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1. Kaj je zbirka orodij INTESYS?
»Pozivamo države pogodbenice, da razvijejo na pravicah temelječe, usklajene,
večresorske strategije, da bi zagotovile, da so najboljši interesi otrok vedno izhodišče
za načrtovanje in zagotavljanje storitev.« (Odbor za otrokove pravice, Splošna
pripomba št. 7: Uveljavljanje pravic otrok v zgodnjem otroštvu, odst. 22. CRC/C/
GC/7Rev.1)

Projekt INTESYS – Skupaj: podpiranje ranljivih otrok preko integriranih
storitev1 je usmerjen v pospeševanje politik in praks v storitvah na področju
zgodnjega otroštva v smeri (večje in boljše) integracije med sistemi zgodnjega
otroštva po vsej Evropi. Namen je zagotoviti priložnosti, zlasti za otroke in
družine iz ranljivih skupin, da izkoristijo kakovostne storitve zgodnjega
otroštva.
Na podlagi obstoječih izkušenj in dobrih praks v Evropi so partnerji v konzorciju
INTESYS2 razvili ta priročnik z namenom:
- razložiti kompleksnost koncepta (in realnosti) integracije;
- predlagati referenčni okvir, ki kaže, da integracija deluje na podlagi
usklajenih vrednot in da je odvisna od ključnih dejavnikov za
spodbujanje integriranega delovanja na nivoju praks;
- navesti ključne dejavnike, ki vplivajo na integracijo;
- predlagati prakse, poti in orodja za delovanje na različnih ravneh (delo
v skupini, izvajanje storitve, medsebojno sodelovanje organizacij itd.).
Priročnik je rezultat skupnih prizadevanj vseh projektnih partnerjev.3 Orodja
so uporabili v svojih državah in skupnostih ter delili pridobljena spoznanja in
nasvete, ki so vključeni v priročnik. Na ta način smo ugotovili, da je priročnik
dragocena mešanica med teorijo in prakso, kar mu omogoča prilagodljivost
in sposobnost, da se prilagodi lokalnim kontekstom in posebnim potrebam.
Glavni namen priročnika je spodbujanje integracije med različnimi resorji
1

INTESYS je projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus +, Key Action 3 – Forward Looking Cooperation. Projekt se je začel novembra 2015 in končal aprila 2019. Za več informacij o
projektu obiščite: www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys
2
Fundacija King Baudouin (Belgija), Fundacija Universal Education (Nizozemska), Mednarodno združenje Korak za korakom – ISSA (Nizozemska), Fundacija Aga Khan (Portugalska), Fundacija Compagnia di
San Paolo (Italija), Fundacija Emanuela Zancan onlus Centro Studi e Ricerca Sociale (Italija), Fundacija
Calouste Gulbenkian (Portugalska), Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak
za korakom (Slovenija) in VBJK – Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen/Innovations
in the Early Years (Belgija).
3
Fundacija Aga Khan (Portugalska), Fundacija Compagnia San Paolo (Italija), Fundacija Calouste Gulbenkian (Portugalska), Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
(Slovenija) in VBJK –Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voorJonge Kinderen/Innovations in the Early
Years (Belgija). Zaradi posebnih razmer v Bruslju sta v Belgiji potekala dva vzporedna pilotna projekta –
eden v flamsko govorečem delu, drugi v francosko govorečem delu.
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(izobraževanje, zdravje, socialna varnost) s povezovanjem strokovnjakov in
storitev, ki jih uporabljajo isti otroci in družine v skupnostih. Pristop upošteva
participacijo skupnosti, staršev, otrok in deležnikov civilne družbe pri procesu
integracije storitev.
Priročnik spodbuja pomen kakovosti v integriranih storitvah in ustvarja
prostor za dialog med različnimi deležniki v sistemu zgodnjega otroštva.
Pri integraciji ni enotne poti, temveč zgolj multidimenzionalni zemljevid.

Priročnik je namenjen usmerjanju in podpori različnih deležnikov k višji
stopnji integracije, pri čemer je treba upoštevati, da mora celoten sistem
(od makro politike in financiranja do zagotavljanja kakovostnih storitev z
usposobljenimi strokovnimi delavci) delovati predvsem v korist otroka in
njegove družine v določenem kontekstu.
Namen zbirke orodij je olajšati proces integracije brez uvajanja ene same
že pripravljene rešitve. Uporabnike zbirke orodij spodbujamo k razvoju
lastnega pristopa, smernic, orodij in metod za boljše izpolnjevanje potreb
njihovega okolja.
Zagotavlja dobro ravnotežje med teoretičnim ozadjem za integracijo, ki
deluje v korist otrok in družin, ter praktično podporo za krepitev odprtega
dialoga in skupnih ukrepov med ustreznimi deležniki. Integracija storitev se
lahko začne tako z intervencijami od spodaj navzgor (strokovni delavci, ki so
v neposrednem stiku z uporabniki, skupnost, starši) kot od zgoraj navzdol
(medresorsko upravljanje, ukrepi in strategije). Bolje je, če sta obe smeri
usklajeni. Odvisno od tega, kje se je integracija začela in kdo jo je začel, se
lahko pot do integriranega načina dela spreminja in poteka na različne načine.
To zbirko orodij lahko uporabljajo različni deležniki, da z njim vzpostavijo ali
okrepijo integran sistem storitev na področju zgodnjega otroštva. Deležniki
so lahko:
- vodstvo storitev iz istega ali različnih resorjev;
- izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja;
- vodje skupnosti, lokalni/regionalni/nacionalni predstavniki/
upravljavci in oblikovalci politik;
- izvajalci storitev (strokovni delavci in drugi);
- starši in člani skupnosti;
7

-

predstavniki civilne družbe;
predstavniki različnih resorjev, dejavnih v sistemu predšolske vzgoje
(vladnem, zasebnem, nevladnem itd.).

Zbirka orodij se lahko uporablja ločeno s homogeno skupino deležnikov
(tj. izvajalcev, vodij, oblikovalcev politik) ali še bolje v mešanih skupinah, v
katerih sodelujejo različni deležniki, kar omogoča več dialoga, komunikacije
in sodelovanja. Vendar pa lahko usmerjanje procesa na način, kot ga
predlagamo v tej zbirki orodij, zahteva posebne kompetence. Več podrobnosti
najdete v poglavju 4.3.
V poglavju 2 (Uvod) razložimo, kaj integracija pomeni, in podamo argumente
za integracijo storitev. Posebno pozornost namenimo koristim integriranih
storitev za najranljivejše otroke in družine. Poleg tega poudarimo koristi za
storitve in skupnosti.
Poglavje 3 uvaja referenčni okvir za integracijo v sistemih zgodnjega otroštva
s tremi gradniki, ki vplivajo na integracijo:

a. Temeljna načela in vrednote
b. Ključni dejavniki
c. Kakovostne prakse

Temeljna načela in vrednote so temelj skupne vizije in skupnega stališča
deležnikov, ki so vključeni v proces integracije. Ključni dejavniki predstavljajo
pogoje, ki lahko onemogočijo oz. omogočijo proces in izid integracije.
Kakovostne prakse kažejo, kako so skupne vrednote in načela videti v praksi,
ko so ključni dejavniki ugodni.
V poglavju 4 je kompleksna pot do integriranega načina dela predstavljena
kot refleksivni cikel, v okviru katerega je treba odgovoriti na številna
vprašanja o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju sprememb. Pot temelji tudi
na stalnem procesu načrtovanja – delovanja – razmišljanja, ki zagotavlja,
da se upoštevajo potrebe otrok in družin ter zmogljivosti in možnosti vseh
vključenih deležnikov.
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Pot je organizirana okoli štirih glavnih vprašanj:
1. Zakaj potrebujemo spremembo?
2. Kakšno spremembo potrebujemo?
3. Kako se bo sprememba zgodila?
4. Kaj smo dosegli?

Vsaka faza poti je podprta z različnimi orodji. Te smo razvili, da bi
služila kot navdih za tiste, ki koordinirajo proces v smeri integracije.
Ti se lahko odločijo, da bodo na vsaki fazi poti uporabili vsa orodja,
lahko pa se odločijo za izbiro tistih orodij, ki najbolje ustrezajo
potrebam določene skupine, s katero delajo, ali ravni integracije, ki že
obstaja v določeni skupnosti.
Predlagana orodja lahko služijo tudi kot navdih za razvoj novih orodij, ki
so bolje prilagojena specifičnim potrebam in kontekstom. Večina orodij
je zelo refleksivna in je namenjena podpori odprtega, spoštljivega in
vključujočega dialoga med različnimi deležniki.
Orodja smo razvili, da sprožijo in podpirajo izmenjavo med deležniki
na bolj strukturiran način in spodbujajo integracijo. Vendar lahko
udeleženci v procesu izberejo tudi druge načine za reševanje nekaterih
vprašanj in orodij ne uporabijo.
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2. Uvod: Pomen integriranega delovanja na nivoju storitev

Vsaka faza poti je podprta z različnimi orodji. Te smo razvili, da bi služila kot navdih za tiste, ki koordinirajo proces v
smeri integracije.

»Za mnoge
je otroke uvajanje v predšolsko vzgojo in varstvo prvi korak v družbo. Nastavi jih
Ti se lahko odločijo, da bodo na vsaki fazi poti uporabili vsa orodja, lahko pa se odločijo za izbiro tistih orodij, ki
zrcalo onajbolje
tem, kako
na njih
gledadoločene
družba skupine,
in kako sgledajo
nase, ali
sajravni
je identiteto
zgraditi
ustrezajo
potrebam
katero delajo,
integracije,mogoče
ki že obstaja
v določeni
le v kontekstu
enakosti in razlike. V tem javnem zrcalu se soočajo z bistvenimi eksistencialnimi
skupnosti.
vprašanji, kot sta: kdo sem jaz? In ali je v redu, da sem to, kar sem?«
Predlagana orodja lahko služijo tudi kot navdih za razvoj novih orodij, ki so
bolje prilagojena
specifičnim2010)
potrebam in
(Michel
Vandenbroeck,

kontekstom. Večina orodij je zelo refleksivna in je namenjena podpori odprtega, spoštljivega in vključujočega dialoga
med različnimi deležniki.

