deleZa populacije. Izvzjxno program zdrzvlienla psihiatndnih motenj otrok m
mladostnikov, vplivamo na izboljianje izobrazevalnih rezultatov otrok in mladostnikov, na
Siqenje moZnosti njihovega socialnega vkljutevanja ter na ozaveliari,e strokovne in laidne
javnosti o poteb'ah otrok ter mladostnrkov, ki so v svo)em razvoju posebni ali nziini.

Analiza kadrovania in kadrovske Dolitike

Ster.ilo zaposlenih na Ccntru )e stabilno in se ne spreminja, je pa ie vedno v teku in skoraj pn
kraju menjava gencracij.

Po upokojitvr dolgoletne sodelavke psihologrnje smo kot kakovostno pridobitev v strokovni hm
izbrali klinidno psihokrgrnjo z bogatrmi izkulnjami z ambulantnim delom z otroki in mladosmiki,
s timer smo v veliki men konsolidirali trm in dosegl nadpovpretne uspehe pn realizacili
progrzma.

Uspeino smo nadomeiiali odsorrost psihologinje in pedagogrnje na porodniikem dopustu, ter
dclno (do 807o) odsotnost dveh psihologini nz kroienju zaradi speci:alizacije klinitne psiholoplye,
z zaposli,'t,alr.i za doloien ias. To nam je pomagalo kompenzirati tudi rzpad zaradi daljle
polovitne bolniike odsotnosti naie izkuiene kliniine psihologinye.

PoroEilo o inve sticiiskih vlasaniih
Od veije opreme smo v letu 2017 zzmenprli konferentne stole v knjiinici /predavalnici, prejinjc
smo porazde i po pisarnah in predlaga.li za odpis iztroiene stole {e starei5e generacije iz pisarn.

Za nxlednie leto nam je ostala v natrn: sicer natrtoyana zzmenlzrtr telefonske centrale in tudi
ureditev sergerske sobe. Kot bolj nujen se ie namret pokzzal pritetek procesa ureditve in oddaje
arhivskega gradiva. Po odredbi Zgodovinskega arhiva Ljubljana smo dolini oddati v arhiv

gradivo iz prvih 30 let delovanja centra, torei od 1955 do 1985 (razen zdravstvene

dokumentacrje). V ta namen je bilo potrebno usposobit skrbnice arhive in najprej evidentiratr vs<r

dokumentacrjo Centrq kar je bilo povezano z doloienimi stroiki. Seznam je bil poslan Arhiur, ki
je tudi dolotil stopnio oz. lp ravnanja z dolotenimi tipi dokumentov. Sprejeli smo tudi nov
klasifikacijski nairt, kr se od 1. 1. 2018 uporablja za vodenie poslovne dokumentacije, in

raziskujemo, kateri softver je naiprimernejli za podporo digtalnega z ierl. tn arhivirania
dokumentacile, ki bi v prihodnie lahko bil tudi podlaga za digStalizacryt zdravstvene

dokumentacije / dosjejev.

ll

71. Drura ooiasnila:



Po pridobitlr optiinega kabla in vkljuiitvi v omrelje Arnes, smo se v letu 2017 prikljutili na
evropsko akademsko lsrezLiino omreije Eduroam. Dobro poteka tudi vnos knjiinitnegp fonda v
integrirani sistem COBISS, vendar ta proces ne bo povsem koniirn nitr v letu 2018.

Razen teh vloZkov smo nabavljali le manjio opremo, materialc za dizgnostrko in terapiio (testr,
rgraie), ter redno nadomeii:rli zastarelo in iztroieno raiunalniiko rn drugo manjSo ()prem().

Direktor:
Dr.7,oran Pavlovi6, univ. dipl. psih.

I-jubljana, 6. 2, 2018
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POROCILO POSLOVANJA
SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARSE LJUBLJANA

za obdobje od O1.O1.2017 do 31.'12.2017
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Beseclilo SKUPAJ

I. PRIHODKI

PrihodkiMOL

Prihodki ZZZS

Prihodki za investicre

Pro,ekt NEVERJETNA LETA 'l

Projekt lrz

PToJeKt NEVERJETNA LETA 2

Trina dejavnost

Drugiprihodki

SKUPAJ PRIHODKI

dele;

II. STROSKI IN ODHOOKI

stroiki materiala

pisarniik material 2160600

easopisl. revije 460500

str.energije-el. Energija in ogrevanje
459200

Orugi stroski materiala

voda in komunalne storiYe 4@20

iistilni material,{60'191

strokovna literatura 460500

st106ki storitev
Postne storitve 461010

Telef onske storitve 46'l 020

Tv naroanina 46104O

Tiskarske storitve

Raaunalni5ke storitve 461 071

Radunovod. rev. Odv. in svet storitve
461082

Vzddevanje opreme 461 102

Stroski varovanja,161 104

Najem posl prostorov 4611 10,461 112

Stroski dadilnega in band prometa
461205

Avtorski honorarji 461 300

504.000

734.479

0

9.052

32.281

4.660

504.0m

734.479

0

9.0s2

32.241

4.660

2.951

6.2s16.251

1.290.723

99.81%

1.293.67 4

100,mv.

51.3't 5

1.371

12.344

1AX

3.316

2.307

8.332

51.315

1 .371

12.U4

1 .425

3.316

2 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171.749

2.494

4.7'14

243

1 .508

24.fi4

20.920

27.135

960

2.833

344

11 .120

17',t.749

2.494

4.714

243

1.508

24.$4

20.920

27.135

2.833

u4

11 .120

l3



stroski dela

Amortizaciia

Drugi odhodki

SKUPAJ STROSKI IN OOHOOKI:

zdravstvene storitve 461 306.461 031

Dnevnice kilometrina hotel. Str
461500,...

Podjemne pogodbe,{6161 0

Reprezentanca ,{61700

Druge storitve 461900

elanarine 461901

lzobrazevanje zaposlenih,{61 9O7

Osnovne plaae ,l&1000

Nadomestila plad zaposlenim,l&11 00

Prehrana prevoz 4&208,464209

StrqBki dod pok zavarovanja 462$00

Regres 4&go0

Odpravnine 481402

prispevki na plade ,164600

Jubilejne nagrade 464900

Amortizacija osnovnih sredstev

Prispevki'rzpodbujanie zaposlovanja
invalidov

Drugiodhodki

1.134

7.414

14.493

1.775

25.352

115

24.60

1.134

7.414

14.493

1.775

25.352

115

24.860

1.054.973

665.782

170.1 63

54.450

4.898

2.440

0

134.76

0 1.054.973

0 66s.782

0 170.'163

0 54.i150

0 4.898

0 22.440

o0
0 134.786

o 2.454

0

0

0

0

0

0

o

7.374

7.374

7.374

7 374

4510

4510

4510

4510

802

g)2

802

802

1.290.723

100.q.

1.290.723

100.0070

0

0

III, PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2_722

PRESdEK ODHOOI(OV NAD PRIHODKI

SKUPAJ PRESdEK ODHODKOV NAD
PRIHOOKI.

V zgomji razpredelnici so prikazani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.

Celotni prihodki iz trzne in javne slu2be znaa{o 1.293.7O4 Eur, od tega 2.951 Eur iz trzne in
1.165.346 Eur javne sluZbe. PreseZek prihodkov nad odhodkov zna5a v letu 2017 znaSa
2.951 Eur 2.951 Eur prese2ka prihodkov nad odhodki iz lrine dejavnosti. PreseZek
prihodkov nad odhodki pri trzni dejavnosti je nastal zaradi prodaje knjig.

11

drugi stroiki



PRIMERJAVA PRIHODKOV Z PRETEKLIM LETOM

LETO

Prihodki MOL

PrihodkiZZZS

504.000 445.000

45 993 200

472.951 6 182

6.251 5.564 112

lnvesticije 0 14.907 0

1293.674 1 171.5n 110

I, PRIHODKI

prihodki projektov

Prihodkitrzna

Drugiprihodki

Celotni prahodki

Zgornja tabela prikazuje primerjavo prihodkov s preteklim letom.
V letu 2017 je celotni prihodek v primerjavi z preteklim letom povedal zd 1Oo/o.

Prihodek se je povedal predvsem na podrodju projektov, saj se je zakljuail projekt Neverjetna
leta 1 (ki je bil financiran iz naslova norveskega mehanizma). Za(,€la pa sta se dva nova
poekta in sicer Projekta MZ Odklanjanje Sole (ki je financiran iz naslova Ministrstva za
zdtavje) in projekt Neverjetna leta 2 (ki je financiran iz naslova Ministrstva za zdtavje).

DRUGE RAe UNOVODSKE INFORMACIJE - razkritja za poslovno lelo 2017

1. - Pregled poslovnih prihodkov po vrstah:

prihodki, pridobljeni iz javnih financ iz prora6una Mestne obiine Ljubljana za
opravljanje javne sluibe predstavljajo 39% celotnih prihodkov kar zna3a 504.000
EUR,
Pogodba o financiranju 6tevilka C7560- 17 -43OOO1 zna5a 485.000 Eur. Sredstva so
namenjena za pokrivanje stroikov dela in delno za materialne stroske.
V mesecu decembru se je naknadno podpisan aneks k pogodbi o dodatnem
financiranju v znesku 19.000 Eur, za namene pokrivanja stro5kov plad, prispevkov in
drugih prejemkov, ki spadajo v stroske dela.
Prihodki iz naslova storitev 7775 so zna5ali 7U.479 EUR, kar predstavlja 56%
celotnih prihodkov.
Prihodki projekta Neverjetna leta 1 znasajo 9.052 Eur.
Prihodki projekta MZ odklanjanje 5ole znaSajo 32.280 Eur.
Prihodki projekta Neverjetna leta 2 znasajo 4.660 Eur.
Ostali prihodki znaialo 9.202 Eur, kar predstavlja prihodki mentorstev, prodaja knjig,
povradilo stroskov za sodno izvedeniStvo.

a

l5

2017 2016 lndex

104

| 734 47s ] 636.E6r 115



2. - Pregled stro5kov blaga, materiala in storitev

LETO 2017 2016 lndeks
Stroski materiala

22.220 24.750 90pisarniSki material

L371 1 .248 110easopisi in strokovna literatura

str. energi.ie-el. Energija in ogrevanje 97

1425 3589 40Odpis drobnega inventarja

voda in komunalne storitve

2.307 2.839 81cistilni material

6.660strokovna literatura

SKUPAJ 51.3't5 55.292 93

Stroski storitev

Postne storitve 2.494 1 .196

4.715 4.871

Tv narodnina

Tiskarske storitve 24

24.564 16.171 t)tRaeunalniske storitve

Raaunovod. rev. odv. in svet storitue 20.920 18.960 110

zt.t5J 22 057 123Vzdrzevanie opreme

Stro5ki varovanja 960 1.048 92

501 565Najem posl prostorov

Stroski placilnega in baninega prometa 344 106

Avtorski honorarji 11.120 8.111

1 .134 1 .062

14.493 1 1.093 131

Reprezentanca

Druqe storitve 25.123 32.577 77

e lanarine 115 149 77

lzobrazevanje zaposlenih 24.860 20.876 1 '19

SKUPAJ

16

Stroiki materiala in storitev za lelo 2017 primerialno z letom 2016

I

12.344 12.7621

3.3'16 3.4441 96 
l

t23

I

209

I Telefonske storitue 97

243 243 100 
1

'1.508 6.262
I

2833 I

137

i Zdravstvene storitve 107

Dnevnice kilometrina hotel.stor. 7.414 8.519 87

i Podjemne pogodbe
l i .77 51 1.407 | '126

111 t171.750 155.249 l



- Pregled stroskov dela:

LETO 2017 2016 lndeks
665.783 602.7 54

170.163

54.450 52.299

22.440 123

0 6.797 0

112

212

prispevki na plade 't34.786

2.454 1.'155Jubilejne nagrade

1.054.974 949.348 1',t1

Osnovne pla6e 'l'10

Nadomestila plad zaposlenim 117

Prehrana prevoz 104

Regres

Odpravnine

SKUPAJ

5. - Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva:

lz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje se je kupila oprema v visini 7.602 Eur

6.- Pregled vrst kratkorodnih sredstev in aktivnih dasovnih razmejitev:

. sredstva na podradunu pri UJP na dan 31.12.2017 znaiajo 95.527 Eur

. kratkorodne terjatve do kupcev v Sloveni.ii 1.454 Eur

. kratkoroani dani predujmi 5.272 Eur in se nanasajo na predpladila strokovne
literature, Mladinska knjiga trgovina.

. kratkoroane terjatve do uporabnikov EKN v visini 65,507. lz naslova Mestne obaine
Ljubljana 36.400 Eur izhajajo iz zahtevka obradunanih osebnih prejemkov
zaposlencev in drugih stroikov za december 2017 . ln iz ZZ2S 29.107 Eur

. refundacije za plate zna5ajo 2.756 Eur.

1',7

145.652

]Stro5ki dodatnega pok. 
4.898 I 1,621 27azavefovame I I

18.2781

120.651 l

. Stroski dela zaposlencev predstavljajo 81,7 % vseh odhodkov zavoda.

. Plade se izpladujejo v skladu z Zakonom o sistemu plaa v javnem sektorju (Uradni list
RS, 5t. 108/09 - uradno prediSdeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK,
13/10, 59/10, 85110, 94110 - ZlU, 1O711O,35/11 - ORZSPJS49a, 1 10/1 1 - ZDIU12,
27 /12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 1O4l 12 - ZIPRSI 314, 461 13, 46113 - ZIPRS1 314-A,
101113 - ZtPRS1415, 50t14,25t14 -ZFU,95t14 - ZUPPJS"I5, 82t15,90t15 -
ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17,23117 - ZDOdv in67l17), predpisi in odredbami in s
Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, 5t. 57108, 86/08, 112108, 3/09,
16tO9, 23tO9,33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10,
89/10, 59/1 1, 6t12, 40t12, 22t13, 22t13, 22t13, $/13, 101113 - ZtPRS1415, 45/14,
95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17,
21117, 46,117 in 69/17). Dajatve se pladujejo v skladu z zakoni.

