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Gostitelj 

 Lega del Filo d’Oro ONLUS 

 http://www.legadelfilodoro.it 

 

 Od 2007, stanovanjske skupine za odrasle  

 

http://www.legadelfilodoro.it/


Irska 

 20% financ od vlade, za njimi so težka 4 

leta, ni bilo zmanjševanja 

zaposlenih/dejavnosti. 

 Sredstva za gradnjo nove stavbe. 

 Odprli nov center v Corku. 

 Več otrok, (za prihodnje leto 15 več). 

 



Češka republika  

 Ekonomska kriza, denar namenjen 

izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami ostal. 

 Tekmovalnost med šolami, vedno več 

otrok z več motnjami. 

 Starši odločajo o tem, kje se bo šolal 

otrok. 

 Problem zaposlovanja. 



Švedska 

 Ekonomske krize ne čutijo. 

 Center se lepo razvija, letos več otrok. 

 Dober odnos z javnostjo/mediji. 

 Resource centre sodeluje z univerzo 

(izobraževanje kadrov). 

 Problem: starost zaposlenih in 

upokojevanje. 



Finska 

 Denar trenutno ni problem. 

 Manj prostora v novem centru (slepi, 

gluhi), plačilo mobilnih v domeni občin 

trenutno (problem!), njihov nov center 

upa, da bo v prihodnje ta aktivnost 

financirana direktno s strani vlade. 

 Organizacije staršev so močne. 

 Resource centre je v lokalni domeni, 

vprašanje za naprej kako organizirati. 

 



Anglija (Midlands) 

 Niso odvisni toliko od vlade, financiranje 
skozi dobrodelne ustanove. 

 Starost: 4 - 19 slepi in slabovidni, 
kombinirane motnje, število narašča (21 
trenutno). 

 Načrt: razširitev delovanja: zgodnja 
obravnava in 19 – 25. 

 Nova šola (stavba) od septembra. 

 Imeli inšpekcijo v februarju - dobri 
rezultati. 

 



Norveška 
 Nova organizacija. 

 Vse posebne potrebe - ne posebej za 
slep/slabovidne. 

 Veliko organizacije, birokracije. 

 Ista vsota denarja. 

 Resource centre - usluge brezplačne (podpirajo 
lokalne šole). 

 Reforma se bo končala 2016. 

 Oba centra še vedno obstajata, delata približno 
isto kot prej. 

 Izražena skrb glede kvalitete delovanja. 

 

 



Italija 
 Lega je v 5 mestih. 

 V rednih šolah ni specialnih učiteljev, skupina slepih/slabovidnih ni 
prioriteta, za njih je slabo poskrbljeno. 

 Rehabilitacijski centri, vlada plača  do 30 % (različni deli iz sociale, šolstva) 

 Molfetta (5let) lokalne oblasti se še niso odločile, kaj želijo z njimi, od 
njihovih odločitev odvisno financiranje. 

 Modena odprta januarja 2013. 

 Večina centrov tudi ali samo odrasli. 

 Oblikovanje prostora: enako kot v Osimu. 

 Cilj- novi centri v Venetu, na Sardiniji, v Toskani. 

 Zbirajo denar: SMS, povezave s športom (Milano maraton, kolesarska 
dirka). 

 Imajo zastonj spot na radiu. 

 Sestanek prišla posnet tudi lokalna televizija. 

 Način zbiranja denarja: prodaja konfetov, drugi izdelki, imajo zaposlenega, ki 
se ukvarja samo s promocijo. 

   

 



Škotska 

 Strateški pregled dela šole v letu 2012. 

 Ali lahko postanejo tako veliki kot včasih (120 
učencev)? 

 Časi so drugačni: šola bo postajala manjša (trenutno 
62 učenca) prihodnje leto 6 manj. 

 Spreminja se starost (starejši). 

 Najtežji primeri se selijo v lokalne šole, prej so 
predstavljali glavnino dela. 

 Trenutno VI + avtizem, težka socialna situacija, učne 
težave, motnje vedenja. 

 Prihodnje leto (avgust 2013) samo še en campus. 

 Podpora lokalnim šolam – lokalni resource centri. 

   

 



Povzetek 

 Financiranje: ne moremo se zanesti na državno 
financiranje, kombinacija z dobrodelnostjo. 

 Majhno število otrok. 

 Ustanove, ki pokrivajo različne motnje. 

 Potrebna večja učinkovitost v zagotavljanju uslug. 

 Staranje zaposlenih. 

 Potrebno sodelovanje (med šolami, lokalnimi 
oblastmi, dobrodelnimi organizacijami) 

 Bolj prodorno predstavljati dosežke – promocija. 

 Bolj podjetni v svojem delovanju. 

 Raziskati modele socialnega podjetništva (social 
entreprise). 



Definicija 

 A person with at least 2 disabilities, one 

of which manifests itself as a visual 

impairment, which impact significantly on 

the person’s learning potential to such a 

degree so as to require a customised 

education provision. 

 Odprto vprašanje: Ali bi bilo potrebno 

narediti raziskavo o tej skupini? 



Pregled projektov 

 J.O.B.S. MDVI (spletna stran) 
"Training for Professionals working with individuals with 

multiple disabilities and visual impairment on finding 

jobs and opportunities that benefit society" – in the 

short version called J.O.B.S. MDVI. 

 Imagine (na temo gledališča) 

 

 STEP UP! 

 



Predlogi za nove projekte 

 MDVI in demenca pri mladih 

 VI-ASD (slepota/slabovidnost + motnje 
avtističnega spektra):  

    konferenca na to temo:   

    10. in 11. marec 2014, Dublin 

 Nadaljevanje projekta JOBS 

 Socialno podjetništvo 

 Projekt, kjer bi šlo za izmenjave 
učencev/dijakov. 

 



Aktivnosti 

 Newsletter 

 

 Seminar na temo Matematika, 29. in 30. 

oktober 2013, Melhus, Norveška  

 

 Prihodnji sestanek, marec 2014 - Dublin 