ObstajaOrodja
vedno
več dadokazov
o pomenu
v način
življenju
smo razvili,
sprožijo in podpirajo
izmenjavo zgodnjega
med deležniki naotroštva
bolj strukturiran
in spodbujajo
integracijo.in
Vendar
lahko udeleženci
v procesu
izberejo tudi in
druge
načine za reševanje
nekaterih
vprašanj in orodij
posameznika
o koristih,
ki jih
kakovostne
pravične
storitve
zgodnjega
otroštvane uporabijo.
prinašajo otrokom in družinam, zlasti tistim v najbolj ranljivih
razmerah. Kompleksnost izzivov, s katerimi se danes soočajo družbe, ima
dramatičen vpliv na družine in posledično na mlajše otroke: povečanje
revščine,
oslabitev
sistemov socialnega
povečanje neenakosti,
2 Uvod:
Pomen integriranega
delovanja na varstva,
nivoju storitev
negotovost zaposlitve, večja mobilnost in migracije in hitro spreminjanje
»Za mnoge je otroke uvajanje v predšolsko vzgojo in varstvo prvi korak v družbo. Nastavi jih zrcalo o tem, kako na njih gleda
gospodarskih
in političnih razmer. Poleg tega so sistemi zgodnjega otroštva
družba in kako gledajo nase, saj je identiteto mogoče zgraditi le v kontekstu enakosti in razlike. V tem javnem zrcalu se soočajo z
bistvenimi eksistencialnimi
vprašanji,
kot gibljejo
sta: kdo sem jaz?
In aliuniverzalnimi
je v redu, da sem to, kar sem?«
predmet političnih in strukturnih
sprememb,
ki se
med
(Michel Vandenbroeck, 2010)
in ciljno usmerjenimi ukrepi, javnimi in zasebnimi storitvami, splošnimi in
obveznimi
storitvami,
resorskimi
in integriranimi
teh izzivov
in in
Obstaja
vedno več dokazov
o pomenu zgodnjega
otroštva v življenjupristopi.
posameznikaTrk
in o koristih,
ki jih kakovostne
pravične
storitve otroka
zgodnjega in
otroštva
prinašajo
otrokomprivede
in družinam,
tistim v najbolj
ranljivih razmerah.
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Kompleksnost izzivov, s katerimi se danes soočajo družbe, ima dramatičen vpliv na družine in posledično na mlajše
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storitve,
zlasti
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živijoneenakosti,
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imajo
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javnimi in zasebnimi storitvami, splošnimi in obveznimi storitvami, resorskimi in integriranimi pristopi. Trk teh izzivov
in sprememb z vidika otroka in družine pogosto privede do zamujenih priložnosti, da bi koristili kakovostne storitve,
zlasti če otroci živijo v revščini, imajo migrantsko poreklo, pripadajo manjšinskim skupinam ali imajo posebne
potrebe.

Večplastni problemi zahtevajo številne, prilagojene in dobro
usklajene ukrepe.
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in naraščajoče
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gradi trdne
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svojorazliko
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in
otroštva,temelje
lahko pomenita
v življenju
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in njegove družine.
življenjske
Zato način, kako so

zasnovani,
urejeni in financirani sistemi
Raziskave in spodbudne prakse iz Evrope in zunaj
zgodnjega
otroštva,
in način,
kako
nje se zavzemajo
za spremembe,
ki priznavajo
in
osrednjo vlogo
otroka in družine
pri
delujejoslavijostoritve
zgodnjega
otroštva,
oblikovanju, urejanju, financiranju in zagotavljanju
lahko pomenita bistveno razliko v življenju
otroka in njegove družine.
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Raziskave in spodbudne prakse iz Evrope in zunaj nje se zavzemajo za
spremembe, ki priznavajo in slavijo osrednjo vlogo otroka in družine pri
oblikovanju, urejanju, financiranju in zagotavljanju storitev zgodnjega otroštva,
kar vodi do zmanjšanja neenakosti in razlik v družbi. Evropski dokument Predlog
ključnih načel okvirja za kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja4 predstavlja
trden okvir za spodbujanje kompetentnih sistemov zgodnjega otroštva, pri
katerih je v središču otrok in družina. Pomembna značilnost kompetentnega
sistema, ki jo poudarjajo v tem dokumentu, je sodelovanje med storitvami.

2.1. Kaj pomeni »integracija storitev na področju zgodnjega
otroštva«?
V zgodnjem otroštvu so otrokom in njihovim družinam na voljo različne
storitve, ki skrbijo za različne vidike razvoja in blaginje otrok in ki so močno
povezane z njihovo starostjo: prehrana, zdravje, socialna varnost, družinska
podpora, zaščita otrok, izobraževanje. Mnoge od teh storitev so formalne,
vendar imajo tudi neformalne in priložnostne storitve pomembno vlogo, saj
jih zagotavljajo različni javni ali zasebni deležniki v skupnostih: kulturne
organizacije, športne organizacije, cerkev itd. (in vsi prispevajo k izpolnjevanju
kompleksnih in raznolikih potreb mlajših otrok in družin).

Obravnava razdrobljenosti
Pri analizi integracije so bile številne dimenzije sistema v zgodnjem otroštvu
(resorji, starostna skupina, vrsta upravičenca, raven upravljanja, vrsta
izvajalca) opredeljene kot kazalci za prizadevanje za integracijo.
Medtem ko se potrebe in zahteve otrok in družin prepletajo, sistemi zgodnjega
otroštva kažejo veliko razdrobljenosti, kar pogosto vodi do prekrivanja,
neuspešnosti, neučinkovitosti, depersonalizacije, vrzeli, celo nesoglasij ali
zamujenih priložnosti z visoko stopnjo neenakosti. Ta se pojavlja pri načinu
vzpostavljanja, načrtovanja in izvajanja storitev, ter pri načinu, kako od njih
koristijo otroci in družine. Sledijo primeri večdimenzionalne razdrobljenosti v
sistemih zgodnjega otroštva.
Resorska razdrobljenost: storitve se pogosto specializirajo na enem
samem področju (izobraževanje, podpora staršem, varstvo
4 Proposal for Key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care, Report of
the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/
archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
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otrok, finančne težave, nastanitev itd.). Vendar pa družine teh
področij ne obravnavajo nujno kot ločenih »potreb«. Še posebej
v primeru družin, ki živijo v revščini, so potrebe s področja
zdravja, nastanitve, zaposlitve itd., povezane, in jih je težko
ločiti od izobraževalnih izzivov.
Starostna razdrobljenost: v nekaterih primerih se storitve za otroke, stare
do 3 let, razlikujejo od storitev za predšolsko vzgojo in obvezno
šolstvo; storitve za otroke pa so lahko ločene od storitev za
starše.
Razdrobljenost podskupine ali ciljne skupine: nekatere storitve obravnavajo
posebne podskupine, kot so matere samohranilke, migranti,
revne družine, družine z otrokom s posebnimi potrebami itd.
Razdrobljenost politike: storitve se lahko urejajo na lokalni, regionalni in
državni ravni, kar pomeni, da je sodelovanje med storitvami, ki
so vodene na različnih ravneh, pravi izziv.
Razdrobljenost organizacij: v nekaterih državah so storitve razdeljene na
vladne storitve, nevladne organizacije, verske organizacije,
prostovoljno delo ter storitve, ki jih vodi skupnost, integracija
pa lahko pomeni sodelovanje med zasebnimi in javnimi
partnerji. Nedržavne, priložnostne in neformalne storitve je
treba obravnavati kot del širšega sistema zgodnjega otroštva;
njihove storitve je treba prepoznati in ceniti, zlasti kadar so v
središču pozornosti otroci iz ranljivih skupin.
Če želimo povečati učinek storitev in izboljšali blaginjo tistih, ki jih uporabljajo,
se lahko različnih vidikov razdrobljenosti lotimo z usklajevanjem in integracijo
vizije, ciljev, načrtov, ukrepov in rezultatov storitev.

Oblike integracije
Oblika integracije je zasnovana iz različnih izrazov, ki se uporabljajo
zamenljivo, vendar se lahko nanašajo na različne vrste organizacijskih oblik in
oblik upravljanja ter načine tesnejšega sodelovanja z različnimi strokovnjaki
v različnih resorjih in storitvah. Nekatere raziskave kažejo, da je oblika
integracije odvisna od vrste ukrepov, ki so jedro sodelovanja med različnimi
storitvami, ki se lahko razlikujejo od najmanj združenih ukrepov do skupnega
strateškega načrtovanja, sprejemanja odločitev in zagotavljanja storitev.
V mnogih primerih je sodelovanje med storitvami ločeno na podlagi enkratnega
upravljanja primerov, ki zahteva vključevanje drugih storitev. V drugih primerih
več organizacij razvije tesnejše sodelovanje v obliki neformalne mreže in tako
12
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5 Povezovalna aktivnost, pri kateri gre za razdelitev dela med posamezniki, ki pa delujejo samostojno.
6 Kolektivna sinhrona aktivnost, pri kateri posamezniki delujejo kot celota; sodelovanje.
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nekateri otroci in družine še vedno ne morejo doseči potrebnih storitev.
Da bi jih dosegli, morajo dobro poznati sistem in imeti navigacijske
veščine, ki jih najbolj ogrožene družine nimajo.
• V primeru koordinacije je skupna vizija povezovanje različnih storitev
in programov ter skupno načrtovanje in skupna kultura. Med storitvami
poteka odprt dialog, prav tako z družinami in skupnostmi. Storitve
izvajajo skupaj in jih podpirajo z deljenim financiranjem. Otroci in
družine imajo koristi od koordinacije storitev, posledično jih večje število
dosega potrebne storitve. To se pogosto dogaja v formalnih mrežah, ki
so se dogovorile o nekakšnem upravljanju in procesih odločanja, kar
pomaga pri koordinaciji odločitev in ukrepov.
• V primeru integracije se glede skupne vizije, vrednot in kulture
dogovorijo na formalen način. Rezultate, ki se tičejo otrok in družin,
opredelijo skupaj in so osredotočeni na njihovo doseganje. Obstaja en
odločevalec,
ki usklajuje in vodi programe/storitve, financiranje pa je
so se dogovorile o nekakšnem upravljanju in procesih odločanja, kar pomaga pri koordinaciji odločitev in
združeno.
Otroci in družine imajo koristi od celostnih storitev, ker so
ukrepov.
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Integracija storitev se nanaša tudi na vertikalno in horizontalno os sistema. Vertikalna integracija se nanaša na
strukturno in konceptualno usklajevanje storitev in upravljanja ter na način, na katerega se na posamezni stopnji oz.
starosti otrokovega razvoja obravnava spreminjajoče se potrebe otrok in družin. Po drugi strani pa horizontalna
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integracija zadeva različne storitve in resorje, ki sodelujejo, da bi zadostili potrebam otrok in družin pri določeni
7
starosti otrok.

Večjo integracijo je mogoče doseči z ustvarjanjem in krepitvijo formalnih
mrež storitev in s krepitvijo njihove zmogljivosti za učinkovito in uspešno
sodelovanje.
Integracija storitev se nanaša tudi na vertikalno in horizontalno os sistema.
Vertikalna integracija se nanaša na strukturno in konceptualno usklajevanje
storitev in upravljanja ter na način, na katerega se na posamezni stopnji oz.
starosti otrokovega razvoja obravnava spreminjajoče se potrebe otrok in
družin. Po drugi strani pa horizontalna integracija zadeva različne storitve in
resorje, ki sodelujejo, da bi zadostili potrebam otrok in družin pri določeni
starosti otrok.7

Stopnje integracije8
Integracija se nanaša na številna področja načrtovanja, sprejemanja odločitev,
zagotavljanja in podpiranja storitev zgodnjega otroštva, pri čemer omogoča
participacijo številnih deležnikov. Predstavlja nemoteno kontinuiteto med
storitvami, ki si delijo odgovornost in spodbujajo solidarnost in socialno
kohezijo v lokalnih skupnostih.
Integracija na nivoju strokovnih delavcev
Integracija med strokovnimi delavci pomeni delitev dolžnosti in
zmožnosti med strokovnimi delavci iz različnih sistemov, ki so trdno
zavezani neposrednim storitvam z uporabniki. To je omogočilo
boljše razumevanje tega, kako ukrepati, da bi (na integriran način)
upravljali analizo povpraševanja, večfaktorsko opredelitev problemov,
upravljanje znanja in dokumentacije, količinsko opredelitev potrebnih
virov, njihovo dodeljevanje, potrebnih ukrepov ter vrednotenje
rezultatov. Pomen skupnega strokovnega področja se je jasno pokazal
pri tistih, ki izvajajo neposredne storitve, pri multidisciplinarnih
delovnih skupinah in v primeru integriranih storitev na nivoju institucij
in skupnosti. Potreba po razlikovanju je bila povezana s potrebo po
prepoznavanju dejavnikov, ki zagotavljajo enotnost in primernost
posegov. Na skupnem strokovnem področju se odnosne in vodstvene
funkcije združijo in medsebojno primerjajo. Skupne strokovne
funkcije lahko opišemo v povezavi z znanjem in sposobnostmi glede:
glavnih modelov organizacije dela, tehnike timskega dela, tehnike
7 Milotay, N. (2016) EPRS | European Parliamentary Research Service. Author: Nora Milotay Members’
Research Service, PE 583.809.