. druga izpladila delavcem predstavljajo izpladila jubilejnih nagrad, odpravnine, prevoza
na delo in z njega, regres za letni dopust, regres za prehrano med delom in drugo.



7. - Pregled kratkorodnih obveznosti in pasivnih 6asovnih razmejitev:

kratkoroane obveznosti do zaposlenih v visini 61.139 Eur je obveznost za
obradunane in neizpladane osebne prejemke in nadomestila za december 2017 ki
zapadejo v izpla6ilo v mesecu januarju2OlE:

- obveznosti za aiste plade in nadomestila znasajo 44.873 Eur
- obveznosti za prispevke iz kosmatih plaa znasajo 15.845 Eur
- obveznosti za davek iz pla6 znasa 9.703 Eur
- obveznosti za zaposlene, prevoz na delo in z njega prehrano med delom ter

ostale obveznosti do zaposlenih znaSa 5.476 Eur

. kratkoro6ne obveznosti do dobaviteljev znasajo 21.074 Eur.

. druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja so:
- kratkoroane obveznosti za prispevke na pla6e v viSini 12.458 Eur
- obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje v znesku 432 Eur
- Za namene izobra2evanja se je iz rezerv porabilo 15.056 Eur.

8. - Na kontih izvenbilandne evidence so prikazana nabavna vrednost strokovnih knjig in
revij.

9. - Preseiek prihodkov nad odhodki zaleto 2017 znala 2.722 EUR

Pripravil:
Centeyfiontuqa4

/_s_
Direktor:
Dt. Zotan Pavlovii, univ. dipl. psih
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SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARSE LJUBLJANA

Gotska 18, Sl-rooo LJUBLJANA

tel: -:86-(o)r/S8:-75-oo ; fax: -385-(o)r/5r9-rr-zo davina it.: 6o489332
e-mail: nfpl@sqplll:,ll.sU hltf:/Jwylw.:soDsrlj,sr

POROEILO O MULTIDISCIPLINARNI TIMSKI OBRAVNAVI
(AMBULANTNA lN SKUPNOSTNA DEJAVNOST) za leto 2017

r. AMBULANTNA DEJAVNOST

V okvir ambulantne obravnave sodi neposredno individualno in skupinsko diagnostitno,
terapevtsko, svetovalno in korektivno delo z otroki, mladostniki in starii oz. skrbniki, pa tudi
medinstitucionalno timsko delo z vrtci, iolami in drugimi vzgojno izobraievalnimi ustanovami,
zdravstvenimi ustanovami (npr. Psihiatridna in Pediatridna klinika, Centri za duievno zdravje oz.

mentalno higienski dispanzerji pri zdravstvenih domovih), Centri za socialno delo, po potrebi pa tudi
z drugimrjavnimi ustanovami in razliinimi nevladnim i organizacijam i.

Ambulantna dejavnost je iz vidika financiranja organizirana v dveh >enotah(: zdravstveni in

psihosociopedagoiki. Znotraj zdravstvene, kijo finandno pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) poteka dejavnost kliniine psihologle, otroike in mladostnilke PsihiatrUe in

specia Ine in rehabilitacijske pedagogike oz. logoped ije, v psihosociopedagolki, kijo financira Mestna

obdina Ljubljana (MOL) pa dejavnost psihologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialnega

dela, logoped 1e in pedagogike.

Kadrovska zasedba s strokovnimi delavci, ki opravljajo ambulantno delo, se je skozi leto zorT
nekoliko spreminjala. Dve sodelavki (psihologinja in pedagoginja)sta bili od septembra oz. decembra
naprej na porodniikem dopustu in na njuno mesto smo za nadomeldanje za doloden ias zaposlili
pedagoginjo, nadomeitanje psihologinje bo zagotovljeno z januarjem 2018. Ena psihologinja se je
vrnila s porodniikega dopusta v maju.Z majem smo tudi zaposlili novo klinidno psihologinjo. Ena

klinidna psihologinja je v bila letu u or7 na daljii poloviini bolniikiodsotnosti od zadetka leta. Kroienje
v okviru specializacije iz klinitne psihologije sta v letu zorT nadaljevali dve psihologinji. Namesto njUU

smo tekom leta zaposlili eno psihologinjo. V letu zorT je do septembra specialistidno klinidno
psiholoiko dejavnost izvajalo 6,5 izvajalcev, od septembra naprej pa 6,5. Zaradispremembe sistema

beleienja storitev za klinidne psihologe ZZZS v lelu zo16 smo del programa klinitne psihologrje tako
kot leta zor5 tudi v zorT preneslina mentalno higienski dispanzer na program psihologije (za enega

izvajalca). Stevilo klinidnih psihologov je, tako kot leta poprej, ie vedno manjie od predvidenega,
program smo le delno uspeli pokrivati s specializanti in notranjimi pokrivanjidejavnosti, kljub temu,
da smo zaposlili novo klinitno psihologinlo. Specialistidno pedopsihiatridno dejavnost opravljata dva

polno zaposlena pedopsihiatra in dve pogodbeni sodelavki. Znotraj zdravstvene dejavnosti s

polovidno obveznostjo do ZZZS delujeta ie specialna pedagoginja in logopedinja. V
psihosociopedagoiki dejavnosti so bile zaposlene 3 psihologinje (ena za krajii delovni das), 5
specialnih pedagogov (dve za kraj{i delovni das), logopedinja (polovidno), z socialni delavki in

I

Funkcionalna enota za multidisciplina rno timsko obravnavo zajema dve osnovni dejavnosti:
ambulantna dajavnost (mu Itid icsiplinarna timska obravnava otro( mladostnikov in stariev oz.

drugih pomembnih oseb v otrokovem oz. mladostnikovem okolju) in skupnostna dejavnost
(prostovoljna in donatorska dejavnost).



pedagoginja. Program delaje biltako v zdravstveni kot v sociopedagoiki enoti v letu zorT doseZen na
podroiju kliniine psihologije, na ostalih podroijih pa preseien.

r.r. REALIZACIJA STORITEV

V letu zorTje bil obseg realiziranih storitev celotnegatima v primerjavi z letom zo16 pomembno vetji.
Dejavnost kliniine psihologije je dosegla dobrih 94% pogodbenih storitev. V obeh enotah,
psihosociopedagolki (MOL) ter zdravslveni (ZZZ5) Je bilo skupaj izvedeno 4o5.3o2,85 storitev.

Obseg osnovne zdravstvene /specialistidne dejavnosti doloiajo pogodbene obveznosti doZZZS in so

se v letu zo16 spremenile s strani ZZZS na podrodju kliniine psihologqe, kjerje priilo do povedanja

obsega storitev. Na pobudo Svetovalnega centra (zaraditeiav z zagotavljanjem ustreznih kadrov) in
sicer od septem bra zo16 naprej je priilo do zadasne prerazporeditve programa s 7,2 izvaja lca klinitne
psihologije na 6,5 in r dodatnega izvajalca na podroiju psihologrje. Dejavnosti v letu zorT so bile glede
na pogodbeni obseg realizirane v naslednjih obsegih:

- Pedopsihiatrija presega natrtovani obseg dejavnosti za t43Vq
- klinidna psihologija dosega 94,396 natrtovanega obsega dejavnosti in
- defektologija / logopedija / psihologija presega nairtovani obseg dejavnosti za 3r.996.

Pre lednica r Realizaci storitev v ambulantni de avnosti za leto zor ln nmer AVA S reteklim letom zo16

Svetovalni center.je ie vedno najvetja specialistidna mentalno-higienska ustanova za varovanje
duievnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji. Vjavnem sektorju iz leta v leto kaie vse vedje
pomanjkanje moinosti za tovrstne specialistidne obravnave, potrebe po naiih storitvah pa so tudi
zaradi tega vse vedje. V letu zorT se je delno uredila situacija z zagotavljanjem klinidno-psiholoike
obravnave (z zaposlitvijo nove klinitne psihologinje), vendar pa se je kadrovska stiska na podrotju
klinidne psihologije ie vedno nadal.luje. Daljie bolniike odsotnosti klinidne psihologinje nismo uspeli
ustrezno nadomestiti, ker klinitnih psihologov, ki bi bili pripravljeni delati za doloien das ali
nadomeitati. v Sloveniji ni. Ta stiska na podroiju kliniine psihologle se kaie tako v 94%o realizaciji
nadrtovanega programa in v podaljianju iakalnih dob. V dasu priprave porotila (anuar zorS) v
primerjavi s preteklimi leti beleiimo pomembno povetanje takalnih dob pri klinitnih psihologih
(februarja zorT znaia 283 d ni, januarja zorS 43o dni), prav tako pri pedopsihiatrih (januarja zor8 znaia

36o dni, medtem koje v februarju zorT znaiala r3:. dni) in pri kliniini logopedinji (anuarja zorS znaia

5t. totk po
pogodbi

1

Rea liza cij a

zo:-6 v Vo

3=tlz
Zdravstvena enota

(7ZZS) 232.914

Realizacija
20a7

2

Realizacija
zo:-T v Vo

258.982,46 at1t2

= :-lz

Realizacija
zor6

2

45365,7 1O1,O

Pedopsihiatr4a 52.990 6o.782,9o 115

Kliniina psihologrja
t48-V3,oo 14o.319,13 94,3 8S,S

o4 112 2

r36.r95,r

Defektologija logopedrja
(r/z) in psiholog (r) 43.884,oo 57.88o,43 131,9 38.427,t 131,3

:-46 3zo,4o r37.r83,t
Psihosociopedago5ka

enota (MOL)

Skupaj MOL in ZZZS 4o5.3o2,85 382.697,9

2



14o dni, februarja 2017 83 dni). Glede na obtutljivost naie ciljne populacrje in pomen, ki ga imajo
zgodnje odkrivanje in intervencue za dolgoroino dobrobit otrok in mladostnikov, so takine iakalne
dobe po naiem mnenju nedopustne.

Poveiuje se povpraievanje po specialistitnih obravnavah vseh zaposlenih strokovnjakov. V letu zorT
smo nadaljevali z ie utedenim nadinom naroianja strank, ki smo ga uvedli leta uorr (rezervacije
terminov po prvem - triainem pregledu), kar ima dobre uiinke predvsem v smislu pospe5evanja
procesa timske diagnostitne obravnave. Od septembra zorT naprej je uveden spremenjen natin
vodenja takalne vrste za psiholoiko in pedopsihiatriino obravnavo in sicer se vodi ena iakalna vrsta

za vse psihologe in ena vrsta za pedopsihiatre. Stranke so o natantnem terminu obravnave
seznanjene dva tedna pred nastopom termina. S tem smo zmanjiali osip obiska strank na prvih
triainih razgovorih, hkrati pa smo lahko izkoristili vse razpoloiljive kadrovske kapacitete. 5e vedno
opaiamo, da naraiia povpraievanje po hitrih obravnavah zaradi teZje problematike (teije oblike
dustvenih in vedenjskih motenj), ki zahtevajo hitro odzivanje in intervencije ter pomembno daljSo

obravnavo ved strokovnjakov hkrati, prav tako pa podaljiujejo dakalno vrsto za redne obravnavo. 5e

vedno opaiamo trend porasta otrok in mladostnikov s kompleksnimi oblikami motenj (npr. iolskih
fobrj, kompleksna samopoikodova lna vedenja, samomorilna ogroienost otrok in mladostnikov ter
pervazivne oblike vedenjskih motenj), ki so pogosto dolgotrajne in dodatno zapletene zaradi

komorbidnosti. lz tega vidika nam ie vedno primanjkuje klinitnih psihologov.

r.z. Stevtuo ogRAvNAVANtH orRoK tN MLADosrNtKov

Stevilo vseh obravnavanih otrok in mladostnikovje v letu zorT znaia 2423, karje pribliino 3% vei v
primerjavi z letom zo16, ko smo skupno obravnavali 2353 otrok in mladostnikov. Delei prvid

obravnavanih otrok oziroma triainih pregledov je v letu zotT za 3Yo vedji kot v letu zor5, prvid

obravnavanih v letu 2017je tako 3r.96 oz, 759 otrok in mladostnikov. Trend triainih pregledov in vseh

strank v daljiem iasovnem oMobju od leta 1985je prikazan v spodnjem grafikonu, kjer Iahko vidimo,
da je kapaciteta Svetovalnega centra za sprejem novih strank od leta zoo8 nekoliko niha in se giblje

od 7oo do 9oo novih strank letno.
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51lka z: Trend triainih pregledov in vseh strank od leta 1985 do zorT



Ratunalniika knj iga narotanja nam z rezervacijo treh dodatnih terminov po triaii za diagnostidno fazo
obravnave omogota znatno hitrejio izpeljavo ocenjevanja in opredelitve teiav ter s tem boljie
nadrtovanje obravnav. Strokovnjaki (veiinoma psihologi, psihiatri in socialni delavki) so v letu zorT
izvedli mesetno povpreino 65 triainih pregledov, najmanj novih strank pa je med poletnimi meseci,
ki se pokrivajo tako z letnimi dopusti strokovnjakov, kot tudi s iolskimi poditnicami. Triaini pregledi
med julrjem in avgustom so namenjeni predvsem strankam, ki potrebujejo hitro obravnavo. lzvedeni
prvi pregledi po mesecih so prikazani na sliki z.

720
TriaZe po mesecih zalelo 2017
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Slika z: Prvi pregledi otrok in mladostnlkov po mesecih leta zorT

Povpreino itevilo obravnav na posameznega otroka v letu zo16 znaia 6,35 obravnav na otroka in v
primerjavi z zadnjimi leti ie vedno lahko opazimo trend povetevanja itevila obravnav na
posameznega otroka, kar govori v prid vetji kakovosti nudenih storhev, hkrati pa tudi o
najverjetnejii veiji kompleksnosti oz. zahtevnosti primerov. Nihanle itevila obravnav skozi
pretekla leta je prikazano na sliki 3. Tudi itevilo vseh obravnav vseh otrok v centru je bilo v letu zorT
(r5399 obravnav) primerljivo z letom zo16 (r4z9o obravnav).
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V letu 2oo9 smo priteli s sprotnim beleienjem izostankov iz dogovorjenih terminov obravnav.
Podatki kaiejo, da1e bilo v letu zorT izostankov (zajete so tako odpovedi kot nepojasnjeni izostanki)
199r. oz. 12,996 vseh obiskov pri vseh strokovnjakih, kar je podobno kot v letu zo16. lzostajanje je
povezano z razliinimi razlogi, v ospredju so bolezni, zadrZanost ali prenehanje teiav in tudi
nemotiviranost za nadaljevanje obravnave, ki zahteva dolodeno mero angaiiranosti, predvsem s

strani stariev, v zadnjem letu pa je zelo verjetno pomemben razlog izostajanja tudi dolga dakalna
doba na prvi pregled. Na spodnji slikije prikazano itevilo izostankov v preteklem letu po mesecih.