86 Canali, C., Geron, D., Vecchiato T. (2015). Integrated systems: new perspectives for children and families

– Quaderno TFIEY št. 5, Fundacija Compagnia di San Paolo in Fundacija Emanuela Zancan Onlus.
Vrste stopenj integracije temeljijo na okviru, uvedenem z italijanskim Nacionalnim zdravstvenim načrtom,
1998–2000.
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sprejemanja odločitev, skupinske dinamike, ki jim dajemo prednost,
komunikacijskih modelov in procesov ter elementi lastnega poklica
v zvezi z drugimi poklici. Na splošno imajo strokovni delavci manj
predsodkov, saj medsebojno poznavanje in priznavanje skupnega
strokovnega področja postane področje primerjave s skupnim
usposabljanjem in ocenjevanjem rezultatov.
Integracija na nivoju vodstva
Integracija institucionalnih odgovornosti ni zadostna brez vlaganja
v integracijo na nivoju vodstva, ki zadeva delovanje storitev,
intervencije, integrirano upravljanje virov in premagovanje ovir za
dostop do storitve, kar še posebej škoduje najšibkejšim. Mehanizme
koordinacije smo tako opredelili za različne probleme, pri čemer
preprostih odgovorov nismo zamenjevali s kompleksnimi (tj. tistim na
visoki stopnji integracije znanja in virov). Na primer, ena od rešitev je
bila priprava metodologije projektov z multidisciplinarnimi delovnimi
skupinami. Vprašanje je, kako zagotoviti enotno vodenje ocene potreb
in globalno izvajanje procesov storitev. Potrebujemo integrirane
informacijske sisteme.
Integracija na nivoju institucij
Namen te integracije je (enotno) upravljanje različnih virov (socialnih,
izobraževalnih, zdravstvenih itd.). Institucije so morale delovati skupaj
v obliki sporazumov, ki omogočajo usklajevanje odgovornosti in
optimizacijo razpoložljivih virov. Veliko truda smo namenili socialnem
in zdravstvenem področju (za področja, ki zahtevajo visoko stopnjo
integracije) in področju izobraževanja (npr. usklajena obravnava
integracije otrok s posebnimi potrebami).
Integracija na nivoju lokalne skupnosti

Razvoj prostovoljstva in družinskih društev omogoča številne priložnosti
za mreženje, in sicer z integriranim načrtovanjem, javnimi in zasebnimi viri
ter s prepoznavanjem vrednosti virov, ki so na voljo v lokalnih skupnostih.
Tako zadostimo tudi tistim potrebam, ki jih tradicionalne oblike storitev za
otroke in družine niso ustrezno obravnavale. Izkušene so bile nove metode
zagotavljanja storitev (tj. prilagodljive in prilagodljive življenjskim in delovnim
časom družin). V okviru integracije na ravni skupnosti so tako strokovni
kot nestrokovni viri raznoliki. Glavni problem vidimo v tem, da izvajanje
dobrih praks pogosto preprečujejo norme, ki standardizirajo procese in
dajejo prednost varnosti pred humanizacijo. Te dimenzije niso nujno v
nasprotju druga z drugo, lahko pa so v sistemih, ki temeljijo na zahtevah, in
ne na zmožnostih strokovnih delavcev za doseganje rezultatov v povezavi
z integracijo, učinkovito odzivanje na potrebe uporabnikov in doseganje
ekonomske trajnosti.
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2.2. Utemeljitev za spodbujanje integriranih storitev v
sistemih zgodnjega otroštva
Pregled študij o integriranih storitvah, ki jih je izvedel Center za odličnost in
rezultate v storitvah otrok in mladih (C4EO) iz Velike Britanije,9 je razkril, da
centri zgodnjega otroštva, ki združujejo varstvo otrok, predšolsko vzgojo in
zdravstveno varstvo in ki zagotavljajo svetovanje in podporo za starše, lahko
izboljšajo številne vidike življenja otrok. Po njihovem mnenju integrirani centri
za vzgojo in izobraževanje izboljšajo vedenje otrok, socialne veščine in učenje.
Otroci, ki pri integriranih storitvah največ pridobijo, so tisti, ki so podvrženi
večjemu tveganju za zanemarjanje in zlorabo.
Integrirani družinski centri staršem omogočajo več časa za iskanje zaposlitve in
več zaposlitvenih izbir. Študija o pilotnem projektu celostne oskrbe, ki je potekal
na petih območjih v Veliki Britaniji, je pokazala, da je 56 odstotkov staršev, ki
so se uporabljali storitev otroškega varstva, izjavilo, da so zaradi tega imeli več
izbire v zvezi z delom ali študijem; 32 odstotkov pa je lahko iskalo zaposlitev.
Verižni učinek iskanja zaposlitve ali usposabljanja je, da lahko družine prekinejo
prejemanje podpore in izboljšajo svoje finance.
Poleg tega se lahko zaradi dela z drugimi strokovnimi delavci izboljša kakovost
prakse zaposlenih v integriranih centrih. Lahko si izmenjajo strokovno znanje
in primere dobrih praks (na primer zdravstveni delavci in vzgojitelji), kar vodi
do izboljšanih standardov v obeh resorjih. Študija o skupnih delovnih postopkih
med strokovnimi delavci s področja duševnega zdravja in zaposlenimi s
področja predšolske vzgoje je pokazala, da so vzgojitelj zaradi sodelovanja
postali bolj empatični in so se bolj zanimali za globlji pomen vedenjskih težav,
imeli so tudi več nadzora in so čutili večjo odgovornosti za vedenje otrok v svoji
skupini. Integriran pristop ima tudi koristi v smislu zmogljivega in stroškovno
učinkovitega zagotavljanja storitev.
V centrih z integriranimi storitvami dogodki v povezavi z usposabljanjem in
strokovnim razvojem zaposlenih predstavljajo priložnost za srečanja med
zaposlenimi iz različnih storitev, kar se je izkazalo za koristno za njihov razvoj in
tudi za otroke v njihovi oskrbi. Usposabljanje o integrirani praksi in povezovanje
med strokovnimi delavci lahko zaposlenim pomaga pri vzpostavljanju skupnih
stališč in načinov dela. Otroci in njihove družine imajo koristi od pristopa »vse na
enem mestu«. Otroci in njihove družine imajo koristi od pristopa »vse na enem
mestu«. Vključevanje najširšega možnega razpona resorjev in storitev pomeni,
da bodo njihove potrebe bolj verjetno izpolnjene neposredno ali prek napotitve.
Starši bi morali biti vključeni v delo centra, saj najbolje vedo, kaj potrebujejo in
kaj potrebujejo njihovi otroci.
9 www.communitycare.co.uk/2009/03/27/the-benefits-of-integrating-early-years-services-for-children
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Predlog ključnih načel okvirja za kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja,10
ki ga je razvila delovna skupina za predšolsko vzgojo in varstvo pod okriljem
Evropske komisije, prav tako navaja izsledke o pomenu in koristih za otroke
in družine pri zagotavljanju visokokakovostnih, vključujočih, pravičnih in
integriranih storitev zgodnjega otroštva.
Deset izjav iz okvira kakovosti predstavlja celovit pogled na sisteme
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu in predstavlja dobro začetno točko
za prepoznavanje sprememb, ki so potrebne v sistemih za spodbujanje pristopa,
usmerjenega na otroka in družino, ki temelji na skupnem razumevanju podoba
otroka, ključna vloga, ki jo igra participacija družine v zgodnjih letih, in kakovost
v zgodnjih letih. Evropski okvir kakovosti podpira okrepljeno sodelovanje
med storitvami in resorji na podlagi skupnega razumevanja njihove vloge in
odgovornosti.
Izjava 9: Deležniki v sistemu izobraževanja in vzgoje v zgodnjem
otroštvu imajo jasno skupno razumevanje svoje vloge in odgovornosti
ter vedo, da se od njih pričakuje, da bodo sodelovali s partnerskimi
organizacijami.
Omenjeni okvir predstavlja pomembne izsledke za integrirane storitve v
sistemih zgodnjega otroštva.
-

-

Kadar upravljanje izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu ni
integrirano (kar pomeni, da odgovornost za ureditev in financiranje
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu nosijo različni oddelki na
centralni in regionalni ravni) ali je le delno (kot v večini držav članic EU),
to pomeni nižji standard vzgoje za otroke, mlajše od treh let, višje stroške
za starše, manj enakovreden dostop do storitev za vse družine in slabše
izobraženo in plačano delovno silo.11
Zdi se, da integrirani sistemi zagotavljajo večjo skladnost v politiki
sistema izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu (npr. ureditev in
financiranje, učni načrt, izobraževanje/usposabljanje delovne sile in
delovni pogoji, sistemi spremljanja in vrednotenja) ter več sredstev,
dodeljenih mlajšim otrokom in njihovim družinam.12 Takšni enotni sistemi
vodijo k boljši kakovosti in pravičnejšemu zagotavljanju storitev ter k
večji finančni učinkovitosti. Delitev odgovornosti med državno upravo
in lokalnimi oblastmi izboljša upoštevanje lokalnih potreb. Vendar pa
lahko decentralizacija upravljanja poveča tveganje za poudarjanje razlik

10 Predlog ključnih načel okvirja za kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja, str. 7–8: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/
ecec-quality-framework_en.pdf
11 Prav tam, str. 62.
12 Kaga, Y., Bennett, J., and Moss, P. (2010). Caring and learning together: A cross-national study on the
integration of early childhood care and education within education. UNESCO.
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v dostopnosti in kakovosti izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu
med regijami.13
Poleg tega v članku v reviji Lancet, Izboljšati razvoj v zgodnjem otroštvu:
od znanosti do merila (angl. Advancing Early Childhood Development: from
Science to Scale) omenjajo tudi potrebo po izgradnji zmogljivosti in krepitvi
koordinacije za spodbujanje razvoja v zgodnjem otroštvu prek obstoječih
storitev za zdravje, prehrano, izobraževanje, socialno varstvo in zaščito
otrok. »Iz pregleda zaključujemo, da je za uspešnost, primernost in trajnost
intervencij potrebno, da se izvajajo kot multiresorski intervencijski paketi, ki
temeljijo na skrbni negi.«14

2.3. Izsledki o ranljivih skupinah
Poročilo OECD15 iz leta 2015, ki se osredotoča na integracijo socialnih storitev
za ranljive skupine, navaja, da »čeprav je mogoče celovito zagotavljanje storitev
uporabiti v vseh okoljih blaginje z več ali dodatnimi potrebami, so ljudje, ki
bodo imeli največ koristi od celovitega zagotavljanja storitev, ranljive skupine
prebivalstva, ki so prikrajšane na številnih področjih in ki imajo kompleksne
potrebe.« Eno od priporočil v poročilu je, da »integracija storitev predstavlja
edinstveno priložnost za reševanje zapletenih socialnih problemov, s
katerimi se soočajo ranljive skupine prebivalstva. Vsak premik k integriranim
storitvam bi moral novim integriranim socialnim storitvam omogočiti čas za
vzpostavitev lastne delovne kulture, institucionalnega znanja in praks ter
skupnih ciljev. Vlade morajo zagotoviti sredstva za dolgoročnejše naložbe v
razvoj storitev, ozaveščanje in ciljno usmerjenost ter izvajati ustrezne ocene
za popolno razumevanje vrednosti integriranih socialnih storitev.«16
Pri preučevanju koristi poročilo navaja naslednje:
- Integrirane storitve lahko zmanjšajo stroškovno breme zagotavljanja
podpore in oskrbe, saj se zmanjšajo številni obiski, podvajanje storitev
in dragi ukrepi.
- Integracija storitev lahko privede do zgodnejšega odkrivanja raznovrstnih
potreb ranljivih skupin in s tem omogoči ciljno usmerjene predhodne
13

Proposal for Key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care, Report of
the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission
(2014), str. 62.

14

www.thelancet.com/series/ECD2016

15

OECD (2015), Integrating Social Services for Vulnerable Groups. Bridging Sectors for Better Service
Delivery, OECD Publishing, Paris: www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/integrating-thedelivery-of-social-services-for-vulnerable-groups_9789264233775-en, p. 19.

16

Prav tam, str. 14.
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-

ukrepe.
Integracija izboljšuje dostop do storitev, kar je zlasti pomembno za
ranljive ljudi, ki potrebujejo prednostne storitve.
Integrirane storitve omogočajo izmenjavo informacij in znanja med
strokovnimi delavci.
Več integriranih modelov zagotavljanja storitev povečuje kooperacijo in
sodelovanje med ponudniki in odločevalci, vodi k izboljšanju kakovosti
storitev ter zagotavlja boljše rezultate in zadovoljstvo s storitvijo med
uporabniki in ponudniki storitev.

Pregled literature, izveden v okviru projekta INTESYS, je pokazal naslednje
dodane vrednosti integracije v sistemih zgodnjega otroštva:
Dodana vrednost
Za družine in otroke

Večja dostopnost
Lažje najdejo tisto, kar potrebujejo
Storitve so bolj vezane na potrebe in raznolikost težav
Večja kohezija v skupnosti
Lažji prehodi iz ene storitve v drugo
Skupno lastništvo in okrepljena partnerstva

Za strokovne delavce in
organizacije

Združevanje moči in zmogljivosti pri soočanju z izzivi
Součenje in strokovni razvoj

Na nivoju politike

Manj prekrivanja, vrzeli in razdrobljenost
Boljša uporaba omejenih virov

2.4. Glavni cilji za otroke pri integriranem načinu dela
Glavni cilji za mlajše otroke pri integriranem načinu dela so:17
1) poudariti pravice vsakega otroka do preživetja, razvoja in
izobraževanja, pri tem pa upoštevati medsebojne odvisnosti med
prehrano, zdravjem, učenjem in psihosocialnim razvojem;
2) ustvarjanje pogojev za podporo staršem in drugim skrbnikom pri
izpolnjevanju njihovih odgovornosti in uresničevanju njihovih želja,
povezanih z njihovimi otroci, vključno s programi socialne zaščite,
zaposlovanjem in stanovanjsko politiko;
3) izboljšati dostopnost in ustreznost storitev za otroke in starše;
17

Prirejeno po Woodhead, M., Feathersone, I., Bolton, L. in Robertson, P. (2014). Early Childhood
Development: Delivering Intersectoral Policies, Programmes and Services in Low resource Settings. Topic
guide. Oxford: Health &amp; Education Advice &amp; Resource Team (HEART), str. 12.
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4) izboljšanje dolgoročnih rezultatov na področju zdravja, učenja
in dobrega počutja v mladostništvu in odraslosti, vključno z
medgeneracijskimi koristmi;
5) premostiti vrzel in izboljšati enakopravnost za vsa dekleta in fante,
ne glede na njihove ekonomske in socialne okoliščine, zmožnosti
ali nezmožnosti, s storitvami, ki so celovite, vključujoče in visoke
kakovosti;
6) izboljšati zmogljivost in stroškovno učinkovitost storitev, resorjev
in sistemov pri uresničevanju ciljev razvoja v zgodnjem otroštvu v
sodelovanju s starši in skupnostmi;
7) spodbujanje inovativnih rešitev, ki temeljijo na dokazih, pri
zagotavljanju trajnostnih programov in storitev, zlasti v okoljih z
nizkimi viri, kjer so strokovne zmogljivosti in sistemi upravljanja lahko
v zgodnjih fazah gradnje.

2.5. Potencialni izzivi na poti do integracije
Pot do integracije predstavlja dolgoročen proces, zato je
pomembno, da se postopoma približamo procesu in ga utemeljimo
na močni skupni logiki. Prehodi z ene ravni na drugo ali prehod z
razdrobljenosti na koordinacijo, če pri tem preskočite druge ravni
sodelovanja, so lahko izziv.
Če se proces začne brez skupnega razumevanja in vizije, lahko
povzroči zmedo. Če manjkajo viri (človeški in finančni), tudi najboljši
načrti ne bodo izvedeni in to lahko povzroči nezadovoljstvo in
odpor. Pomanjkanje dobro opredeljenih rezultatov za otroke,
družine in storitve bo povzročilo neučinkovitost. Zato je treba o
procesu dobro premisliti, pri čemer mora biti jasno, kaj že obstaja
in na čem lahko gradimo, kaj nam manjka in kaj moramo iskati.
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manjkajo viri (človeški in finančni), tudi najboljši načrti ne bodo izvedeni in to lahko
povzroči nezadovoljstvo in odpor. Pomanjkanje dobro opredeljenih rezultatov za
otroke, družine in storitve bo povzročilo neučinkovitost. Zato je treba o procesu
dobro premisliti, pri čemer mora biti jasno, kaj že obstaja in na čem lahko gradimo,
kaj nam manjka in kaj moramo iskati.
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v
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razvojurazvoju
in zagotavljanju
storitev lahko
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in zagotavljanju
storitevnalahko
Integracija
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ravniintegracija
vodstva spodleti.
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ela.
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do neposrednega zagotavljanja storitev.19 Razumevanje integracije zahteva
stop in mora
upoštevati različne ravni/plasti: od neposrednega zagotavljanja storitev do s
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Medresorsko upravljanje
Vzpostavljen pravni okvir, dejavno zastopanje v državnih
organih, jasne vloge in odgovornosti
Integrirani procesi
Uresničevanje skupnih delovnih strategij, politik in
procesov
Integrirano zagotavljanje osnovnih storitev
skupna lokacija storitev, skupno usposabljanje, skupni
ocenjevalni okvir, raba ustreznih podatkov za opravljanje
storitev
Rezultati za otroke in mlade
Starše
Družine
Skupnost
Rezultati za otroke in mlade, starše, družine skupnost
Vir: Graham et. al. (2009)

18
www.communitycare.co.uk/2009/03/27/the-benefits-of-integrating-early-years-services-forchildren
19

Wong, Dr. S. and Press, Dr. Frances (2012), The Art of Integration Delivering Integrated
Education, Care and Support Services for Young Children and their Families, www.
theinfantshome.org.au/site/assets/files/1237/the_art_of_integration_-_final.pdf
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and Press, Dr. Frances (2012), The Art of Integration Delivering Integrated Education, Care and Support

Najpogostejši izzivi/ovire na poti do integracije,
ugotovljeni v okviru pilotnih projektov INTESYS
•

Osredotočanje na zahteve in potrebe otrok in družin – prehod s
pristopa, usmerjenega v storitve, k pristopu, ki je osredotočen na
otroka in družino.

•

Vzpostavitev in vzdrževanje pristopa, ki temelji na močnih področjih
– osredotočanje na to, kar že obstaja, ter potenciali in priložnosti, ki
jih je mogoče uporabiti.

•

Spreminjanje miselnosti vseh relevantnih deležnikov za spremembo
vsakodnevnih delovnih praks – poglabljanje razumevanja tega, kaj
pomeni integracija, in kdo naj bi bil v središču.

•

Doseganje »pogleda helikopterja«, ki združuje različne (trojne)
vidike staršev, otrok, občine, upravljavcev storitev, izvajalcev, kar
vodi do jasnosti vlog, mandatov in struktur .

•

Ugodni pogoji (čas, financiranje, koordinatorji, imeti ne le vodje/
izvajalce, temveč tudi vodje/strokovne delavce, imeti podporo/
pomoč vseh deležnikov).

•

Vprašanja v zvezi z upravljanjem: zagotavljanje močnega, skupnega
in navdihujočega vodenja – kontinuiteta, povezljivost, usmerjenost,
razjasnitev vlog, mandatov in struktur (kdo bo prevzel pobudo, kdo bo
kaj storil), zagotoviti sodelovanje, zagotavljanje lastništva procesa
vseh deležnikov in trajnost, različni načrti upravljanja.

•

Zagotavljanje participacije družin/staršev v procesu izgradnje
integracije (Kdaj naj se pridružijo? Kakšno vlogo naj igrajo?).

•

Pomanjkanje pogojev (prostor, čas, odnos) za vključevanje otrok,
staršev.

•

Zagotoviti deljeno vodenje – kulturo spoštovanja skupnih prednosti.

•

Priznavanje integriranega način dela je del rednega dnevnega
delovanja storitev, kar vodi do kontinuitete nalog/odgovornosti,
zmožnosti merjenja učinkovitosti/uspešnosti.

•

Pomanjkanje znanja o potrebah in prednostih integracije – tematika
integracije storitev se ne upošteva dovolj v učnem načrtu za
usposabljanje pred in med delom.

•

Pravne/etične omejitve pri izmenjavi podatkov med strokovnimi
delavci/storitvami za družine in otroke.

•

Čas – dolgo »rojstvo«, odvisno od začetne točke procesa.
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2.6. Integrirani sistemi na področju zgodnjega otroštva, ki
temeljijo na skupnih vrednotah in viziji
Pogoj za zdravo, smiselno in funkcionalno integracijo je, da je sistem
zgodnjega otroštva zgrajen na vrednotah in načelih, ki spodbujajo otrokove
pravice do razvoja, učenja in dobrega počutja, kot so tisti, ki jih spodbuja
Predlog ključnih načel okvirja za kakovost predšolske vzgoje in izobražvanja.
-

Vsak otrok je edinstven, kompetenten in aktiven učenec, katerega
potencial je treba spodbujati in podpirati. Vsak otrok je radoveden,
zmožen in inteligenten posameznik. Otrok je soustvarjalec znanja,
ki potrebuje in hoče interakcijo z drugimi otroki in odraslimi. Otroštvo
je čas, ko živi, išče in osmišlja svet. Zgodnje otroštvo ni le priprava na
prihodnost, temveč tudi na sedanjost. Je tudi čas največjih priložnosti
in tveganj za razvoj in učenje otrok.

-

Storitve izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu morajo biti
osredotočene na otroke, upoštevati morajo njihova stališča in jih aktivno
vključevati v vsakodnevne odločitve v sistemu zgodnjega otroštva.
Storitve bi morale nuditi spodbujajoče in skrbno okolje ter zagotoviti
socialni, kulturni in fizični prostor z vrsto možnosti za otroke, da razvijejo
svoj sedanji in prihodnji potencial.

-

Izobraževanje in vzgoja v zgodnjem otroštvu sta namenjena celostnemu
pristopu, ki temelji na temeljni predpostavki, da sta izobraževanje in
vzgoja neločljiva. Celostni pristop k razvoju otroka hkrati obravnava
fizične, socialno-čustvene, intelektualne in duhovne vidike otrokovega
življenja.