---a- lzostanki

--r$- Triaze

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

Sfka 4: lzostankitriai po mesecih v zorT
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Slika 5: lzostanki po mesecih v letu zorT

V letu zorTje bilo obravnavanih pribliino tri petine deikov in dve petini deklic in razmereje med
spoloma ostaja enako kot preteklo leto. Podatki so prikazani v spodnji preglednici.
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Sllka3: Dolgoletni trend itevila obravnav na posameznega otroka od leta 1985 do 2o17.
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Deiki 1443 6 s-o/o 150 5 6zo/o
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Preglednica z: Obravnavani otroci in mladostniki lu v letu zor in:o16.

Starostna distribucija obravnavanih otrok in mladostnikov, sicer z manjiimi variacijami, kaie dokaj
stabilno sliko populacije, kijinudimo pomot. Tako smo v letu zorT obravnavali okoli 596 pred5olskih
otro( kar kaie na manjio potrebo po obravnavah vtem starostnem obdobju, sajje v pomod populaciji
usmerjeno delo Centrov za duievno zdravje (Menta lno-higienski dispanzerji) pri Zdravstvenih
domovih. Ze ved let konstanten vzorec pa se kaie v tem, da daled najvet otrok obravnavamo iz
starostnega razpona od 9 do 16 let. V letu 2o17 je bil najmlajii otrolg ki smo ga vodili, star z leti,
najstarejii mladostniki oz. ;tudenti pa z5 in ved let. Ena ko kot pretekla leta je okoli 74 % obravnavanih
otrokje mlajiih od r5 let, okoli 95 % pa mlajiih od 19 let, karpomeni, da se v obravnave v najveij i

meri vkljuaujejo osnovnoiolci in srednjeiolci, manj pa prediolski otroci in itudentje. Kaie pa se
povedanje itevila obravnavanih mladostnikov od 16 do 19. leta. Na sliki v nadallevanju je prikazana
porazdelitev obravnavanih otrok in mladostnikov v letu zorT po spolu in starosti.

Primerjava po starosti in spolu 2017
Nizil Ni2i2

Preglednica j: Obravnavani otroci in mladostniki lede na kra stalne rebivaliiia.
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Slrka 5: Porazdelitev obravnavanih otrok in mladostnikov v letu zorT po spolu in starosti
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V letu zorT smo obravnavali otroke in mladostniki iz rr4 slovenskih obtin. Relativno veliko itevilo
obravnavanih otrok in mladostnikov iz drugih obdin, karje konstanta 2e iz preteklih let, kaie, da so

moinosti pomoti, kotjo nudi Svetovalni center, v mnogih drugih predelih Slovenije ie vedno izredno
omejene, potrebe pa vedno vedje (glede na dakalne dobe). Predvsem opaiamo popolno pomanjkanje
strokovnjakov v javnem sektorju v nekaterih predelih okoli MOL-a. Delei obravnavanih otrok iz

obmoija Mestne obiine Ljubljana je primerljiv z letom zo16 in znaia 48 %, iz drugih obdin pa 5z%.

Slika 7: Prikazitevila obravnavanih otrok in mladostnikov v letu zorT glede naOEZZZS.

:..3. MULTIDISCIPLINARNA TIMSKA OBRAVNAvA

Preglednica 4: Pregled itevila obravnavanih otrok in mladostnikov pri vseh strokovnjakih glede na

financer ade avnost i.

Po evidenci storitev za kljutujemo, da deleZ otrok, kijih obravnava tim strokovnja kov, katerih storitve
financira MOL oz. ZZZS, ostaja konstanten. Zgornji podatki odslikavajo velik obseg timskega dela
(obravnava otroka pri (klinitnem) psihologu oz. pedopsihiatru in obenem pri defektologu, pedagogu
alisocialni delavki). Takoje velik del otrok (glede na vodene evidence vsaj 5o96) dejansko deleien
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multidisciplinarne obravnave, tako v diagnostidni, kot nadalje v svetovalni oz. terapevtski fazi
obravnave-

BeleZenje in prikaz obsega timskega dela v itevilkah posameznih timskih obravnavje problematitno
zaradi prekrivanja, saj posameznega otroka navadno obravnava ved strokovnjakov, kotje razvidno iz
preglednice 4. Beleienje po evidendnih itevilkah se ni izkazalo kot uporabno, enako velja za

evidentiranje po storitvah oz. dogodkih. Zato do odloiitve o primerni, predvsem pa pregledni metodi
evidentiranja itevila in vrste timskih obravnav ostajamo pri prikazu prekrivanja med dvema
skupinama dejavnosti glede na financerja.

Poleg individualnih obravnav (z otrokom oz. mladostnikom in druiino), v okviru katere tede
diagnostiino, svetovalno, psahoterapevtsko in korektivno delo, so utedeno potekale tudi skupinske
o blike dela.

lndividualne oblike dela lahko strnemo v naslednje komponente: diagnostidna in diferencialno-
diagnostitna obravnava pri razliinih strokovnjakih, psihoterapija z otrokom ali mladostnikom,
terapevtske metode brez specrfidne teoretske orientacije (verbalna psihoterapija, igralna terapija,
druge terapije), terapevtske metode s specifiino teoretsko orientacijo (kognitivne in vedenjske
terapije, kratke psihodinamske terapije, integrativna terapUa, multisistemska teraptja, druge
psihoterapije), funkcionalne terapUe z otrokom ali mladostnikom (terapija disleksije in druge
specialno-pedagoike obravnave, pedago;ka obravnava, logopedska terapija, likovna terapla,
zaposlitvena teraprja, psihomotoriini trening, drugo), na starie ali druiino usmerjene terapije
(svetovanje stariem, trening vzgojne uiinkovitosti, modifikacija vedenja, psihoedukacija, dru2rnske
psihoterapije, napotitev stariev v terapije izven ustanove), intervencije, usmerjene v otrokovo zunaj-
druiinsko okolje (v iolo ali zavod, v prostotasne dejavnosti in sosesko, v druga okolja oz. podrotja
delovanja otroka in njegovih bliinjih) ter terapije s psihotropnimi zdravili. Ta ko pri individualnem, kot
pri skupinskem delu sledimo natelom, da se kot strokovnjaki, ki smo sicer pri odloiitvah za
terapevtske metode pri svojem delu avtonomni, poslu;ujemo pristopov in metod, ki imajo z dokazi
podprto uiinkovitost in jih priporodajo relevantna domata rn tuja strokovna zdruienja (npr. Zbornica
klinidnih psihologov Slovenije, NICE - National lnstitute of Health and Clinical Excellence, Cochrane
Collaboration, ipd.).

Skupinske terap€\rtske metode so pomembna dopolnitev k individualnim obravnavam, v katere
vkljutimo tiste otroke in mladostnike, pa tudi njihove starie, ki so ie individualno timsko vodeni in pri
katerih ocenimo, da obstajajo indikacije za skupinsko obravnavo. Skupine vedno potekajo v
popoldanskem dasu, ko sejih otroci in starii laije udeleirjo. V letu 2o17 smo izvajali naslednje skupine:

t Pomoiz likovnoterapijo v skupiniotrokin v skupinimladostnikov.lzvajalki programa sta zunanji
sodelavki mag. lrena Valdes, likovna terapevtka ter Mateja Korbar 5imii, akademska slikarka
in ilustratorka, ki delujeta v okviru Druitva za razvoJ inovativnih terapevtskih pristopov
Terinova. Program Druitva Terinova sofinancira MOL Ljubljana iz sredstev pridobljenih na

razpisu MOLa za preventivne programe na podroaju razlidnih zasvojenosti. Otroci, ki so

vkljuteni v program likovne terapi.je v skupini, so predhodno individualno obravnavani prr

strokovnih delavcih Svetovalnega centra, ki predlagajo vkljutitev posameznika v to obliko
pomodi. Koordinacijo in organizacijo izvedbe programa je prevzela mag. Jasna BoZit,
univ.dipl.psih., spec. psih. svetovanja. V letu zorTje delo potekalo v dveh skupinah, v skupini
otrok in v skupini mladostnikov. Delo v skupini otrok je poteka lo kontinuirano, vsa k teden, od

9. r. do 2o.3. zor7. V skladu z nadrtovanim programom je bilo izvedenih ro sretanj za otroke
ter zakljutno sredanje in pogovor za starie vkljudenih otrok. V skupino je bilo vkljutenih 9
otrok v starosti od 9 do 12 let. Delo v skupini mladostnikov se je priielo kasne.le in je poteka lo

kontinuirano, vsakteden, od 3o.r. zoa7do27.3.2o:-7t v skupinije bilo 6 mladostnikov. V skladu

z nairtovanim programom je bilo izvedenih 8 delavnic in zakl.jutno sretanje in pogovor s
star;i. Zaradi nepredvidenega zmanjianja finantnih sredstev za projekt na Mestni obtini
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Ljubljana, smo se odlodili za zmanjian obseg delavnic, vendarje bilo itevilo izvedenih delavnic
predvsem v skupini mladostnikov premajhno. Sodelovanje v skupini in izkuinla v procesu
likovnega ustvarjanju omogotita otroku oz. mladostniku hitrejie napredovanje v iustvenem
zorenju in socialnem vkljutevanju. Posameznik preko likovne ustvarjalnosti laije ozavesti
lastno dustveno odzivanje in ustrezneje razume doiivljanje vrstnikov, kar izboljia njihovo
socialno komunikacijo, odnose z vrstniki ter samozaupanje. Metoda dela: ustvarjalna
uporaba razlitnih likovnih tehnik, predstavitev lastnega likovnega izdelka in pogovor v

s ku pin i.

z. Skupini za utenje socialnih veiirn. Mlajia skupina otrok starih rr in rz let sta vodili irena
Andoliek in lulia Tomiii , v spomladanskem delu jo je obiskovalo n otrok (4 deklice in 7

dedkov), prav toliko se jih je na novo vkljuiilo oktobra (4 deiki in 7 deklic). Skupaj sta izvedli

3r sretanj, predstavitveno sreianje za starie in otroke ter evalvaclski sestanek za starie.
StarejSo skupino v katero so bili vkljuieni utenci 7., 8. in 9. razreda.je vodila lrena Andoliek
skupaj s prostovoljcem - ;tudentom :.. letnika SFU. Vkljutenih je bilo 6 mladostnikov (3

dekleta in 3 fantje), izvedli so zr sreianj ter predstavitveno in zakl.juino sretanje za starie.

3. Skupina stariev otrok z ADHD.lzvajalci: mag. Leonida Rotvejn Pajii, Bojan Belec indr. Marko
Kalan. lzvedba skupineje vezana na iolsko in ne koledarsko leto. V letu u orTje bil realiziran:.
sklop: od januarja do maja 2o17 je bilo izvedenih 5 sredanj. Vkljudenih je bilo
od r5 do zo starlev otrok z motnjo pozornosti hiperaktivnostjo, ki so sicer timsko vodeni v

centru. Cilji skupine: psihoedukacija o ADHD, strategije za boljie spoprijemanje s teiavami,
ki izhajajo iz ADHD, medsebojna opora stariev otrok z ADHD, boljie sodelovanje stariev s

iolo. Metode dela: predavanja z delavnico, izkustvene dejavnosti s praktidnimi va.jami in

svetovanje stariem.

4. Terapevtska skupina za premagovanje pomanjkljive pozornosti. lzvajalke: mag. Leonida
Rotvejn Pajit, dr. Bojana Caf, Lara Pirc. Skupina je potekalaod marca do maja zor7,
vkljuienihje bilo 8 otrok, v starosti ro do:.r let, skupajje bilo izvedenih 8 sreianj, dodatno ie
krajia sreianja s starii. Z metodami dela na podlagi kognitivno-vedenjske in gibalne terapije
je skupina imela naslednje cilje: razvijanje spretnosti za premagovanje pomanjkljive
pozornosti, spodbu)anje zd.rave samopodobe in razvijanje socialnih spretnosti.

Vsi strokovnjaki so vkljuieni v redno individualno in skupinsko supervizijo, ki jo izvajajo zunanji
supervizorji, nadaljujemo pa tudi z rednimi intervizijskimi skupinami strokovnjakov.

r.5. earaLNe ooee

Prve preglede otrok in mladostnikov - triaie izvajajo (klinidni) psihologi, pedopsihiatri in socialni
delavki, izjemoma tudi strokovnjaki drugih profilov. Od leta zor5 beleiimo konstantno povetevan;e
dakalnih dob pri vseh strokovnjakih. Kljub temu, da smo v letu zorT izvajali nekatere ukrepe za

zmanjianje dakalnih dob (kadrovska okrepitev psihologov, zaposlitev nove klinitne psihologinje,
uvedba novega sistema naroianja triai, ki je prinesel manjii osip triai), se iakalne dobe pri vseh
strokovnjakih daljiajo. Tako takalne dobe pri klinitnih psihologih v januarju zorS znaiajo 43o dni
(februarja zorT 283 dni), pri pedopsihiatrih znaiajo 35o dni (v februarjo zotT t3t dni) in pri klinitni
logoperdinji r4o dni (februarja zorT 83 dni). Razloge za takino povedevanje takalnih dob vidimo v
stalnem poveievanju povpraievanja po obravnavi v Svetovalnem centru, ie vedno imamo daljio
bolniiko odsotnost klinitne psihologinje, ki je ne moremo v celoti nadomestiti, zaradi vedno ved.je

kompleksnosti obravnavanih primerov se poveiuje tudi itevilo povpretnih obravnav, ki jih je
posamezen otrok deleien, hkrati pa takina kompleksnost problematike terja tudi povedano potrebo
po timski obravnavi posameznega otroka. Glede na vse opisano in na druge razpoloiljive podatke
(npr. Ministrstva RS za zdravje in NIJZ) se situacua na podrotju varovanja duievnega zdravja otrok in
mladostnikov v Slovenrji slabia inje kot takina nedopustna. Potrebne so sistemske reiitve, sprejete
na nacionalni ravni.
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2. PROSTOVOLJNO lN SKUPNOSTNO DELO (pripravili Marta Vodeb Bonat in lrena Andoliek)

z.r. PROSTOVOLJNO DELO

Dejavnost vodita Marta Vodeb Bonat in lrena Andoliek, obe socialni delavki. Projekt pomoti
itudentk in itudentov prostovoljcev otrokom z utnimi in psihosocialnimi teiavamismo v letu zorT
realizirali v skladu z nairti. Dejavnost poteka po organizacijskem okviru iolskega leta. Skupno itevilo
prostovoljk in prostovoljcev je zadnja leta enako. 1oo itudentk/ov je vkljuteno v projekt pomoti
otrokom s teiavami. Prihajajo iz razlitnih fakultet oz. ;tudUskih smeri. Aktivnosti v zvezi s

pridobivanjem in uvodnim usposabljanjem itudentov si delita obe socialni delavki, supervizijsko
vodenje pa zagotavljata vsaka svojiskupini.

V lanskem letu je imela lrena Andoliek dve skupini, v katerih1e sodelovalo r8 prostovoljk. Tretjina
prostovoljk nadaljuje z druienjem z istim otrokom kot preteklo iolsko leto, kar se nam zdi za

uiinkovito pomoi ie posebej dragoceno. V jesenskem delu sta pridobili 35 novih itudentk in
itudentov. Sestanki z novimi prostovoljci potekajo mesedno, s tistimi, ki nadaljujejo, redkeje - 4 x
letno, vedno pa sta na voljo za konzultacije.

l: Organizacija pomoii prostovoljcev otrokom, ki obiskujejo Svetovalni center:

V pomoi otrokom in druiinam, kijo izvajajo itudentke in itudenti prostovoljci, so bili prvenstveno
vkljuteni otroci, ki iivrjo v teijih druiinskih in psihosocialnih okoliiiinah:
. Otroci s posledicami hudih travmatskih dogodkov v druiini,
o Otroci, katerih star;iobiasno alitrajno prejemajo psihiatritno pomoi,
o Otroci s stariem ali sorojencem, kije teiko in trajno bolan,
. Otroci iz druiin, kjer imajo stariiteiave z zasvojenostjo;
o Otroci, ki so bili irtve fizidnega in psihiinega nasilja,
. Otroca z izkugnjo veikratne hitre menjave sociokulturnega okolja;
. Otroci iz druiin z nizkim socialno ekonomskim statusom (najniiji dohodki, najniija izobrazba

stariev, brezposelni starii, invalidsko upokojeni staril, druiine v izjemno neugodnih bivalnih
razmerah, druiine, ki iivrjo v stalni denarni negotovosti in pomanjkanju;

. Otroci iz disfunkcionalnih druiinskih okolii;

. Poleg teh otrok so bili v pomoi prostovoljcev vkljuteni tudi otroci, ki imajo hude teiave na
podroaju utenja, pa jim druiina ne more nuditi ustrezne pomoii.

ll: Dejavnosti prostovoljnega dela so potekale v sledetem zaporedju:

o Pridobivanje itudentk in itudentov za sodelovanje v akcli ( predstavitve na fakultetah, izdelava
in razpoliljanje informativnih obvestil);

. Priprava itudentov na stike z otro ki indruiinami (krajii izobraievalni seminar);

. Priprava otrok in stariev ( individualna ali skupinska);
o Spoznavna sretanja med otroki in prostovoljci po skupinah;
. lzbor otrok in individualni dogovori o prvem stiku ter nadaljnjem poteku pomodi;
. Mentorstvo in supervizija prostovoljcem v 6 skupinah, z vsako skupino najmanj enkrat mesedno;
. Timski razgovori s strokovnjaki, ki otroke obravnava.io in prostovoljci;
o Evalvacijski razgovori s starii, otroki in prostovoljci ob koncu akcije;
. Organizacusko in administrativno delo ob vodenlu projekta - dokumentiranje, vabila

prostovoljcem, potrdila in priporotila prostovoljcem ipd.
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3. AKTUALNT PROBLEMT ORGANTZACTJE

Aktualni problemi, ki po naii oceni niso posebnost na;e ustanove, temvet pestijo vse sorodne
ustanove v Sloveniji, so stalnica ie ved let in so povezani predvsem z zagotavljanjem hitrih terminov
za krizna stanja, iakalnimi dobami pri posameznih strokovnjakih, vetjim povpraievanjem po
obravnavah in pritiski na posamezne strokovnjake, preusmerjanje strank zaradi dakalne dobe ipd.
Nekatera stanja (na primer iolske fobrle ali posledice travmatskih dogodkov) so takina, da zahtevajo
hitro odzivanje in obravnavo v najkrajiem iasu. Vse veaje povpraievanja po obravnavi kompleksnih
problemov, ki zahteva timsko sodelovanje vei strokovnih delavcev. Za stranke in zunanje ustanove,
s katerimi sodelujemo pri obravnavi otrok, so strokovnjaki dostopni ob telefonskih govorilnih urah,
strokovnjaki pa se po lastni presoja vse ved odlotajo za komunikacrjo tudi po elektronski poiti.

Poleg rednega ambulantnega dela so strokovnjaki izvajali mentorstvo pripravnikom, specializantom
in itudentom na praksi, karje pomemben del izobraievalne vloge ustanove. To delo ni vplivalo na

doseganje zastavljenega programa, predstavljalo pa je dodatno obremenitev ob rednem
ambulantnem delu, saj smo imeli v povpreiju stalno kroiedih od 4 do 7 itudentov, pripravnikov in
specializantov (kliniine psihologrje, pediatrr.le, psihiatrije in logopedije). V prihodnle smo Stevilo

kroiedih omejili na najvei 5 mesetno, ker vetjemu itevilu teiko zagotovimo kakovostno mentorstvo
in ustrezne pogoje dela (predvsem prostorske). Nadaljujemo z anketo, ki meri zadovoljstvo
obravnavanih strank - predvsem stariev, rezultati pa nam sprotno sluilo kot eden od kaiipotov k

morebitnim potrebnim izboljiavam organizacije dela.

Ob opisanih teiavah, vezanih na pritisk in preobremenjenost, pa tudi naravo motenj, ki jih
stro kovnjaki obravnavajo, je redna strokovna, nered ko pa tudi osebna supervizija nujna komponenta,
ki lahko prepretuje pregorevanje strokovnjakov, saj ima le-to lahko potencialno negativne udinke na

medosebne odnose med strokovnjaki, pa tudi kvaliteto naiega dela.

Z administrativnimi sodelavci v sprejemni pisarni potekajo redni sestanki, ki so namenjenj obravnavi
tekoie problematike, vezane predvsem na probleme elektronske knjige, prenarotanja in organizacije
drugega dela v administraciji in sprejemu.

Podatke za oorotilo so orioravili:
(r) Ambulantna dejavnost: dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih

(z) Prostovoljna in skupnostno delo ter donatorska dejavnost: Marta Vodeb 8onat, univ. dipl. soc

del., specialistka supervizije in lrena Andoliek, univ. dipl. soc. del., druiinska terapevtka

(3) Zbiranje in obdelava podatkov: Mojca Tomiii, sistemska analitiiarka

dr. Mateja Hudo in, univ. dipl. psih., spec. kli
Koord inatorka en e za multid isciplinarno t
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SVETOVALNI CENTI,R ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARSE LJUBIJANA

Gotska ul. lti
IJUBIJANA

POROETLO O RAZVOJNO. RAZISKOVALNEM DELU

V LETU 2017

V okviru Razvojno-raziskovalnega in5tituta Svetovalnega centra deluje raziskovalna skupina

"Varovanje in promocija du5evnega zdravja in uine kompetentnosti otrok in mladostnikov".

Leto 2017 je bilo na podroiju razvojnega in raziskovalnega dela v Svetovalnem centru izjemno

aktivno. Razlogov za to je ve6, poleg tega, da se je upokojila doc.dr. Lidija Magajna, ki .ie bila

dolgoletna vodja enote in mnogih pomembnih razvojnih ter raziskovalnih projektov in je njeno

mesto prevzel dr. Peter Janju5evi6, smo priieli tudi z nekaterimi novimi, obseinimi projekti. Pri

tem velja izpostaviti predvsem razvojni projekt, ki ga sofinancira Ministrswo za zdravje in se je

zadel v letu 2017, zakljudil pa se bo v letu 2019. Vei o projektu v nadaljevanju. V letu 2017 so se

na podrotju razvojno-raz iskovalnega dela zadeli nekateri novi projekti ter nadaljevali in
zakljuievali projekti, ki ie potekajo. Nadaljevala se je tudi diseminacija rezultatov projektov, ki

so se izvajali v preteklih letih. Raziskovalci Svetovalnega centra sodelujejo tudi pri nekaterih

projektih, katerih nosilci so druge ustanove na zdravsWenem-klin idnem in pedagoikem

podrodju, kar omogoia med institucionalno in medsektorsko izmenjavo znanja in sodelovanje pri

usfuarjanju novega znanja ter prenosu znanja v prakso. Obenem pa pri nekaterih projektih

Svetovalnega centra sodelujejo raziskovalci iz drugih ustanov in tujine, tako, da lahko govorimo

o intenzivnem med institucionalnem sodelovanju na podroiju razvojno-raziskovalnega dela.

Na podrodju razvojno-raziskovalnega dela znotraj Svetovalnega centra smo se v letu 2017

najbou osredotoditi na ie tekode projekte evalvacije obravnav, validacije instrumentov za

diagnostiko, evalvacije dodatne strokovne pomoii in nadaljevali s sekundarnimi raziskavami
pripomoika za razvojno-a nalitidno delo - ambulantni list. Sodelavci so zaieli oz. nadaljevali delo

na naslednjih razvojno-raziskovaln ih projektih :

- Raziskava udne motivacr.;-e mlajlih mladostnikov z dislekijo
- Prevod ocenjevalne lestvice za ocenjevanje matematiine ankioznosti pri uiencih in dijakih
- Priredba vpralalnika o komunikacijskih sposobnostih otrok

(@
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lzdelava programskih osnov za evalvacijo ambulantnih in skupinskih obravnav v Svetovalnem

centru

Validacijska in kliniina raziskava ocenjevalnih instrumentov za ankiozne motnje pri otrocih

in mladostnikih

Razvoj modela nacionalne mreZe sluib za duievno zdravje otrok in mladostnikov

Sekundarne analize rezultatov projekta "Ambulantni list"

Evalvacija razlidnih oblik dodatne strokovne pomoii, ki je otrokom dodeljena v skladu z

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Ocenjevanje Weganja za nasilno vedenje pri mladostnikih

Neverjetna leta - du5evno zdravje vsakemu otroku

Raziskava o skrbi za duievno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v Solah

Projekt >Podpora Solskim svetovalnim delavcem in stariem na podroiju duievnega zdravja

otrok in mladostnikoy''

V letu 2017 smo v Svetovalnem centru priieli z nasledniimi novimi proiekti:

"Raziskava uEne motivacUe mlajsih mladostnikov z disleksijo "

tlanja Lerne)

Tanja eeme je v okviru doktorskega Studija pridela z raziskavo na podroEju uEne motivacije

mlajiih mladostnikov z disleksijo. eeprav sodi uina motivacija med kljuine uine procese, sta

struktura izbranih sestavin u6ne motivacije na podrodju udenja slovenskega in angleikega jezika

ter njihov vpliv na uini uspeh premalo raziskana, zlasti pri populaciji mlajiih mladostnikov z

disleksijo. Mladostniki z disleksijo namred ne dosegajo izobrazbenih doseikov, ki bi bili skladni z

njihovimi sposobnostmi, ker jih primarni primanjkljaji 5e vedno pomembno ovirajo pri udni

samoregulaciji ter usvajanju ustreznih kognitivnih, motivacijskih, metakognitivnih uinih strategij

in ker vedinska osnovna Sola ne izvaja v polnosti koncepta inkluzije in rezilientnosti. V
doktorskem delu se Tanja eerne osredotoia na strukturo izbranih sestavin uine motivacije pri

uienju slovenskega in angle5kega jezika, torej predmetov. pri katerih pridejo najbolj do izraza

njihovi temeljni primanjkljaji. Ugotoviti namentva vpliv tipa izpeljanega intervencijskega

treninga na strukturo izbranih sestavin uine motivacije ter na podrotje uienja. Natanineje jo

zanimajo: spremembe v strukturi izbranih sestavin uine motivacije glede na tip izvedenega

treninga; spremembe v strukturi izbranih sestavin uine motivacije glede na podrodje udenja in

tip izpeljanega intervencuskega treninga ter trajnost sprememb v strukturi izbranih sestavin

utne motivacije po izvedenem intervencijskem treningu. V ta namen je v letu 2017 prevedla in

priredila merski instrumentarij - Matacognitive Awareness of Reading Strategies lnventory

(Mokhtari in Reichard, 2002)1; Learning Self-Regulation Questionnaire for students with LD

t Mokhtari, K., Reichard , C.i'2co2). Meta@gnitive Awsrcness oI tuding StrdEgies lnvenbry (MARSI)Ve6ion 1O. Prftloblierlo 12.
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Prevod ocenjevalne lestvice za ocenjevanje matematiEne anksioznosti pri ulencih in dijakih
(dr. Marko Kalan)

MAS-UK (Mathematics Anxiety Scale-UK) so priredili po ameriSki razli6ici avtorji Hunt, Clark-

Carter in Sheffield (2011)4. LesWica ima 23 postavk in se je na vzorcu pokazala kot zanesljiva in

veljavna mera matematiane anksioznosti. MAS-UK omogoda hitro in enostavno administracijo,

zanesljivo in veljavno orodje za ocenjevanje matemati6ne anksioznosti pri britanskih udencih in

dijakih, potencialno pa tudi za drugo predmaturitetno populacijo. V letu 2017 je dr. Kalan

izvedel prevod, povratni prevod pa ni bil potreben, saj ga avtorji niso zahtevali. V letu 2018 sledi

pilotno preizkulanje na klini6ni populaciji otrok in mladostnikov, obravnavanih v Svetovalnem

centru.