-

Starši so naši najpomembnejši partnerji in njihova participacija je
bistvenega pomena.

-

Družina je prvo in najpomembnejše okolje za rast in razvoj otrok, starši
(in skrbniki) pa so odgovorni za dobro počutje, zdravje in razvoj vsakega
otroka. Starši imajo pravico do podpore pri starševstvu. Zaradi tega bi
storitve morale biti osredotočene na družino.

-

Družine bi morale biti v celoti vključene v vse vidike izobraževanja
in vzgoje svojih otrok. Da to zagotovimo, bi morale biti storitve
izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu zasnovane na partnerstvu
z družinami in temeljiti na zaupanju in vzajemnem spoštovanju. Takšna
partnerstva lahko pomagajo družinam z razvojem storitev, ki ustrezajo
potrebam staršev in omogočajo ravnotežje med družinskim časom in
delovnim časom.20

20

European Commission (2014). Proposal for Key principles of a Quality Framework for Early Childhood
Education and Care, Report of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices
of the European Commission, str. 7–8. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/
policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
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V dokumentu priznavajo tudi pomen uporabe pristopa, ki temelji na
prednostih, pri delu z otroki, družinami in strokovnimi delavci v sistemu,
kar pomeni skupni proces med osebami, ki jih storitve podpirajo, in tistimi,
ki jih zagotavljajo, kar jim omogoča skupno delo in opredelitev rezultatov,
ki temeljijo na prednostih in sposobnostih posameznika,21 kar predstavlja
izhodišče za izgradnjo kulture participacije.
Prednosti in sposobnosti, ki so še posebej cenjene, so:
-

notranja raznolikost posameznika (individualne identitete, vrednote,
znanje, spretnosti, potenciali);

-

socialne mreže, ki jim pripadajo ljudje (kolektivne spretnosti in znanje);

-

sredstva skupnosti, v kateri osebe živijo.

Z drugimi besedami, pristop, ki temelji na močnih področjih, pomeni
spoštovanje in uporabo notranje in družbene raznolikosti vseh deležnikov v
skupnosti, ki te lastnosti obravnavajo kot sposobnosti, ki lahko služijo procesu
integracije. Integracija storitev in politik zahteva prizadevanje za uporabo
»skupnega jezika« v smislu vrednot in ciljev, ki jih sprejemajo deležniki, ki
delajo za mlajše otroke in njihove družine. Zagotavlja, da uporabljajo podobna
»očala« pri razumevanju konteksta, potreb, prednostnih nalog in dejavnikov
uspeha ter pri uporabi strategij in ukrepov, ki so v najboljšem interesu otroka
in družine.
Skupna vizija je ključni dejavnik za integracijo, ker pomeni, da imajo deležniki
po resorjih na različnih ravneh v sistemu zgodnjega otroštva skupno
razumevanje otroka, vloge, ki jo igra družina, poslanstva in vloge storitev
zgodnjega otroštva ter vloge, ki jo imajo kot deležniki v sistemu.

21

Duncan, B. L. and Miller S. D. (2000), The heroic client: doing client-directed outcome-informed therapy,
San Francisco: Jossey-Bass.
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Otrok in družina v središču: Osrednji namen integracije je doseganje boljših
rezultatov za otroke in njihove družine pri oblikovanju, načrtovanju,
izvajanju in ocenjevanju storitev zgodnjega otroštva. Zato moramo
vse odločitve začeti in sprejeti s kolektivnim soglasjem in zagotoviti,
da so njihove zahteve izpolnjene, saj jih vidimo kot akterje in partnerje
v procesu.
Celostni pristop: Celostni pristop k otroku, družini, izvajalcu, storitvi in
skupnosti zagotavlja, da se upošteva raznolikost njihovih potreb
in močnih področij ter da so ukrepi, ki vplivajo na njih, usklajeni in
sinergični. Pomeni tudi, da pri procesih in rezultatih upoštevamo
intelektualno, socialno-čustveno, fizično in duhovno dimenzijo
27