Priredba vpra5alnika o komunikacijskih sposobnostih otrok
(Herta F ilipli6 Stojanovii)

Zaradi pomanjkanja standard iziran ih jezikovnih testov v Sloveniji je podroije odkrivanja,

d iagnosticira nja in obravnave otrok s specifiino jezikovno motnjo v primerjavi z drugimi

driavami nekoliko zanemarjeno. Z zgodnjim prepoznavanjem in dobrim poznavanjem motnje

ter stisk, ki jih prinaia otroku v sporazumevanju z vrstniki in pozneje pri udenju, je moZno

uporabiti take strategije in pristope, s pomoijo katerih lahko otroci do dolodene mere motnjo

kompenzirajo in se navadijo z njo iiveti. Preizkus komunikacijskih sposobnosti otrok CCC-2 (The

Children's Communication Checklist; Bishop, 2003)s je merski instrument, ki je standardiziran v

Veliki Britaniji in ga uporabljajo svetovalni delavci, predvsem logopedi in psihologi, da s pomoijo

stariev in uiiteljev pridobijo informacije, na podlagi katerih hitro in zanesljivo odkrijejo otrokove
primanjkljaje in motnje na podro6ju jezika in komunikacije. Herta Filipli6 Stojanovi6 je vpra5alnik

prevedla v slovenski jezik in na ta naain smo pridobili testni pripomotek s katerim bl postopek

9. 2016 s s,vetovnega spleta (http://davofreadinq.orrlDoR1oHO/MARSI 2002.pdfl

'? 
Deci, E. D., Hodget R., Pierson, 1., Tomassone, J. (1992). Autonomy and competence as motivatjonal factors in students with

learning diffrculties and emotbnal handicaps- loumdl of Leqminq Disobilitbs,2S(7),457477.
3 JurEevia, M. l2@5\t. Uino nbtivacija v odno do u&nja in utne usper]dsii uturcev (Dokto6ka disertacija). Pridobljeno 8. 9

2016 s wetovnega spleta: http://www.d lib.si/d eta ils^.,RN:N BN:Sl:doc{FT9c29
4 Hunt, T. E., Clark-Carter, 0., Sheffield, D. (2011)- The Development and Part Validation of a U.K. Scale for Mathematcs Anxiety.
.lournalof Psychoeducatio nal Assessment. 29(5), 455 -466.
5 Bishop, D. V. M. (2003). The Children's Communication Checklist Second Edition (CCC-2). London: The Psychological
Corporation.

(Deci, Hodges, Pierson in Tomassone, 1992)2 ter uporabila VpraSalnik uine motivacije (Juri5evid,

2005)3. Po zgledu referenEnih avtorjev je sestavila Vpralalnik o uini samodeterminaciji za

uaitelje-izvajalce dodatne strokovne pomoii in starse ter Vpraialnik o metakognitivnih bralnih

strategUah za uditelje-izvajalce dodatne strokovne pomodi in starle. lzvedla je izobraievanje za

izvajalce intervencuskega treninga za obe eksperimentalni skupini ter koordinirala izvedbo

treninga v prvi eksperimentalni skupini. V letu 2018 nadaljuje z raziskavo.



odkrivanja uiencev z motnjo znatno pospeiili. Preizkus komunikacije otroka je merski

instrument, ki je standardiziran v anglosakonskem jezikovnem podroiju. Rezultati in norme

sluiijo za hitro in zanesljivo odkrivanje jezikovnih in komunikacijskih teZav. Test vsebuje 70

trditev, ki se jih ocenjuje glede na stopnjo teravnosti in obliko teiave, ki jo ima otrok na

podrodju jezika in komunikacije. Namenjen je odkrivanju otro( ki imajo razliine jezikovne

primanjkljaje in bodo deleini nadaljnje obravnave pri logopedu in psihologu, odkrivanju
primanjkljajev v pragmatiini rabi jezika pri otrocih z komun ikacijskimi teiavami, v pomoi pa je

tudi pri odkrivanju otrok, ki utegnejo imeti motnje avtistianega spektra. S pravoiasno obravnavo

bi zmanj5ali sekundarne posledice motenj pri Stevilnih otrocih, ki se pojavijo na udnem,

emocionalnem in vedenjskem podrodju. Vpraianja in primere je prevedla v slovenski jezik in
celoten test priredila za uporabo v Sloveniji. Preizkusila ga je na skupini 15-ih otrok (9 deklic in 5
dedkov) z govomo-jezikovno motnjo, vpraialnike so izpolnili starii (9 mam in 6 oietov).
Povpreina starost otrok.ie bila 5,2 let. SIDC 9 ali ved pri otroku z GCC pod 55 je kazal na

komunikacijski profil znadilen za SLl. SIDC -15 ali niiji ni bil normalen, tudi pri otroku z GCC v

normalnem razponu. Negativna vrednost SIDC v kombinaciji z GCC pod 55 je kazala na

komunikacijski profil sugestiven za ASD. Pri vseh preiskovancih je bil test validen, ne glede na

spol starsa. GCC se je nahajal v razponu od 21 - 68. SIDC je bil v razponu med 2 in 10. SLI smo

diagnosticirali pri 13 otrocih, ASD pri nobenemu. StarSi niso imeli pripomb na postopek

testiranja. Test bomo prideli uporabljati za namen diagnostike in evalvacije.

Raziskava o skrbi za duievno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v Solah

(dr. Peter JanjuSevii, dr. Marko Kalan, prof.dr. Praveetha Patalay, Univerza Liverpool, lnititut za

psihologijo, zd ravje in druibo)

Raziskava se je zaiela na pobudo Svetovalnega centra Ljubljana, izhaja pa iz mednarodne

raziskave o dejavnostih, ki jih Sole izvajajo v skrbi za du5evno zdravje in dobrobit uiencev oz.

dijakov, ki je bila v letih 2015 in 2015 izvedena v desetih evropskih driavah, ne pa tudi v
Slovenijis. Zajema teiave na pod roiju duievnega zdravja, ki vkljuiujejo iustvene teZave (kot je
depresivnost in zniiano razpoloienje) vedenjske teZave (kot je na primer moteae vedenje pri

otrocih), razvojne motnje (kot na primer avtizem) in druge probleme, kot so motnie hranjenja in

zloraba drog (kajenje, mamila). Raziskava se ukvarja z razliinimi vidiki podpore, kijo 5ole nudijo

na podrodju dulevnega zdravja, odpravljanju teiav na tem podrodju in izboljianju zdravja na

splo5no. Meri razlidne vidike zagotavljanja in podpore za oba vidika du5evnega zdravja, tako v

smislu teiav, kot tudi pozitivnih vidikov doseganja dobrobiti. V letu 2017 je bil izveden prevod

vpra5alnika, povratni prevod je bil potrjen s strani glavne raziskovalke v originalni StudUi (P.

Patalay), vzpostavljen je bil spletni sistem zbiranja podatkov. Z januarjem 2018 se je pridelo

6 Patalay, P., Giese, 1., Stankovri, M., Curtin, C, Moltrecht, B. and Gondek. D. (2016), Mental heatth provision in

schools: priority, facilitators and barriers in 10 European countries. Child Adolesc Ment Health, 21 139-147.
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spletno anketiranje Solskih delavcev, ki poteka v okviru sistema evalvacije tematskega sklopa

>Prepredevanje odklanjanja Sole< v projektu, ki ga sofinancira MinistrsWo za zdravje (projekt je

opisan v nadaljevanju). V okviru izobraievanj za Solske svetovalne in strokovne delavce o pojavu

odklanjanja 5ole bomo imeli dostop do velikega stevila strokovnjakov iz osnovnih in srednjih 5ol

s cele Slovenije, zato bomo lahko pridobili reprezentativno sliko o skrbi za duievno zdravje otrok

in mladostnikov v iolah. Pokrita so predvsem naslednja podrodja:

- Sestava (itevildno in po profilih)timov strokovnih in svetovalnih delavcev,

- lntervencue oz. vrste pomoii, kijih Sole nudijo pri skrbiza duSevno zdravje in dobrobit otrok,

mladostnikov, starSev in zaposlenih,

- Usmeritev pomo6i (individualno, skupine, celotna Sola 02. posamezniki, pri katerih so ie
prisotne motnje, posamezniki, pri katerih so prisotne teiave, primarna preventiva,...),

- Sodelovanje z zunanjimi ustanovami pri skrbi za duSevno zdravje otrok in mladostnikov

(ustanove iz pod rodja zdravsWa, sociale, nevladne orga n izacije,... ),

- Ovire in potrebe, kijih Sole prepoznavajo pri skrbi za duievno zdravje otrok in mladostnikov,

Zbiranje podatkov bo potekalo do konca Solskega leta 2018/2019, ko se zakljuii tematski del

omenjenega projekta. Rezultati bodo predstavljali prvi celosten vpogled v skrb za duievno

zdravje otrok in mladostnikov v Solah v slovenskem prostoru.

Proiekt DPodpora Sobkim svetovalnim delavcem in stariem na podrotju dulevnega zdravja

otrok in mladostnikoy''
(vodja projekta: dr. Peter Janju5evi6; sodelavci SCOMS Ljubljana: dr. Mateja Hudoklin, mag.

Leonida Rowejn Pajid, dr. Bojana cat dr. Marko Kalan, Daia Vervega, Nata5a Mihevc Tomov,

Tanja eerne, Bojan Belec, Lara Pirc; zunanji sodelavci na tematskem sklopu "Prepreievanje

odklanjanja iole": SCOMS Maribor - konzorcijski partner (Mag. Alenka Serien Fras, Miran Babid),

SCOMS Koper - konzorcijski partner (Dorotea Kralj, Neja Bri!ki), Posvetovalnica za udence in

starSe Novo mesto - konzorcijski partner (Mateja Petric, Sabina Dogenik), strokovna sodelavka -
supervizorka: kliniina psihologinja, prof.dr. lvanka Zivaid Be6irevii (Univeza v Reki, Filozofska

fakulteta, Oddelek za psihologijo).

Program, ki smo ga prijavili na razpis Ministrstva za zdravje (Razpis za sofinanciranje progEmov

varovanja in krepitve zdravja za leta 2OL7,2018 in 2019), bo ministrstvo v treh letih

sofinanciralo v 95% vrednosti celotnega projekta. Sofinancirana vrednost projekta znala

f07.558,37 EUR in sicer za leto 2017 (s predpladilom za porabo sredstev do konca januarja 2018)

35.889,45 EUR, za leto 2018 35.889,45 EUR in za leto 2019 35.aa9,47 EUR. Projekt vkljuiuje dva

tematska sklopa, celostno usmerjena na populacijo otrok in mladostnikov, preko njihovih

starlev in Solskih strokovnih delavcev. Vsebinsko program predstavlja promocijo in preventivo

na podroiju duievnega zdravja otrok in mladostnikov in pokriva nekatere najpogostej5e
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probleme oz. motnje du5evnega zdravja otrok in mladostnikov (odklanjanje Sole in

h iperaktivnost). Vse dejavnosti in intervencije v progEmu temeljijo na z dokazi podprtih

pristopih (uina podpora in svetovanje, povedevanje kompetentnosti strokovnjakov, kognitivno-

vedenjska terapija, svetovanje z namenom poveievanja vzgojne uainkovitosti in kompetentnosti

stariev ter Solskih delavcev).

Prepredevanje odklanjanja Sole: V klinitni praki se pogosto sreaujemo z mladimi, ki ie dlje dasa

kaiejo odklanjanje 5ole (OdS). Eden od kljuinih problemov je prepozno ter neustrezno

prepoznavanje in pomoi pri tem pojavu, !e preden preraste v motnjo. lzostajanje iz Sole zaradi

Ods, kjer so v osnovi iusWeni dejavniki, se po podatkih tujih raziskav pojavlja pri enem do pet

odstotkov otrok v razliinih starostih, sicer pa se Od5 zaradi drugih razlogov obdasno pojavlja

tudi pri do 25% populacije Solajoie se mladine. lma pomembne kratkorodne in dolgoroine
posledice na socialnem (npr. izpad iz 5olskega sistema in moteni odnosi z vrstniki), iuswenem
(npr. anksiozne in depresivne motnje) in uinem (npr. uina neuspelnost) podrodju razvoja otrok

in mladostnikov ter pogosto vodi v kroniino komorbidnost. Program se usmerja v sistematiino
usposabljanje 5olskih svetovalnih delavcev in vzpostavitev sistema pomoii v Solskem okolju ob
pojavu zaaetnih teiav z OdS. Pri Siritvi in izvajanju tega sklopa smo se povezali s konzorcijskimi
partnerji (Svetovalnima centroma v Mariboru in Kopru ter Posvetovalnico za uience in stade v

Novem mestu) in s tem povedali dostopnost omenjene vsebine po celotni Sloveniji, hkrati pa

vkljudili mreienje s podobnimi inititucijami. Nameni programa so: vzpostavitev 5tirih skupin za

usposabljanje mreie svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih 5ol, ki bodo lahko kompetentno
ocenjevali naravo in stopnjo te:av, izvajali preventivne in osnovne svetovalne intervencije s

ciljno populacuo. V program izobraievanja ielimo vklju6iti od 600 do 1000 svetovalnih delavcev

osnovnih in srednjih 5ol, delovna skupina pa bo izdelala tudi publikacijo - prirodnik za

ocenjevanje in pomoi otrokom ter mladostnikom, ki odklanjajo 5olo. Publikacija bo izSla leta

2019. V okviru celotnega projekta poteka tudi sistematiina evalvacija, v kateri v Stirih fazah

(pred, med, neposredno po in 3 mesece po zaklju6enem izobraievanju) zajemamo samooceno

kompetenc, kazalnike pogostosti in intenzivnosti pojava odklanjanja 5ole, poleg tega pa je

vkljudena tudi evalvacija samega izobraievanja s strani udeleiencev in prej omenjena raziskava

o skrbi za duievno zdravje v 5olah. Celotna evalvacija poteka preko spleta.

Skupina za sta rie hiperaktivnih otrok: Skupina je namenjena starSem otrok in mladostnikov, ki

izkazujejo znadilnosti hiperkinetiine motnje (HM): imajo teiave s pozomostjo, so zelo nemirni,

impulzivni, vzgojno zahtevni. teZave se kaiejo tudi v ioli, v vedenju, medosebnih odnosih z

vrstniki in vsakodnevnem funkcioniranju. Glavni namen skupine je pomagati starSem, ki pri

svojih otrocih opaiajo znaiilnosti HM in si ielijo usmeritve ter pomoi pri shajanju in

premagovanju teiav. Skupinska psihoedukacija stariev z otroki, ki kaiejo znadilnosti HM, je

namenjena tudi stariem, ki otrok !e nimajo v specializirani obravnavi, vendar pa opaiajo
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pojavljanje znadilnosti HM. Glavni nameni tematskega sklopa so: pouievanje starlev o
prepoznavanju znaiilnosti te motnje pri svojem otroku, seznanitev starsev z naravo te motnje

ter moinimi naaini za premagovanje teZav, ki izhajajo iz nje - tako v otrokovem domaiem kot

tudi Solskem okolju, usposabljanje stariev v smislu razvijanje strategij starievstva, primernega

za otroke s HM, v skladu s strokovnimi smernicami, krepitev duievnega zdravja star3ev otrok z

znadilnostmi HM in posredno tudi duSevnega zdnvja njihovih otrok, prepreievanje razvoja

sekundarnih teiav in komorbidnosti pri otrocih s HM ter oblikovanje podpome skupine stariev

otrok, s podobnimi teZavami (medsebojna podpora, izmenjava izku5enj, sodelovanje), ki bi lahko

delovala po zakljuiku programa. Delovna skupina bo izdelala tudi dve manj5i publikaciji za star6e

otrok s H M.

Pri obeh tematskih sklopih gre za nadgradnjo in poglobitev ie obstojeaih programov, ki se

izvajajo v okviru redne dejavnosti Svetovalnega centra. Vedno znova je s strani 5ol, starlev in

nevladnih organizacij izraiena potreba po siriwi programov, ki pa zaradifinaninih, kadrovskih in

prostorskih omejitev ni bila moina. Programi se izvajajo v skupinski obliki za star5e in Solske

strokovne delavce. Na5o osnovno dejavnost ielimo nadgraditi z vsebinami, ki pokrivajo

promocijo in preventivo duievnega zdravja otrok in mladostnikov, s skupinskimi oblikami pokriti

iim vetje ltevilo udeleiencev in s tem dosedi dim veije Stevilo potencialnih uporabnikov naSih

storitev. Z mreienjem s podobnimi inititucijami 5irimo in utrjujemo mreio sluib, ki n udi te

vsebine in pomoi tudidrugod po Sloveniji. Posredno lahko to prispeva k zmanjievanju iakalnih

dob na specialistiine storitve s podrodja duSevnega zdravja. S programom sledimo ciljem

vrednotenja uainkov ukrepov na zdravje, poveiujemo ozaveSaenost prebivalstva o duSevnem

zdravju, kurativno dejavnost nadgrajujemo s preventivno in pri tem je nai poudarek na ranljivih

skupinah (otroci in mladostniki, otroci in mladostniki s poveEanim tveganjem za pojavljanje

psihopatologije, druiine z otroki in mladostniki s prepoznano psihopatologijo), neposrednemu

izboljSanju duSevnega zdravja otrok, mladostnikov in aktivne populacije (star!ev) in krepiWi

strokovnih kapacitet Solskih strokovnih delavcev za naslavljanje problemov du5evnega zdravja

otrok in mladostnikov. Skupen namen obeh sklopov je preventiva, predvsem na sekundarnem in

terciarnem nivoju, uiinki diseminacije programa pa segajo tudi na podroije primarne

preventive. Na ta nadin program v celoti sledi obema ciljema razpisa na podroiju krepiWe

du5evnega zdravja (izbolj5anje du5evnega zdravja populacije otroli mladostnikov in njihovih

druiin ter obenem krepitev strokovnih kapacitet za obravnavo teiav duievnega zdravja).

V letu 2017 se ie nadalievalo delo na nasledniih proiektih:

"lzdelava programskih osnot, za evalvacijo ambulantnih in skupinskih obravnav v Svetovalnem

centru"
(dr. Pete r Janjulevii, dr. Zoran Pavlovi6 in drugi sodelavci Svetovalnega centra).
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V letu 2016 so bile izdelane programske osnove za evalvacijo ambulantnih in skupinskih

obravnav v Svetovalnem centru. V letu 2017 se je delo osredotoiilo predvsem na:

- lzdelavo osnov za platformo, zdruZljivo z ie obstojeiim informacijskim sistemom v

Svetovalnem centru, preko katere bomo izvajali vnos podatkov, njihovo varovano

hrambo in osnovno avtomatizirano obravnavo.

- Natin sledenja oz. t.i. follow-up evalvacije, ki lahko pokaie stabilnost uainkov oz.

sprememb kot rezultata obravnave.

- Konkretizacijo in dopolnitev evalvacije tudi z merami napredka na specifianih podrodjih

obravnave uinih teiav (uinih ve5iin/spretnosti, specifidnih udnih teiav, govorno-
jezikovnih teZav ipd.).

- Vpraialnike in lesWice za evalvacijo sprememb na pod roiju simptomatike. vezane na

teiave in motnje pozunanjanja (hiperkinetiana motnja, vedenjske teiave/motnje), bomo
vkljuaili v nabor.

- Preizku5anje leswice CALIS, ki ju uporabljamo v drugi raziskavi Svetovalnega centra, kot
moini pripomoiek za aplikacijo ob razlidnih drugih teiavah, s katerimi otroci in

mladostniki prihajajo v Svetovalnicenter, ne le pri anksioznosti.
- Nadaljevanje vsakodnevnega kliniEnega preizku5anja pripomodkov za oceno oz.

evalvacijo sprememb na podroiju kvalitete iivljenja in stopnje oviranosti.

- Nadaljevanje dela na evalvaciji zadovoljstva s samo obravnavo, odnosom strokovnjakov

ter drugimi relevantnimi vidiki obravnave.

Zaradi osredotodenja na razvojni projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in je od razpisa

v maju 2017 do konca leta predstavljal precejlen kadrovski ter aasovni zalogaj, je delo na

projektu evalvacije obravnav nekoliko zastalo, razlog za to pa je tudi v finaninem vidiku

evalvacije. Uspeli smo dopolniti nabor pripomodkov oz. instrumentov za oceno simptomatike,

samozaznane kvalitete iivljenja in funkcioniranja ter zadovoljstva z obravnavo. Po vei
posvetovanjih znotraj strokovnega tima in neformalnih posvetovanjih z vei strokovnjaki s

podrodja informacijske tehnologije ugotavljamo, da bi za nadaljevanje projekta bila nujno
potrebna namenska finanina sredstva. Obsega finandnih sredstev nismo ocenili, gre pa za

investicijo, ki je Svetovalni center Ljubljana sam ne zmore. Celotna evalvacija - od zaietnega

zajema podatkov, preko spremljanja in kasnejlega sledenja bi namrei morala biti povsem

digitalizirana. Ne moremo si predstavljati, da bi poleg polne ambulante dodatno obremenili
strokovnjake ali pa ie tako preobremenjeno administracijo z vnosom podatkov v bazo in rednimi

analizami. Ena od idej, ki pa, kot je ie zapisano, zahteva namenska finanina sredswa, je, da veaji

del evalvacije potekal s pomoijo aplikacije na raiunalniSkih tablicah, ki bi bile na voljo v vseh

sobah in bi se podatkl ko bi otroci, mladostniki ali starii izpolnjevali vpraialnike, preko interne

brezZiine povezave takoj shranjevali ter avtomatsko analizirali centralno, strokovnjak pa bi imel

(po jasnem sistemu hierarhije dostopa) takojlen vpogled v aktualne rezultate in trend
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kazalnikov za konkretnega otroka. Poleg tega menimo, da takien projekt evalvacije nismotrn le

za naSo ustanovo. Zato smo s kolegicami in kolegi iz vei sorodnih ustanov (Centri za dulevno

zdravje oz. Dispanzerji za mentalno zdravje pri zdravstvenih domovih in bolniSni6ni oddelki za

otroke ter mladostnike) vedkrat diskutirali o moinosti za sodelovanje in skupen projekt sistema

evalvacije obravnav. Ugotavljamo, da za ta projekt obstaja velik interes, poleg tega kar nekaj

kolegov in kolegic izven SCOMS tudi ie razvija lastne predloge za sistem evalvacije. Zato bi bilo

smiselno, pa tudi finanino smotrno ta prizadevanja poenotiti. Za takien projekt ial nimamo vira

financiranja, nismo pa tudi zasledili razpisov za javni sektor, kamor bi lahko umestili tak5en

projekt.

"validaciiska in klinitna raziskava ocenjevalnih instrumentov za anksiozne motnie pri otrocih

in mladostnikih"
(nosilci raziskave v Svetovalnem centru so Peter Janjuievii, dr. Mateja Hudoklin, Daia Vervega

in dr. Lidija Magajna, sodelujeta tudi dve zunanji sodelavki, dr. Jana Kodrid iz Pediatriine klinike

Ljubljana, dr. Mojca Petrii iz Psihiatridne bolnilnice Begunje na Gorenjskem in prof.dr. Tim

Williams, Univerza Reading, lnstitut za edukacrj-o).

V raziskavi preverjamo vei vidikov veljavnosti pripomodkov za anksiozne in depresivne motnje

ter pridobivamo norme za splo5no in klinidno populacijo: Obsessive Compulsive lnventory for

Children (OCl)1 Children Automatic Thoughts Scale (CATS) 8, Revised Children's Anxiety and

Depression Scale (RCADS)9 in Child Anxiety Life lnterference Scale (CALIS)1o.

V letu 2017 je intenzivno potekal terenski del raziskave (zbiranje podatkov za prvo - validacijsko

fazo raziskave). Vpraialnike je izpolnilo 678 otrok in mladostnikov iz 17 osnovnih in srednjih 5ol

iz celotne Slovenije. 100 udeleiencev, starih 11 in 13 let je ponovno izpolnilo vpraSalnike z

namenom ocene retestne zanesljivosti. Za pribliino 50% vzorca smo pridobili tud i vpra5aln ike, ki

so jih izpolnili starii. V septembru smo na SCOMS Ljubljana imeli sestanek s prof.dr. Timom

Williamsom, kateremu smo predstavili preliminarne analize na omenjenem vzorcu, ki so

pokazale, da je faktorska struktura uporabljenih vpra5alnikov veiinoma ustrezna, pojavilo pa se

je vpra5anje reprezentativnosti vzorca. Odzivnost 11- in 13-letnikov je bila izjemna in v teh dveh

starostnih skupinah je vzorec ustrezen, nismo pa k sodelovanju uspeli privabiti dovolj 15-

letnikov (predvsem fantov) in 17-letnikov obeh spolov. Zato smo se odlodili, da vzorec

dopolnimo s pribliino 150 15- in 17-letniki. To delo Ze poteka, v 5olah na mariborskem in

novogoriSkem podroiju ie poteka izpolnjevanje vpraSalnikov, s srednjimi Solami iz Slovenj

Gradca smo v fazi poiiljanja vabil in zbiranja informiranih soglasu. Na ta naiin se bomo pribliiali

7 Prevod: laniuievia in Vervega, 2015.
3 Prevod: Janjuievid in Verveta, 2015-
s Prevod: Jana in stropnilt 2014.
10 Prevod: ZSaga in Krinan,2015.
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ne le starostni, temvea tudi geografski reprezentativnosti vzorca. Zaradi zastoja, ki izhaja iz

odloditve o raz5iriwi vzorca, v letu 2017 5e nismo zaieli s pisanjem prispevkov iz opravljenih

analiz. Te bodo sledile v letu 2018 in 2019. Smo pa skupaj s Pediatridno kliniko UKC Ljubljana

(doc.dr. Jana Kodrii) na razpis ARRS (Javni razpis za (so)financira nje raziskovalnih projektov za

leto 2018) prfiavili raziskovalni projekt >Zgodnje odkrivanje dustvenih motenj pri otrocih in

mladostnikih(, ki bi nam finandno omogoiil zagon klini6ne faze raziskave v letu 2018. Na

rezultate prve faze razpisa v iasu pisanja poroiila 5e dakamo.

"Razvoi modela nacionalne mreie sluib za duievno zdravje otrok in mladostnikov"
(v projektnem timu sodeluje dr. Mateja Hudoklin, poleg nje pa dr. Mitja Kranjdan (Univeza na

Primorskem) in dr. Eva Klemeniid (Pedago5ki in5titut), skupaj s ilani Delovne skupine za

oblikovanje predloga mreie izvajalcev programov in storitev za du5evno zdravje otrok in

mladostnikov, kijo je ustanovilo Ministrstvo za zdravje).

Sekundame analize rezultatov projekta "Ambulantni list"
(dr. Zoran Pavlovi6, dr. Lidija Magajna, dr. Mateja Hudoklin in mag. Jasna BoZii)

V letu 2017 so se nadaljevale sekundarne analize na rezultatih projekta Ambulantni list 2012 -

pripomodek za evidenco in evalvacijo ambulantnega dela (pripomodke pripravila Vera Slodnjak,

vodja projekta dr. Zoran Pavlovi6, sodelujejo dr. Lidija Magajna, dr. Mateja Hudoklin in mag.