vključenih. Vse te dimenzije je treba upoštevati pri sodelovanju z
vsemi akterji.
Kakovostni odnosi: Ključni so kakovostni, plodni odnosi med posamezniki
in timi, med odločevalci, med strokovnimi delavci in upravičenci
ter različnimi ravnmi upravljanja. Temeljiti morajo na zaupanju,
vzajemnem spoštovanju, deljenih odgovornostih, medsebojnih
dogovorih in skupni zavezanosti.
Sistemski pristop: Vsi elementi sistema vplivajo drug na drugega vertikalno/
horizontalno, kar vpliva na prehode med starostnimi skupinami,
resorji in storitvami ter tudi od zagotavljanja storitev do politike.
Zato je treba spremembe videti skozi kompleksnost njihovega vpliva
znotraj sistema. Sprememba, ki se začne v enem delu sistema, bo
vplivala na druge dele sistema. Zato je treba spremembe obravnavati
sistemsko.
Povratne informacije in samoorganizacija: Vsi akterji v procesu, naj bo to
posameznik ali organizacija, ima sposobnosti, ki jih je mogoče
mobilizirati, in nenehno iščejo skladnost. Za to ni nekega določenega
recepta, saj je vsak proces edinstven in kontekstualiziran. Zato
je pri vsakem procesu potrebno nenehno prilagajanje s pomočjo
participativnih mehanizmov, upoštevanje specifičnih pogojev,
ohranjanje avtonomije upravičencev in spodbujanje pristopov, ki
temeljijo na močnih področjih.
Raznolikost in pravičnost: Notranja, socialna in kulturna raznolikost
predstavljajo temeljne sestavine skupnega oblikovanja, načrtovanja
in zagotavljanja storitev za otroke in družine. Vsak deležnik je
cenjen, vsak ukrep zagotavlja enake možnosti tistim, ki jih najbolj
potrebujejo. Vključeni so predstavniki ranljivih skupin, ki so slišani
in videni, njihovo mnenje se spoštuje in vplivajo na proces odločanja.
Participacija: Če želimo odzivne, prilagodljive, koristne in učinkovite storitve,
je ključnega pomena poslušati mnenje različnih deležnikov (vključno
z otroki in njihovimi družinami), in sicer od faze načrtovanja do
zagotavljanja storitev in ocenjevanja za izboljšanje. Sodelovanje
temelji na skupnih vrednotah, skupnih ciljih in opredeljenih ukrepih
ter na skupnem razumevanju lastništva. Poleg tega želimo storitve, ki
najbolje služijo otrokom in družinam, zato otroci in družine sodelujejo
pri odločanju in soustvarjanju storitev, ki so ustrezne zanje.
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3.2. Ključni dejavniki in področja praks v podporo integraciji
Na podlagi literature in raziskave, ki je analizirala izkušnje integracije v
izbranih državah v Evropi, smo dejavnike, navedene na spodnji sliki, opredelili
kot najbolj kritične za ustvarjanje ugodnega okolja za integracijo. Čeprav ni
enotnega pristopa na poti do integriranih storitev, literatura ponuja dragocen
vpogled v uspešne poti, ki kažejo na dosledne vrednote in prakse na različnih
ravneh. V povezavi s ključnimi dejavniki smo več področij prakse opredelili kot
ključne za ustvarjanje temeljev za integracijo v sistemih zgodnjega otroštva
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KAKOVOST PRAKSE - VIZIJA
V državah z že razvitimi integriranimi storitvami se je že zgodilo, da so
morali pri razvijanju skupne vizije med različnimi deležniki premagati
izzive v zvezi s storitvami in poklicno kulturo, značilno za določen
resor, razlike v strokovnih zahtevah in diskurzih, različne poglede na
starše in otroke, resorske sheme financiranja in razpršene politične
odgovornosti. Vlaganje v stalni dialog na različnih ravneh predstavlja
bistven začetni ukrep. Če želimo premostiti različne diskurze in
doseči skupno razumevanje in cilje, je treba z oblikovalci politik,
nosilci odločanja, strokovnimi delavci, starši in skupnostmi ustvariti
prostor za dialog
KLJUČNI DEJAVNIK 2: Zaposleni – Storitve do določene mere predstavljajo
zaposleni. Kakovost storitev je zelo odvisna od kakovosti zaposlenih.
Bolj kot so pripravljeni zaposleni in bolj kot jih podpiramo, boljše so
storitve. Predstavljajo eno najpomembnejših sestavin pri zagotavljanju
kakovosti, in sicer od zagotavljanja vodstva do neposrednih interakcij
s strokovnimi delavci iz podobnih storitev, družinami, skupnostmi in
nenazadnje z otroki.
KAKOVOST PRAKSE – ZAPOSLENI
Integriran način dela zahteva tako strokovne kompetence, ki se
nanašajo na določeno nalogo, kot tudi določen odnos, ki se nanaša
na pripravljenost za sodelovanje, zaupanje v partnerske organizacije,
odprtost do skupnega učenja, zavedanje o nevarnosti stigmatizacije
in znanje, kako se temu izogniti. Osnovni integriran način dela, zlasti
za družine, ki so težko dostopne, zahteva poseben odnos in vrednote
strokovnih delavcev ter celostni pristop. Starši in otroci bi morali
prejemati storitve, ki jih dejansko potrebujejo, in ne storitev, za katere
strokovni delavci menijo, da jih potrebujejo. S tem bi storitve postale
bolj dostopne in bi ljudi motivirale za sodelovanje. Zaradi tega je
treba nenehno nuditi usmerjanje in usposabljanje vsem zaposlenim
in v okviru skupnih dogodkov različnih resorjev. Reflektivna praksa,
vzajemno mentorstvo, učeče se skupnosti in skupinske aktivnosti
zaposlene ohranjajo povezane, motivirane in zavezane k sodelovanju.
Združevanje dela v različnih disciplinah zahteva nadgradnjo
začetnega usposabljanja, saj usposabljanje pred zaposlitvijo ne bo
nikoli zadostovalo, da bi se ljudje naučili brezhibnega in celostnega
načina dela.
V multidisciplinarni skupini je treba združiti različne poklicne vloge,
jasno pa je treba opredeliti tudi razdelitev vlog in odgovornosti.
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KLJUČNI DEJAVNIK 3: Vodstvo – Nobenega načrta ali projekta ni mogoče
opraviti brez vodstva. Bolj kot je zapleten in zahteven »projekt«,
močnejša je potreba po vodstvu. Vodenje pomeni strateško
razmišljanje, upravljanje virov, prevzemanje odgovornosti, sprejemanje
odločitev, vodenje procesov, prevzemanje tveganj, iskanje odgovorov in
rešitev, odgovornost, pa tudi gradnjo in negovanje kolektivne kulture,
spodbujanje energij, sodelovanje in delo z ljudmi, omogočanje in
upravljanje sprememb. Vodstvo udejanja vizijo in zagotavlja strateški
pristop k skupnemu delu.
KAKOVOST PRAKSE – VODSTVO
Strong Pri močnem vodstvu v integriranih storitvah ne gre toliko za
strogo hierarhijo, temveč za povezovanje, motiviranje in opolnomočenje
osebja, razvoj in izvajanje jasne vizije na participativni način (vključno z
družinami in skupnostmi), vztrajanje na začrtani poti, komunikacijo in
podporo zaposlenim pri njihovem razvoju v smeri večjega sodelovanja.
Vodstvo v tem kontekstu pomeni ustvarjanje kulture sodelovanja,
omogočanje in oblikovanje vrednot sodelovanja, medsebojnega
spoštovanja in solidarnosti, demokratičnega odločanja, organiziranja
skupne prakse in strokovnega razvoja ter posredovanja med
različnimi deležniki. Takšna vrsta vodenja zahteva, da so »vodje« ne
le kompetentni in predani, temveč tudi, da so seznanjeni z različnimi
storitvami in strokovnimi delavci ter da so zelo verodostojni. Da bi vse
to lahko prevzeli, morajo obstajati jasna pooblastila, tako od organov
kot v okviru sodelovanja oz. mreže storitev.
KLJUČNI DEJAVNIK 4: Izvajanje storitev – Način, na katerega se storitve
izvajajo, odraža način, na katerega odgovorni zaznavajo njihovo
vlogo pri upravljanju in zagotavljanju storitev. Njihova dosegljivost,
razpoložljivost, cenovna dostopnost, uporabnost in celovitost kažejo,
v kolikšni meri predstavljajo odgovor na resnične potrebe družin in
skupnosti, v katerih delujejo. Storitve se lahko izvajajo izolirano ali z
ustvarjanjem »mreže« sodelovanja.
KAKOVOST PRAKSE – IZVAJANJE STORITEV
Na splošno bi morale biti integrirane storitve dosegljive vsem, cenovno
dostopne, uporabne, vsem na voljo in celovite. Storitve bi morale biti
brezplačne, sprejemajoče do vseh, ne le do specifičnih »ciljnih« skupin
in njim zadevne. Če želimo doseči vse družine, zlasti tiste, na katere
se gleda kot na kot »težko dostopne« ali so tako označene, je treba
razmisliti o delu na terenu. Storitve je treba sooblikovati z družinami,
kar zahteva prožno strategijo, ki temelji na več modelih in poteka v
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bližini, kjer družine živijo, delajo ali se srečujejo.
Številni primeri kažejo na minimalno število storitev znotraj
integrirane ponudbe: izobraževanje in vzgoja v zgodnjem otroštvu,
starševska podpora, (preventivno) zdravje in socialno delo. Toda
integracija se lahko razvije tudi med varstvom otrok in vrtcem (v
razdeljenih sistemih) ali med šolami in knjižnico itd. Pomembno je le
to, da mreža storitev vsebuje dovolj splošnih, osnovnih in univerzalnih
storitev, ki so sprejemajoče, ter zagotovljajo prostore za srečanja, kjer
se družine lahko med seboj povezujejo. Zagotavljanje kakovostnih
integriranih storitev je globoko zakoreninjeno v skupnosti, odzivno na
njene potrebe in zelo prilagodljivo, saj se skupnost stalno spreminja.
Ne glede na »obliko« integracije kakovost zagotavljanja storitve
določa obseg doseganja družin in otrok, obseg njihovega sodelovanja
v storitvi ter kako se odziva na njihove potrebe. Naj gre za storitev
»pod eno streho«, storitev v koordinaciji vodilne storitve ali storitev
z deljeno odgovornostjo, ki deluje avtonomno, storitve integriranega
sistema postanejo del mreže in posamezen partner postane »vstopna
točka« mreže storitev.
KLJUČNI DEJAVNIK 5: Komunikacija in izmenjava informacij – Skupno
načrtovanje in delo sta odvisna od nemotene in učinkovite komunikacije
ter dostopa do informacij in njihove izmenjave. Učinkoviti in varni
informacijski sistemi ter jasni protokoli za komunikacije ustvarjajo
trdno platformo za močno sodelovanje. Zaupanje je ključna sestavina
v procesih komuniciranja in izmenjave informacij ter v odnosu med
staršem in storitvijo.
KAKOVOSTNE PRAKSE – KOMUNIKACIJA IN IZMENJAVA INFORMACIJ
Za ranljive družine so ovire do dostopa pogosto povezane s
pomanjkanjem informacij. Pogosto ne poznajo dejanskih storitev, ki
jih imajo na voljo. Skrbijo jih morebitni učinki stigmatizacije ali pa ne
vedo vedno, kako lahko storitve koristijo njim in njihovim otrokom.
Če imamo bolj integrirano ponudbo, lahko celo povzročimo zmedo,
če komunikacija in informacije niso dovolj jasne glede razpoložljivih
storitev, kako jih uporabljati in kakšne povezave obstajajo (ali ne) med
njimi. Družine morajo jasno vedeti, kaj imajo na voljo, ter kakšni so
pogoji in možne posledice.
Potrebno je oblikovati jasne strategije komunikacije, informacij in
deontoloških kodeksov o tem, kako se uporabljajo in delijo informacije
o družini: katere informacije se zbirajo, kdo jih zbira in zakaj, kakšni
so komunikacijski kanali med strokovnimi delavci in storitvami, kdo
ima dostop do informacij, kakšna so pravila o razkrivanju občutljivih
informacij, kako so ljudje obveščeni o teh pravilih in kako se lahko
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pritožijo. To so nekateri kritični vidiki, ki jih je treba upoštevati pri
vzpostavljanju sistema za komunikacijo in izmenjavo informacij.
Elektronski sistem za komunikacijo in izmenjavo informacij je koristno
orodje, v kolikor zagotavlja zaščito podatkov, protokole dostopa,
protokole za nalaganje podatkov ter točne in popolne informacije.
Za funkcionalno integracijo so enako pomembne komunikacija in
delitev informacij na strokovni ravni (med strokovnimi delavci v isti
storitvi ali v različnih storitvah), na ravni institucij (med strokovnimi
delavci in vodstvom), na ravni vodstva (med vodstvi različnih
storitev in drugih nosilcev odločanja) in na ravni lokalne skupnosti
(med različnimi predstavniki skupnosti in storitvami). Vzpostaviti
je treba dogovorjene in učinkovite kanale za odzivanje na posebne
okoliščine. Za pojasnitev vlog, odgovornosti in postopkov so potrebne
komunikacijske strategije in protokoli.
KLJUČNI DEJAVNIK 6: Čas – Ustvarjanje pogojev za integracijo zahteva
čas: čas za vzpostavitev partnerstev in vključevanje skupnosti, čas
za ustvarjanje kulture sodelovanja (norm in praks) med strokovnimi
delavci, čas za skupno načrtovanje po resorjih, čas za učinkovito
participacijo pri sprejemanju odločitev in prilagoditve v procesu,
ki temeljijo na refleksiji. Upoštevanje dejavnika časa v procesih
sprememb je ključnega pomena. Večja kot je sprememba, več časa
potrebujemo.
KAKOVOSTNE PRAKSE – ČAS
Premik k večjemu sodelovanju zahteva čas. Glede na kontekst lahko
obstoječe tradicije in kultura v storitvah in resorjih spremembe
podpirajo ali se jim upirajo. Potrebno medsebojno zaupanje in
zavezanost konceptu integriranega dela potrebujeta dovolj časa za
rast, razvoj in poglobitev. Pomembno je, da omogočimo razvoj teh
procesov na ravni hitrosti zadevnih partnerjev.
Tudi starši bodo potrebovali nekaj časa, da bodo spoznali, kako se
spreminjajo nekatere znane storitve in kako se povezujejo z drugimi
storitvami. Tudi oni bodo morali spoznati in se navaditi na spreminjanje
zagotavljanja storitev.
Pri integriranem načinu dela je prav tako pomembno zagotoviti čas
za dialog med deležniki (partnerji, predstavniki skupnosti, družinami,
strokovnimi delavci itd.), za usklajevanje pristopov in ukrepov, za
skupno načrtovanje, za preverjanje skupnega dela, za izvajanje
skupnih dejavnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter
za razmislek o nadaljnjih prilagoditvah, potrebnih za boljše delovanje
integracije.
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KLJUČNI DEJAVNIK 7: Financiranje – Integracija storitev zahteva spremembe
ne le v smislu politik in praks, ampak tudi v smislu, kako se finance
načrtuje in uporablja. Stroškovna učinkovitost je omenjena kot atribut
integriranega zagotavljanja storitev.
KAKOVOSTNE PRAKSE – FINANCIRANJE
Pri integraciji storitev je potrebno dobro znanje o tem, kako se oblikuje
in dodeljuje proračun. Glavni razlog za spodbujanje integracije je
boljše spremljanje posameznega otroka in družine, izpolnjevanje
njihovih specifičnih potreb, zmanjšanje morebitnih vrzeli pri dostopu
do storitve in rezultatih. To pomeni tudi opredelitev področij, na katerih
se prekrivajo stroški različnih resorjev, in iskanje načinov za njihovo
zmanjšanje, ter opredelitev področij, ki potrebujejo dodatna sredstva,
in iskanje različnih virov financiranja, ki so lahko lokalni, nacionalni,
javni ali zasebni.
Pregled literature kaže, da so pri podpori procesa integracije storitev
potrebna znatna finančna vlaganja. Treba je vlagati v usposabljanje,
zbiranje in upravljanje podatkov, tehnično podporo, razvoj politike,
skupno načrtovanje, infrastrukturo itd. V mnogih primerih lahko
stroški popolne integracije presežejo stroške razdrobljenih storitev,
vendar le na začetku. Z dolgoročnega vidika bi moral integriran način
dela zagotavljati dobro donosnost naložb, in sicer z zmanjševanjem
presežka zaposlenih, izboljšanjem zagotavljanja storitev in
zagotavljanjem učinkovitejših ukrepov.
Pri možnostih financiranja je pomembno, da presežemo tradicionalni
pristop tokov financiranja na podlagi problemov/vprašanj (tj.
osredotočiti se na izobraževanje v zgodnjem otroštvu) in se
premaknemo v smeri podpiranja in oblikovanja večdimenzionalnih
rešitev (tj. osredotočiti se na preprečevanje osipa, kar zajema tudi
družinske razmere, zdravje, prehrano itd.).
V mnogih državah je odgovornost za storitve zgodnjega otroštva v
rokah lokalnih skupnosti, kar lahko povzroči dodatne izzive in težave
z neenakostjo. Revne lokalne skupnosti ne morejo vedno zagotoviti
sredstev za integracijo storitev, če jih ne podpirajo nacionalne ali
regionalne oblasti. To lahko rešujete na različne načine (ti se običajno
razlikujejo od države do države):
- »skupna lokacija storitev«, ki predstavlja enkratno investicijo v
prostore ali več ponudnikov storitev v modelu »vse na enem mestu«,
kjer se storitve izvajajo na eni lokaciji;
- ponovna preučitev in ponovna opredelitev načinov za združevanje
lokalnega–regionalnega–državnega financiranja;
- uvedba pristopa financiranja »na prebivalca«, pri čemer se
sredstva ne dodelijo določenim institucijam/storitvam, temveč
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sledijo otrokom in se dodelijo storitvam, katerih končni uporabniki
so otroci.

3.4. Pregled kakovostnih praks, ki podpirajo integracijo
Spodnja tabela prikazuje tesno povezavo med vrednotami in načeli, ključnimi
dejavniki in področji kakovostne prakse. Medtem ko vrednote in načela
predstavljajo KOMPAS pri sprejemanju odločitev o usmeritvah, strategijah
in ukrepih, ključni dejavniki pomagajo določiti prakse, ki bodo dosledno
zagotavljale pozitiven vpliv dejavnikov na procese in rezultate. Vsak dejavnik
omogoča praksa. Če so prakse kakovostne, povečajo možnost, da bodo
dejavniki vzpostavijo integracijo.