Jasna Boiit). Cilj analiz je bolj poglobljena osvetlitev nekaterih specifiinih problemov, ki

zadevajo tako diagnostiko kot tudi obravnavo uinih in psihosocialnih teiav. Dr. Hudoklin je

nadaljevala delo na prispevku za zbornik (obdelava podatkov, pridobljenih na podlagi

l0

V Sloveniji predstavlja velik problem pomanjkanje in neenakomerna prostorska porazdelitev

otro5kih in mladostnilkih psihiatrov ter klinidnih psihologov, zato ustrezno in pravoiasno
prepoznavanje otrok in mladostnikov z dusevno motnjo predstavlja velik problem. Poleg tega

nimamo urejene nujne psihiatridne sluibe za otroke in mladostnike, ki bi nudila takojinjo
pomod. Zaradipomanjkanja ustreznega kadra napoti otroke in mladostnike v bolniSniino oskrbo

kar pediater, kar poveduje ltevilo nepotrebnih hospitalizacij. Timska obravnava v okviru

Svetovalnih centrov je dostopna le v nekaterih slovenskih regijah. Sluibe, ki nudijo storitve na

podroiju du5evnega zdravja, nimajo postavljenih standardov in normativov ter ustreznih

kazalcev kakovosti. Cilji projekta so bili: pripraviti znanstvene in strokovne utemeljitve dostopne,

udinkovite in kakovostne mreie sluib, ki skrbijo za duSevno zdravje otrok in mladostnikov;
pripraviti predlog posodobitve, razvoja in nadgradnje obstojeie mreie sluib; pripraviti predlog

standardov in normativov za delo mreie sluib ter kazalnikov udinkovitosti; oblikovati predlog za

medsektorsko mreio sluib za celostno obravnavo du5evnega zdravja otrok in mladostnikov.

Projekt je bil sestavljen iz itirih sklopov, ki so sledili posameznim ciljem projekta, in je trajal 12

mesecev.



ambulantnega lista na temo komorbidnost ADHD in SUT), mag. Jasna BoZia se je v okviru

sekundarne analize osredotodila na probleme nadarjenih otrok in mladostnikov z dvojno oz.

multiplo izjemnostjo (nadarjeni otroci in mladostniki s primanjkljaji na specifi6nih podrodjih

uienja). V letu 2015je izvedla prevod vpraialnika Resiliency Scales forChildren and Adolescents

- A Profile of Personal Strengthsll, V letu 2017 pa je bila leswica 5e v fuzi pregleda prevoda pred

klini6no uporabo.

Projekt "Evalvacija razliEnih oblik dodatne strokovne pomofi, kije otrokom dodeljena v skladu

z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami"
(dr. Marko Kalan )

Dr. Marko Kalan sodeluje v projektu evalvacije dodatne strokovne pomoii (projekt financira

M55, nosilec projekta je Pedagolki in5titut, izvajalec pa Pedago5ka fakulteta Univeze v

Mariboru, vodja projekta je doc. dr. Tina Vrinik Per5e). Cilj dvoletne raziskave (2014-2015) je bil

evalvacija uiinkov dodatne strokovne pomoii in sicer z vidika uinih doseikov uiencev,

zmanj5evanja primanjkljajev, ovir oziroma motenj in socialne vklju6enosti v izobraievalno

okolje. V letu 2015 je potekalo delo na terenu (obiskovanje osnovnih in srednjih 5ol), analiza

podatkov glavne raziskave, pisanje interpretacij in priprava zakljutnega poroiila. V letu 2017 je

sledila diseminacija ugotovitev. Dr. Kalan je sodeloval na dveh predstaviwah (14.04.2017 je bil

projekt predstavljen na Fakulteti v Mariboru, 77.05.20L7 pa v Trubarjevi hili literature v

Ljubljani, kamor so bili vabljeni predstavniki Zavoda za 5olswo in Ministrswa za Solstvo). V letu

2018 projektna skupina nairtuje pisanje knjige s poglavji, ki bodo pokrita z rezultati projekta.

Raziskava "Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih"
(dr. Pete r Janju5evi6).

Raziskava, katere namen je preuaiti povezanost nasilnosti z dejavniki tveganja, se je zaiela

konec leta 2072 in je potekala v okviru doktorskega ltudija P. Janjuievi6a. V letu 2017 se je

zakljuiila, opravljen je bil zagovor doktorske disertacije. Na osnovi analiz in izsledkov raziskave je

sledila njihova diseminacija v strokovni javnosti. Za obseinej5e predstavitve rezultatov jeseni

2017 ni bilo dasovnih moinosti, bila pa je raziskava predstavljena na sreianju Zdruienja za

otro5ko in mladostniSko psihiatrijo, ki je potekalo v SCOMS Ljubljana 19.1.2018. V reviji

Anthropos je bil na podlagi analiz objavljen pregledni znanstveni dlanek z naslovom
) Brezautne/neobautlj ive poteze, nasilno vedenje in delinkventnost( (Anthropos, letnik XLV|ll, it.
r-2, April z077l.

Projekt "Neverjetna leta - duSevno zdravje vsakemu otroku"
(Daia Vervega, Tina Djeki6)

rr Prince Embury, S. (2007)- Pearson Clin ical Assesment-

1t



V zaietku leta 2077 smo v Svetovalnem centru nadaljevali s skupinami Treningov star5evsWa,

tokrat v okviru lastnih sredstev preko Mestne obdine Ljubljana. V pwi polovici leta smo izvedli

na5o 4. skupino, ki je bila zastavljena kurativno, kar pomeni, da je skupina potekala 20

zaporednih sredanj po 2 uri. V skupino je bilo vkljuienih 11 starlev, od skupno 7 otrok, ki ie
imajo prepoznane nekatere teiave, kot na primer vedenjske teiave, motnje hiperaktivnosti s

pomanjkljivo pozornostjo, motnje avtistidnega spektra. Partnerske institucije smo se kasneje

ponovno povezale v konzorcij ter prijavile projekt pod finaninim okriljem Ministrswa za zdravje.

Z oktobrom 2Ot7 do januarja 2018 smo izpeljali na5o 5. skupino Treningov starsevstva,

namenjeno star5em otrok od 3 do 8 let. Omenjena skupina je bila preventivna, kar pomeni 14

zaporednih sreianj po 2,5 uri. V skupino je bilo sprva vkljudenih 13 stariev od 7 otrok, kasneje

pa sta dva para zaradi utemeljenih razlogov prenehala z obiskovanjem skupine, ostali star5i pa

so program uspeSno zakljuEili.

V programu treningov starievswa se star5i sreiujejo v skupini z dvema usposobljenima

moderatorjema. V skupiniimajo priloinost, da v prijetnem, sodelovalnem vzduiju razvijajo nove

strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupin i vkljuruje postavljanje individualnih
ciljev, igre vlog, samoreflekijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domaEe

aktivnosti. Moderatorja predvajata uine posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo
idej in relevanje problemov. Star5i na vsakem sredanju dobijo povzetek obravnavane teme,

aktivnosti, kijih vadijo doma z otrokom in kratke zapiske z najpomembnejSimi toikami.

SCOMS je 5e naprej aktivno vkljuden tudiv razvoj dodatnih programov Neverjetnih let (iiritev na

program Treningov starsevswa za star5e otrok v starostnem razponu od 8 do 12 let) kot tudi v
evalvacijo programa na nacionalni ravni. Namen evalvacije je potrditi uiinkovitost programa v
slovenskem prostoru z namenom dolgoroinejle implementacije. Napredek vsakega starSa je

evalviran pred vkljuaitvuo v skupino, takoj po zakljudku skupine in 6 mesecev po zakljudku

skupine.

DiseminacUa izsledkov razvojnoraziskovalnih aktivnosti Svetovalnega centra:

Vsi razvojni in raziskovali projekti predstavljajo enega od virov. na podlagi katerih informiramo

in prilagajamo tudi vsakdanje klinidno delo, predvsem pa izobraievalno delo z drugimi

strokovnjaki iz podroija mentalnega zdravja ter Solstva. V letu 2017 je potekala tudi priprava

prispevkov za strokovna sredanja ter pisanje prispevkov za strokovno periodiko.

Dr. Mateja Hudoklin je rezultate svojega dela predstavila s posterjem z naslovom lmproving

executive functions in pupils with specific learning difficulties na konferenci EARLI (Tampere,

Finska,29.8.-2.9.2017) in s prispevkom na simpoziju Cognitive control z naslovom Relationship

between executive functions and students intelligence in students with dyslexia v oloriru

konference Savremeni trendovi u psihologiji (Novi Sad, 79.-21-70.2017\. Je tudi soavtorica pri

zakljutnem poroiilu CRP projekta Razvoj modela naciaonalne mreie sluib za varovanje
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du5evnega zdravja otrok in mladostnikov, prispevek z naslovom Razvoj modela nacionalne

mreie sluib za varovanje duievnega zdravja otrok in mladostnikov: znansfuena in strokovna

utemeljitev mreie sluib pa je bil poslan v objavo.

Dr. Marko Kalan je kot dlan skupine projekta "Evalvacija razliinih oblik dodatne strokovne

pomoii, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi

potrebami" (projekt financira MSS, nosilec projekta je PedagoSki institut, izvajalec pa Pedagoika

fakulteta Univene v Mariboru, vodja projekta je doc. dr. Tina Vr5nik Per5e) sodeloval pri

predstavljanju rezultatov projekta na Ministrstvu za Solstvo, Zavodu za lolstvo ter na za to

zainteresiranih institucijah.

Dr. Peter Janju5evi6 bo izsledke raziskave, ki jo je izvajal v okviru doktorskega itudija,

intenzivneje predstavljal in objavljal v letu 2018 in 2019. Nekateri izseki ugotovitev so bili

predstavljeni v okviru predavanja >Z dokazi podprto razumevanje in pomoE mladim z

vedenjskimi teiavami oz. motnjami skozi prizmo zgodovinskega razvoja<, ki je bilo za lolske

svetovalne delavce izveden o 25.1O.2Ot7 v SCOMS Maribor in 27.L2.2OL7 v SCOMS Koper. V

reviji Anthropos je v povezavi z doktorskim 5tudijem objavil pregledni znansweni dlanek z

naslovom >Brezdutne/neobiutljive poteze, nasilno vedenje in delinkventnost< (Anthropos,

letnik XLV|ll, 5t. 1-2, April 2017).

Drugo
- V letu 2017 smo priieli z obnovitvijo raziskovalnih in razvojnih nazivov zaposlenih

strokovnjakov SCOMS Ljubljana pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, kjer je Svetovalni

center kot raziskovalna ustanova registriran ie veE let.

- V okviru projekta, ki ga sofinancira Ministrswo za zdravje, smo vzpostavili spletno stran za

projektne (razvojne in raziskovalne) dejavnosti: hllp!l!ytu}!=!-9o_msd plqtq (!.!i1 Spletna

stran bo tudi po zakljuiku tega projekta sluZila za objavljanje nalih doseikov in del iz tega
pod roija dejavnosti centra.

Odstopanla
Vse projektne in raziskovalne dejavnosti strokovnjakov Svetovalnega centra Ljubljana potekajo

poleg polne vpetosti v ambulantno delo, ki predstavlja na5o osnovno dejavnost. Zato pri

tovrstnem delu neizbeino prihaja do odstopanj od nadrtov. Nekateri projekti so zaradi

strokovne presoje podaljiani (na primer Evalvacua pripomoikov za ocenjevanje anksioznosti z

namenom dopolnitve vzorca; Evalvacija obravnav v SCOMS Ljubljana zaradi zasedenosti s

projektom, ki ga sofinancira MZ), vendar na vseh projektih delo poteka kontinuirano in brez

nedopustnih odstopanj. Zato menim, da smo lahko tako z obsegom, kot vsebinsko raznolikostjo
na5ega raziskovalnega in razvojnega dela zelo zadovoljni.

P rip ravil: Dr. Peter J anju!evi6, un ipl.
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POROCILO o zoBRAZEvALNT DEJAVI..rosrr v Sverovnr-NeN,r crNrnu v l. 2017

IzobraZevalna dejavnost v Svetovalnem centru se ves das spreminja in razvija. Program

izobraievanja povezuje naSe specialistidno znanje na osnovnih strokovnih podrodjih (klinidne

psihologije, pedopsihiatrije, defekologije oz. specialne pedagogike, logopedije, pedagogike

ter socialnega dela) z izkuinjami dolgoletne prakse in timskega dela, z novimi znanstvenimi

ugotovitvami in sodobnimi pristopi ter seveda upoiteva potrebe otrok, starlev in Sole.

Osnovni namen Sirjenja naiega strokovn ega znanla je izboljSanje razumevanja problemov

povezanih z du5evnim zdravjem otrok in mladostnikov ter izboljSanje kvalitete pomodi, ki jo

potrebujejo.

l. Program strokovnega hobraL,evanja za pedagolke delavce

L. 2017 smo v zimskem in spomladanskem dasu nadaljevali z izvajanjem petkovega programa

strokovnega izobraievanla za pedagoSke delavce, ki poteka v prostorih Svetovalnega centra

za otroke, mladostnike in star5ev. Pri izboru tem se odlodamo za tista podrodja, ki jih pri

klinidni obravnavi otrok in mladostnikov ter v sodelovanju s iolami zaznavamo kot aldualne,

v smislu pogostosti njihovega pojavljanja ter zahtevnosti in kompleksnosti njihovega

reievanja. Upo5tevamo predloge in Zelje, ki so jih izrazili udeleZenci izobraievanja v

vsakoletni evalvaciji. V letu 2017 so pedagoSki delavci pokazali ved zanimanja za podroije

dustvenih stisk in socialne vkljudenosti otrok in mladostnikov.

Program strokovnega izobraLevarya pedagolkih delavcev v grobem delimo na dva sklopa.

l.a Daljie oblike strokovnega ipbraievanja se praviloma izvajajo v prostorih Svetovalnega

centra in se nanje elektronsko prijavljajo posamezni pedago5ki delavci iz razlidnih iol. V prvi

polovici leta 2017 smo nadaljevali izbrane teme, vedinoma zadete Le jeseni 2016 in

namenjene razlidnim strokovnim profilom pedagoikih delavcev (uditeljem, svetovalnim

delavcem in izvajalcem dodatne stroko.me pomodi) iz osnovnih 5ol Mestne obdine Ljubljana.

Naiteta izobraievanja ponujajo izboljianje znanja pedagolkih delavcev o du5evnih stiskah

otrok in moZnostih pomodi v Solskem prostoru.

Seminar za vodenje malih skupin otrok, ki imajo teiove na podroiju socialnih veiiin izva)ata

Andol5ek Irenq dipl.socialna delavka in Julia Tomiid, spec klin. psih. Obsega 8 mesednih

sredanj (od novembra 2016 do maja 2017) za 8- l0 udeleZenk z razlitno poklicno

usmerjenostjo, ki sproti uporabljajo pridobljeno zranje v svoji pedago5ki praksi. Obe izvajalki

stajeseni 2017 prideli z izobraLevanjem z novo skupino.



Ze drugo leto je potekal program Diagnostiino ocenjevanje uinih teiav v ioli (za iolske

psihologe - supervizua primerov), ki ga izvqa mag. Jasna BoZid, univ. dipl.psih., specialistka

psiholoikega svetovanja, namenjen spodbujanju zgodnje diagnostidne obravnave udnih in

pridruZenih teZav v Solskem okolju. Ocenjujemo, da lahko zgodnja diagnostidna obravnava

ter ustrezna pedago5ka in specialno pedagoika pomod znotraj Sole izboljla udno in socialno

kompetentnost otroka in prispeva k zmanj5anju dakalne dobe v zdravstvenih ustanovah.

Predlagali pa smo tudi, da se za Solske psihologe ponovno uvede specializacija iz Solske

psihologije.

Premagovarye anksioznih teiav pri uiencih Ze vrsto let izvaja Nada Hribar, spec. klin.psih. in

psihoterapevtka. Zanimarye za temo anksioznosti, v vseh njenih pojavnih oblikah v Solskem

prostoru, je med pedagolkimi delavci ves ias prisotno, zatojo vsako leto ponavljamo.

Prepoznava in obrowtwa depre.tiv?e motnje pri otrocih in mladostnikih je prav tako vedno

aktualna in pogosto manj prepoznana motnja, ki sta jo letos spomladi prvid skupaj predstavili

pedagoSkim delavcem Nata5a Mihevc Tomov, dr. med., specialistka otroske in mladostni5ke

psihiatrije ter psihologinja Polonca das, specializantka klin. psihologije.

Jeseni 2017 je dr. Mateja Hudoklin, spec. klinidne psihologije ponovno izvedla prvi del

Progyama pomoii uiencem s iibkimi izvr\ilnimi funkcijomi, kt se bo zakljudil v letu 2018.

l.b Programi strokovnega usposabljanja upoitevajo Sirie potrebe pedago5kih delavcev, ki

niso vezane samo na podajanje znanja. Namenjena so solskim kolektivom, temeljijo na

skupinski obliki dela, na izkustvenem uEenju ter pridobivanju prakidnih veidin. Zato je

potrebno kontinuirano Stevilo sredanj v daljSem iasovnem obdobju.

Najstarej5i med njimi, ki se izvaja Ze peto leto, je Propyam sapert)iziie za uiitelje in

svetovalne delavce, ki ga vodi Marta Vodeb Bonai, univ. dipl. soc. delavka, spec. supervizije

in ga oblikuje glede na potrebe posameznih pedagoikih delavcev ali celotnega Solskega

kolektiva na posamezni osnovni Soli oz. vrtcu. V letu 201 17 je zakljuiila z delom druga

skupina supervizije za vzgojiteljice WO Sentvid. Samoiniciativno se je vkljudilo 6

vzgojiteljic. Program skupineje obsegal 17 sreianj. Skupina je zadela z delom 15. oktobra

2015 inje zakljudila z delom 18. mqa 2017. V letu 2017je bilo realiziranih sedem sredanj.

Sredanja so potekala enkrat mesedno, vsako sredanje je trajalo 4 ure. Vzgojiteljice so bile z

izvajanjem supervizije zelo zadovoljne. V mesecu oktobru 2017 je za&la delovati 3.

supervizijska skupina VVO Sentvid. V nov ciklus je vkljudenih prav tako 6 vzgojiteljic. V

lefi 2Ol7 smo realizirali 3 sredanja. Skupina bo zakljudila z delom junija 2018.
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V skladu z interesi in potrebami Sole je bil na Osnovni Soli Nove Jar5e spomladi (maj 2017)

izveden program Strokovno svetovanje, spremljatje in podpora pri delu z otroci s specifiinimi

uinimi letavami lemd uCenje, ki ga izvaja Tanja ierne, prol defektologije. Program obsega

tri sredanja po tri Solske ure, zaporedoma v enem mesecu ter je namenjen vsem pedagolkim

delavcem, ki se vsakodnevno sredujejo z otroki z uinimi teLayarni z namenom pridobitve

uporabnih strokovnih znanj in pristopov s podroija udenja, medsebojne izmenjave dobrih

praks ter povedevanja lastne strokovne kompetence. Spoznanja in veidine so aplikativna v

iolskem prostoru pri delu z udenci, starii ter sodelavci.

2. Aktivno sodelovanje v izobraZevalnih programih izven Svetovalnega centra.

Sodelovonle rn kongresih in posvetih:

o Samozaznavanje in samoocenjevanje otrok s posebnimi potrebami, 27.9. 2017,

strokovni prispevek na Prvi mednarodni znansweni konferenci - Vloga inkluzivnega

pedagoga v vzgoji in izobraZevanju, Pedagolka fakulteta Maribor (Bojana Caf).

o Gibalno plesna terapija pri otroku s posebnimi potrebami, 27.9. 2017, strokovni

prispevek na Prvi mednarodni znanstveni konferenci - Vloga inkluzivnega pedagoga v

vzgoji in izobraievanju, Pedago5ka fakulteta Madbor (Bojana Caf).

. Kompetenca uEenje udenja pri mlajSih mladostnikih z disleksijo, 13.10.2017, vabljeno

plenarno predavanje na Mednarodni konferenci o kompetencah udencev, OS Toma

Brejca Kamnik (Tanja Cerne).

. Hitri in drzni - predstavitev skupine za otroke s pomanjkljivo pozomostjo, 13.10.

2017, strokovni prispevek na 7. slovenskem kongresu socialne pedagogike z

mednarodno udeleZbo - Stidi5da izku5enj, Rogla 13.-15. 10.2017 (Bojana Caf).

o Gbalno plesna terapija kot oblika pomoii otrokom s hiperkinetidno motnjo, 15.10.

2017, strokovni prispevek na 7. slovenskem kongresu socialne pedagogike z

mednarodno udeleZbo - Stidi5da izkuSenj, Rogla 13.-15. 10. 2017 (Bojana CaI).

o Pravice otrolq pravice star5ev, 21. 10.2017, predavanje na izobraievanju 2a1.2017 v

projektu >> Zagovornik -glas otroka<, ki poteka pri varuhu dlovekovih pravic (Zoran

Pavlovi6).
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a

Usposabljanje za uporabo vpra5alnika za oceno osebnosti P Al-A; 4.2. in 22.12.2O17 ,

Center za psihodiagnostidna sredstva d.o.o., Ljubljana (Peter Janjulevii).

Znadilnosti izvedenskega dela v sporih, v katere so vkljudeni otroci; 5.9.2017, posebni

pripravljalni seminar za strokovnjake klinidnopsihololke stroke - kandidate za sodne

izvedence, Zbornica klinidnih psihologov in Ministrstvo za pravosodje (Bemarda

Dobnik Renko).

Psiholo5ko ocenjevanje otrok in mladostnlkov,22.9.2017 predavanje na UKC,

Pediatriina klinika - sluiba za otroiko psihiatrijo, obvezna teoretiEna izobraievanja za

specializante otroike in mladostniSke psihiatrije; (Peter JanjuSevii skupaj z dr. Jano

Kodrid).

austvene in vedenjske motnje pri otrocih in mladostnikih, predavanje, 29.11.201'1 v

modulu Klinidno psiholo5ko ocenjevanje, Zbomica klinidnih psihologov Slovenije

@eter JanjuSevi6).

Klinidnopsiholoiko forenzidno ocenjevanje v star5evskih sporih; 1. 12.2017 seminar

KlinidnopsiholoSko ocenjevanje, Zbomica klinidnih psihologov Slovenije (Bemarda

Dobnik Renko)

a

Izobraievanje v okviru Druitva za VKT Slovenije

o Delavnice za sluiatelje praktikuma I;10.2.2017, (Peter Janjuievi6)

. Znanstvena utemeljenost VKT, predavanje in Aplikacija rezultatov raziskav v VKT

terapiji za otroke, delavnice; 10.3.2017 za sluSatelje praklikuma I (Peter JanjuSevii)

o Delavnice za slu5atelje praktiku rna II 20.5.2017 (Peter Janju5evi6)

. Spomanja vedenjske terapije in teorij udenja ter njihovo mesto v sodobni VKT

nekaterih najpogostejiih psihosocialnih motenj otrok in mladostnikov;

23 .11 .2017,predavanje ob 2O-letnici Dru5tva za VKT Slovenije @eter Janju5evid)

Sodelovanje je s Pedagoiko fakulteto v Ljubljani:

. Znadilnosti in odkrivanje otrok in mladostnikov z uEnimi teZavami, predavanja v

okviru predmeta, 27.1.2017, v programu za izpopolnjevanje pedago5kih delavcev:

lzvajanje specialno-pedago5ke in socialno-pedago3ke pomodi otrokom in

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih podrodjih udenja ter s dustvenimi in

vedenjskimi teZavami (Mateja Hudoklin).
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Udenje in poudevanje otrok s posebnimi potrebami - sloven5dina (izvajanje vaj),

oktober 2017 - januar 2018, dodiplomski Studij: Specialna in rehabilitacij ska

pedagogika (Marko Kalan).

Vpliv tipa intervencij skega treninga na udno motivacijo mlajSih mladostnikov z

disleksijo 25.9.2017 , Mednarodni doklorski seminar - predstavitev teme doktorske

naloge (Tanja derne).

Predstavitev specialnopedagoikega dela v SCOMS, 23.10.2017, predavanje za 4.

letnik programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike (Tanja ierne).

Strategije dela z otroki in mladostniki z udnimi teZavami, 10.11.2017, predavanja v

okviru predmeta v programu za izpopolnjevanje pedago5kih delavcev. Imalanje

specialno-pedagoike in socialno-pedago5ke pomodi otrokom in mladostnikom s

primanjkljaji na posameznih podrodjih udenja ter s dustvenimi in vedenjskimi

teZavami (Mateja Hudoklin).

Problemi dvojno izjemnih v Soli in klinidni praksi, 5.12.2017, vabljeno predavanje na

4. Studijskem popoldnew CRSN - Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti

(Jasna BoZii).

a

a

Vabljena predavanja v svetovalnih cenlrih in osnovnih iolah in strokovnih zdruienjih:

. Pomod udencu z dislekstjo, 26.1.2017, predavanje na OS Preserje pri Radomljah

(Tanja Cerne).

o Otroci z udnimi teZavami, 13.03.2017 , predavanje na OS Stidna (Marko Kalan).

o Udna neuspeinost otrok, 6.4.2017, predavanje na rednem sredanju ravnateljev na

Bledu (Mateja Hudoklin).

o Vloga Svetovalnega centra pri obravnavi dustveno vedenjskih motenj, predavanje in

delavnica Solska fobija, 7.4.2017 na rednem letnem sredanju Solskih svetovalnih

delavcev v okviru Zavoda RS za Solstvo, Ljubljana (Mateja Hudoklin).

. Pomod udencu z motnjo pozomosti in aktivnosti, 29.8.2017, predavanje na OS Nove

Jarie (Tanja ferne).

c Z dokazi podprto razumevanje in pomod mladim z vedenjskimi teLavami oz. motnjami

skozi prizmo zgodovinskega r azyoja; 25 .'\0 .201 7, predavanje, Svetovalni center za

otroke, mladostnike in starle Maribor (Peter JanjuSevi6)
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a

Povezovanje Solskih in klinidnih psihologov - varovanje du3evnega zdravja otrok in

mladostnikov, 8.12.2017, predavanje na sredanju Sekcije za Solsko psihologijo pri

DPS (Mateja Hudoklin)

Sodobno, z dokazi podprto razumevanje in pomod mladim z vedenjskimi teZavami oz.

motnjami skozi prizmo zgodovinskega razvoja, 21.12.2017, predavanje, Svetovalni

center za otroke, mladostnike in starle Koper (Peter Janjuievi6).

Koordinatorka izo

3. Interni Studij ob petkih je namenjen izpopolnjevanju strokovnih delavcev Svetovalnega

centra ter obsega: poroianje iz kongresov in konferenc, predstavitve aktualnih novosti iz

strokovne literature, predstavitve strokovnega dela drugih strokovnjakov in specializantov,

daljiim diskusijam ob aktualnih dogodkih (spremembe zakonodaje, ki posegajo v podrodje

naiega dela) ali analizi kompleksnih primerov iz na5e ambulantne prakse (intervizija).

Program je l. 2017 obsegal:

20.01. Dr. Marko Kalan. predstavitev terapertskega programa BAVX,

27.01. Dr. Amanda Saksida: Predstavitev nekaterih mednarodnih raziskav iz podrodja

disleksije,

2l .04. Marko Puschner (FDV, save.si): Pasti in varna uporaba intemeta,

19.05. Dr. Tanja Sraj: Povezanost znadilnosti spolne zlorabe s psihidnimi posledicami pri

otrocih in mladostnikih,

September 2017: Strokovna ekskurzija v Bergen, NorveSka

13.10 Tedaj za uporabo defibrilatorja pri oZivljanju

1 7. 1 1. Predstavitev Svetovalnice Legebitra

Ljubljana, 2. 2. 2018

Pripravila.

BoZid, univ. dipl.psih. spec. psih. svetovanja

6

ao

ae $

1/E-."5