PODROČJA

KAKOVOSTNE PRAKSE
Pri vsakodnevnih odločitvah in delu vrednote, prakse in odnosi v
vseh storitvah temeljijo na načelu »otrok in družina v središču.
Notranja raznolikost strokovnih delavcev in raznolikost znotraj
in med otroki in družinami štejeta med bistvene vrednote za
zagotavljanje kakovosti.

VIZIJA

Vzpostavljeni so pozitivni in zaupljivi odnosi med strokovnimi
delavci, vodstvi, starši in člani skupnosti.
ra vodenja priznava osrednjo vlogo otroka in družine pri oblikovanju
in izvajanju storitev ter pri skupnem načrtovanju in izvedbi.
Politika in predpisi različnih institucij, ki delajo z mlajšimi otroki
in njihovimi družinami, so usklajeni z načelom »otrok in družina v
središču« pri zagotavljanju storitev.
Protokoli za sodelovanje med storitvami temeljijo na skupnem
izpolnjevanju specifičnih potreb posameznega otroka in družine.
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Kultura vodenja temelji na vrednotah kooperacije, participacije,
medsebojnega spoštovanja, spoštovanja raznolikosti in
solidarnosti pri oblikovanju in izvajanju storitev.
Vodstvo sprejema pobude, ki prispevajo k izgradnji kulture
sodelovanja med zaposlenimi, storitvami, družinami, skupnostmi,
nosilci odločanja in oblikovalci politik.

VODENJE

Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med strokovnimi
delavci, vodstvom storitev, družinami in skupnostmi.
Strukture upravljanja spodbujajo soustvarjanje prilagojenih
rešitev za skupnosti/družine.
Upravljalske prakse motivirajo vse zaposlene, ustvarjajo pogoje za
sodelovanje med zaposlenimi in krepijo participacijo zaposlenih,
družin in skupnosti pri procesih odločanja in spremljanja, katerih
cilj je izboljšanje kakovosti in večja učinkovitost.
Zaposleni, starši in člani skupnosti se čutijo opolnomočene, da
prispevajo k pozitivnim spremembam v svojih skupnostih.
Upravljalske prakse spodbujajo in podpirajo timsko/skupno
načrtovanje, zagotavljanje timskih/skupnih storitev ter timsko/
skupno spremljanje.
Pravila upravljanja ustvarjajo pogoje za jasno in pregledno
komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.

ZAPOSLENI

Na ravni storitve potekajo dejavnosti strokovnega razvoja, katerih
cilj je razširitev portfolia kompetenc zaposlenih z namenom
boljšega izpolnjevanja potreb otrok, družin in skupnosti.
Osebje in vodstvo podpirajo in izvajajo vzajemno ocenjevanje,
vzajemno učenje, medsebojno podporo in kooperacijo.
Redno se izvajajo skupne dejavnosti nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja med zaposlenimi iz različnih institucij/storitev
za krepitev kompetenc partnerskih organizacij ter spodbujanje
skupinskega razmišljanja in učenja.
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IZVAJANJE IN STORITVE

Vsi zaposleni v storitvi(-ah) (ne glede na poklicni profil in vlogo)
delijo prepričanje, da vsak posamezni otrok in vsaka posamezna
družina ostane v središču vseh odločitev, in v skladu s tem
prepričanjem delujejo na vsakodnevni ravni.
Ne glede na resor, storitev ali starostno skupino otrok, na katero
se ciljno usmerjajo, imajo strokovni delavci odnose, ki so zaupanja
vredni, opolnomočeni in spoštljivi ter jih izkazujejo pri delu z
otroki in družinami.
Storitve zagotavljajo raznolike, prilagojene rešitve, ki temeljijo na
skupnosti/družini in so sooblikovane z družinami in skupnostmi.
Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med strokovnimi
delavci in storitvami ter družinami in skupnostmi.
Interakcije med strokovnimi delavci iz različnih storitev niso
hierarhične in spodbujajo reflektiven in raziskovalno usmerjen
odnos do obravnave vsakega otroka in družinskih razmer.
S pomočjo medinstitucionalnega dela se oblikujejo prilagojene
skupne storitve za doseganje najbolj ranljivih skupin in
zagotavljanje univerzalne ponudbe.

IZMENJAVA INFORMACIJ

KOMUNIKACIJA IN

Komunikacija in delitev informacij med strokovnimi delavci znotraj
storitve in med storitvami spoštujeta deontološke kodekse in
uveljavljata najboljše interese otrok in družin.
Obstajajo jasni, pregledni, dostopni in dogovorjeni kanali
komunikacije med storitvami za ustrezno obravnavo specifičnih
razmer in potreb vsakega otroka in družine.
Varen elektronski sistem informacij, dostopen vsem storitvam,
ki zagotavlja natančne in popolne informacije o vsakem otroku in
njegovi družini, je vzpostavljen po pridobitvi dovoljenja za dostop
in uporabo podatkov s strani družine.
Komunikacija in delitev informacij med storitvami temeljita
na jasnih in preglednih protokolih za varstvo podatkov, njihov
prenos in dostop, ki otrokom in družinam zagotavljajo pravico do
zasebnosti in varnosti.
Postopki komunikacije in izmenjave informacij podpirajo
sodelovanje znotraj storitve in med posameznimi storitvami.
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ČAS

Znotraj delovnika je predviden plačan čas za timske sestanke med
(laičnimi) strokovnimi delavci med zaposlenimi, ki so namenjeni
analizi in načrtovanju individualiziranih poti za obravnavo
vsakega otroka in družine na podlagi tekoče dokumentacije,
samorefleksije in skupinske refleksije.
Znotraj delovnika je predviden plačan čas za medresorske
dejavnosti profesionalnega razvoja na ravni storitve.

FINANCIRANJE

V okviru skupin in med službami je posebej določen čas za skupno
načrtovanje in ocenjevanje.
Sredstva so posebej dodeljena za medresorske dejavnosti.

Koordinacija med storitvami zagotavlja, da so sredstva usklajena
in da so področja prekrivanja vrzeli opredeljena in zmanjšana na
minimum.
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4. Začetek poti do integracije
4.1. Kako začeti pot do integracije
Pot do integracije ni premočrtna, temveč razvojna in zahteva stalen odziv
na notranje (organizacijske) in zunanje (družbene in politične) zahteve.
Vključuje tako posameznike kot skupine, različne storitve in različne ravni
(lokalno, regionalno in nacionalno) in temelji na stalnem in postopnem
procesu refleksija–ukrepanje–refleksija v okviru participativnega pristopa,
ki zagotavlja, da so sprejeti koraki in spremembe prilagojene potrebam otrok
in družin ter vodijo k boljšim rezultatom.
Zakaj potrebujemo spremembo? (Skupna utemeljitev in sodelovanje)

o
o
o
o

Kakšna so naša pričakovanja in zavezanost otrokom in
družinam v naši skupnosti?
Kakšne so potrebe otrok in družin v skupnostih, ki uporabljajo
naše storitve? Bi morali določene stvari delati drugače? Katere
in zakaj?
Kaj vključuje integracija storitev in integracija zagotavljanja
storitev in čemu je to pomembno? Kakšno je trenutno stanje v
zvezi z integracijo?
Kakšne so koristi integracije za otroke in družine?
Kakšno spremembo potrebujemo? (Načrt za integracijo)

o
o
o
o
o
o
o
o

Kakšna je naša vizija?
Kaj želimo doseči za otroke in družine?
Katere kompetence so potrebne za dosego naših ciljev?
Kako daleč v proces integracije želimo iti?
Kako bo izgledala integracija storitev?
Kako naj organiziramo in upravljamo komunikacijo in delitev
informacij?
Kdo bo odgovoren za kaj? Kako sprejemamo odločitve?
Kako je mogoče bolje uporabiti obstoječe vire in katera dodatna
sredstva so potrebna?
Kako se bo sprememba zgodila? (Izvajanje načrta)

o

Kako bomo ustvarili priložnosti za dialog in sodelovanje vseh
deležnikov?
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o
o
o
o
o
o
o

Kako bomo podpirali izboljšave politik in predpisov?
Kako bomo s strokovnim razvojem podpirali nove prakse v
okviru storitve in med posameznimi storitvami?
Ali smo vzpostavili dogovorjeno vodenje in določili skupne
odgovornosti?
Kako olajšamo delovanje nove ravni integracije?
Kako bomo podpirali učinkovito in etično komunikacijo in
izmenjavo informacij znotraj in med storitvami?
Kako lahko ustvarimo čas za skupno načrtovanje in razmislek v
okviru storitve in med posameznimi storitvami?
Kako naj zagotovimo dovolj človeških in finančnih virov?
Kaj smo dosegli? (Evalvacija in refleksija rezultatov)

o
o
o
o
o

Na katerih področjih prakse so bile spremembe uspešne?
Katere so bile najpomembnejše prednosti in sredstva, ki smo
jih uporabljali in na podlagi katerih
smo gradili?
Kateri so bili glavni izzivi ali razlogi, zaradi katerih je bilo
uvajanje sprememb počasno ali se ni zgodilo?
Kateri rezultati za otroke in družine so bili doseženi?

Zaradi kompleksnosti poti moramo začeti z ugotavljanjem, kje leži izhodišče
za premik k višji stopnji integracije. Kot je opisano v poglavju 2.1, v sistemu
zgodnjega otroštva obstajajo različne oblike integracije in številne oblike
razdrobljenosti, ki jih je treba preseči: starostne skupine, resorje, ciljne
skupine, politike upravljanja, raznolike ponudnike in financiranje.

4.2. Pregled procesa
Integracija se nanaša na način, kako različni deležniki v sistemu zgodnjega
otroštva razmišljajo, načrtujejo, sprejemajo odločitve, delajo in vrednotijo
svoje delo, pri čemer upoštevajo rezultate, ki jih prinašajo vsakemu otroku in
vsaki družini.
Da bi ocenili stanje integracije, določite naslednje korake, ukrepajte skupaj,
spremljajte procese in določite čas za srečanja deležnikov, med katerimi
lahko razpravljajo in se učijo drug od drugega. Ena od pomembnih ugotovitev
iz pregleda projekta je, da je najbolj učinkovito, če se storitve združijo in
razmislijo o novih načinih uporabe že razpoložljivih storitev in virov ter
povezovanja med njimi, namesto da bi »izumljale« nove strukture.
V skladu z okvirom, predstavljenim v poglavju 3, so pomembni trije sklopi
elementov:
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-

zagotoviti, da bodo deležniki z različnih ravni podpirali temeljne
vrednote in načela, in sicer na nivoju storitev (zaposleni), na nivoju
institucij (resorji, upravljanje) ter na nivoju družin in skupnosti;
zagotoviti, da ključni dejavniki pozitivno vplivajo na delo na nivoju
storitev, resorjev, vodstva institucij in upravljanja;
zagotoviti vzpostavitev kakovostnih praks, ki bodo krepile vpliv ključnih
dejavnikov.

Pot do integracije naj sledi naslednjemu ciklu:

4. faza:
KAJ SMO DOSEGLI?
(Evalvacija in refleksija rezultatov)

1. faza:
ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO
(Skupna utemeljitev in sodelovanje)

3. faza:
KAKO SE BO SPREMEMBA ZGODILA?
(Izvajanje načrta)

2. faza:
KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
(Načrt za integracijo)

Vse štiri faze cikla zahtevajo predane »zagovornike integracije« oz. gonilno
silo sprememb, ki bo v procesu zagotovila široko zastopanost različnih
deležnikov v sistemu zgodnjega otroštva: strokovnih delavcev in vodij
različnih ponudnikov storitev (javnih ali zasebnih) iz različnih resorjev
(zdravja, izobraževanja, socialnega varstva, zaščite otrok), družin, lokalnih,
regionalnih in nacionalnih organov in predstavnikov skupnosti.
Prva faza cikla se osredotoča na spodbujanje ključnih deležnikov, da se
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vključijo v proces, vendar pod pogojem, da delujejo v smeri bolj
integriranega sistema. Gonilna sila procesa je lahko glavni koordinator,
lokalnaposvetovalna skupina in/ali lokalna koordinacijska skupina,22
ki bi ga bilo treba ustanoviti na samem začetku procesa, z dobro
zastopanostjo deležnikov, če želimo oblikovati vključujočo platformo
za sodelovanje. Omenjena telesa bodo ob podpori glavnega
koordinatorja predstavljala gonilno silo pri kaskadnih aktivnostih,
ki bodo omogočile spremembe na različnih ravneh sistema, in
sicer na nivoju vodstva, strokovnih delavcev, skupnosti in storitve.
Med to fazo se ustvari občutek za skupnost in vzpostavi stalen
dialog med deležniki. Osrednji poudarek je na usklajevanju stališč
s pomočjo skupnega jezika, skupne zavezanosti spremembam in
izboljšanju trenutnih razmer, s čimer postavimo temelje za skupne
ukrepe. Omenjena prizadevanja bosta v naslednjih fazah še naprej
zaznamovali usklajenost in skladnost. V tej fazi se oceni sedanje
stanje in uvede referenčni okvir za integracijo, ki bo deležnike usmeril
k doseganju skupnega razumevanja glede tega, kaj je integracija in
zakaj je potrebna v določenem kontekstu. Sklicevanje sestankov/
okroglih miz/obiskov z namenom utemeljevanja pomena integracije
je ključnega pomena za: razumevanje lokalnega konteksta,
oblikovanje močne skupne utemeljitve za spremembe, ocenjevanje
trenutnega stanja pri zagotavljanju storitev zgodnjega otroštva in
opredelitev boljših rezultatov za otroke in družine.
Druga faza cikla se osredotoča na sodelovanje vseh deležnikov pri razvoju
jasnega akcijskega načrta, ki temelji na:
•

skupni viziji;

•

skupnem razumevanju otroka, družin, strokovnih delavcev in storitev;

•

oceni obstoječih in potrebnih kompetenc ter potrebnih sprememb pri
načrtovanju in izvajanju storitev;

•

dogovorjenih rezultatih za otroke in družine, ki jih je treba doseči;

•

sporazumu o strukturi in postopkih vodenja in upravljanja;

•

dogovorjenem sistemu komunikacije in delitve informacij;

•

oceni obstoječih in potrebnih virov za spremembe v smeri boljše
integracije.;

22 Opis in definicijo glavnega koordinatorja, lokalnega akcijskega tima, lokalne posvetovalne
skupina in/ali lokalne koordinacijske skupine lahko najdete v orodju 1.1: Priprava sestankov
za sodelovanje in participacijo skupnosti.
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Druga faza bo zahtevala več sestankov za načrtovanje, katerih cilj se
je približati dogovorjenemu akcijskemu načrtu. Lokalni posvetovalni
odbor oz. lokalna koordinacijska skupina bo prispevala k procesu
na podlagi posvetovanj z njihovimi volilnimi enotami. Visoka stopnja
zavezanosti kompleksni spremembi zahteva uvedbo participatornih
procesov.
V tej fazi je predvidena izvedba izhodiščne evalvacije pričakovanih
rezultatov, ki bo služila kot osnova za načrtovanje smotrnih in smiselnih
ukrepov in kot osnova za periodično ocenjevanje napredka v smeri
pričakovanih rezultatov. Pri razvoju in uporabi orodij za ocenjevanje
bi veljalo razmisliti tudi o uporabi specifičnega strokovnega znanja..
Tretja faza se osredotoča na izvajanje akcijskega načrta. Glede na dogovorjene
pričakovane rezultate in cilje lahko ukrepi zavzamejo različne oblike.
Skupne sestanke za načrtovanje, skupne dejavnosti spremljanja
(orodja in postopke), medresorske dejavnosti strokovnega razvoja
in skupne medresorske pobude (ki pomenijo novo obliko integracije)
naj vodijo različni deležniki, če želimo zgraditi kulturo kooperacije,
ki v naslednji fazi preide v kulturo sodelovanja (kolaboracije) in
nato v kulturo koordinacije med storitvami, kar ponazarja, kako se
je mogoče izogniti vrzelim oz. prekrivanjem. V tej fazi sta ključnega
pomena koordinacija in spremljanje, kot tudi zagotavljanje, da so
procesi čim bolj participativni.
Četrta faza se osredotoča na evalvacijo doseženih rezultatov. V tej fazi
bosta lokalna posvetovalna skupina/lokalna koordinacijska skupina
morali usklajevati zbiranje podatkov, zagotovljenih s postopkom
spremljanja, in zagotoviti, da bo izvedena končna evalvacija.
Evalvacija mora obravnavati tako dosežene rezultate kot proces
sprememb. V tej fazi je treba vzpostaviti trdno povezavo med
začetnim stanjem, akcijskim načrtom in doseženimi rezultati. Pred
začetkom novega cikla sprememb je treba sklicati več evalvacijskih
sestankov za razpravo in refleksijo rezultatov.
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4. faza:
KAJ SMO DOSEGLI?
(Evalvacija in refleksija rezultatov)

1. faza:
ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO
(Skupna utemeljitev in sodelovanje)

3. faza:
KAKO SE BO SPREMEMBA ZGODILA?
(Izvajanje načrta)

2. faza:
KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
(Načrt za integracijo)

1. FAZA: ZAKAJ POTREBUJEMO
SPREMEMBO?
Vodilna vprašanja:

Pričakovani rezultati
-

1.

Kakšna so naša pričakovanja, vizija in
zavezanost otrokom in družinam v naši
skupnosti?
2. Kakšno je trenutno stanje v zvezi z
integracijo? Kakšne so potrebe otrok
in družin v skupnostih, ki uporabljajo
naše storitve? Bi morali določene
stvari delati drugače?
3. Kaj želimo doseči za otroke, družine in
skupnost? Kakšne so koristi integracije
za otroke in družine?
4. Kaj vključuje integracija storitev in
integracija zagotavljanja storitev in
čemu je to pomembno?
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-

-

Vzpostavljene povezave
med različnimi deležniki in
začetek procesa povezovanja
Dosežen skupni jezik in
razumevanje
Doseženo skupno
razumevanje trenutnih
razmer
Dosežen dogovor med
različnimi deležniki, da je
sprememba potrebna in
možna
Opredeljene so možnosti za
integracijo

Splošna priporočila
 Pripravljalna faza je ključnega pomena. Ocena trenutnega stanja,
potreb vseh zadevnih deležnikov in izbira predanih in iznajdljivih
deležnikov so podlaga za smiselno, učinkovito in uspešno integracijo.
 To je faza, ko je treba vzpostaviti navdušenje za spremembe in
medsebojno zaupanje ter spoštljive odnose.
 To je faza, ko morajo vsi udeleženci opredeliti in dobro razumeti
osrednjo vlogo otrok in družin.
 Treba je natančno načrtovati čas in obliko sestankov. Nekateri lahko
trajajo več ur, v mnogih primerih pa nekateri deležniki ne morejo
nameniti veliko časa za sestanke.
 Sestanke lahko organiziramo in izvajamo na različne načine: imajo
lahko različne formate (npr. v obliki delavnic; predstavitev, ki jih izvajajo
strokovni delavci v kombinaciji z razpravami; razprave itd.). Izogibajte
se predavanjem in delitvi znanja in informacij z udeleženci na način od
zgoraj navzdol; znanje in teorija o orodju bi jih morala navdihniti, ne pa
jih omejiti.

Kaj je v ospredju pri tej fazi?
 Vzpostaviti mrežo/skupino predanih deležnikov, ki si želijo sprememb na
področju storitev za mlajše otroke in njihove družine.
 Definirati skupne vrednote in vizijo. Poenotiti stališča vseh partnerjev
in delovati v isti smeri, kar pomeni imeti ustrezen pogled na potrebe in
vprašanja družin, predstavnikov storitev in resorjev.
 Razumeti trenutno stanje in navdihniti ljudi, da spremembi namenijo čas
in energijo.
 Razumeti kompleksnost različnih oblik integracije in videti povezavo med
vrednotami/ključnimi dejavniki/in kakovostnimi praksami.
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Kateri so kritični procesi v tej fazi?
Opredeliti trenutno situacijo in nadaljevati na podlagi le-te
 Raziskati glavne izzive v lokalni skupnosti: kateri so glavni izzivi, s
katerimi se soočajo otroci, družine in storitve pri zagotavljanju storitev
za mlajše otroke in družine
 Raziskati potrebe lokalne skupnosti: otrok, družin, storitev in lokalnih
politik
 Oceniti obliko integracije, ki obstaja na lokalni ravni, in spremembe,
ki jih želijo doseči lokalni deležniki. To bi morala biti naloga glavnega
koordinatorja in upravnega odbora.
Izbrati partnerje in določiti vstopno točko integracije
 Raziskati potencialne vstopne točke procesa. V nekaterih primerih
so vstopne točke lahko storitve izobraževanja in vzgoje v zgodnjem
otroštvu (npr. otroško varstvo, jasli ali vrtci), v drugih zdravstveni
resor ipd. Storitev ali resor, ki služi kot vstopna točka, bi moral imeti
motivirano vodstvo in zaposlene ter bi ga deležniki morali videti kot
dobro »zbirališče«. Predhodne izkušnje pri koordinaciji in integraciji
zagotavljanja storitev so prednost.
 Pomembno je zagotoviti participacijo organizacij/storitev, ki so
motivirane za sodelovanje in ustvarjanje sprememb. Bistvenega
pomena je visoka stopnja angažiranosti. V nekaterih primerih je izbira
ključnih partnerjev odvisna od ciljev, ki jih določijo deležniki (odgovor
na vprašanje: Kaj želimo doseči za otroke in družine?). Na primer, pri
projektu INTESYS v Belgiji, kjer je del pilotnega projekta potekal v
francosko govoreči skupnosti v Bruslju, je bil poudarek na zagotavljanju
mehkih prehodov med različnimi ravnmi izobraževalnega sistema,
zato so ključne partnerske organizacije prihajale z različnih ravni
znotraj istega resorja. Pri pilotnem projektu v Sloveniji je bil poudarek
na integraciji romskih otrok v predšolsko izobraževanje (Grosuplje)
in zagotavljanju mehkega prehoda za romske otroke med vrtcem
in osnovno šolo (Trebnje). Poleg predstavnikov iz vrtca in romskih
nevladnih organizacij so bili vključeni tudi predstavniki Romov.
Spoznanja iz pilotnih projektov
•

Pred pripravljalnim sestankom je koristno opraviti pogovore z ustreznimi
deležniki (npr. predstavniki lokalnih oblasti, starši itd.) in opraviti
raziskavo, s katero določimo najpomembnejše probleme. Včasih je dobro
začeti s konkretnimi problemi in se nato premakniti na bolj splošno raven.
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•
•

•
•
•
•

•

Na primer, pilotni projekt v Belgiji, ki je potekal v francosko govorečem
predelu, je začel z obravnavo težav, s katerimi se soočajo otroci, družine
in storitve, ko otroci vertikalno prehajajo iz storitev varstva otrok v šolo
(ki jo začnejo s štirimi leti) in iz družin v storitve varstva otrok. Slovenski
pilotni projekt je začel s preučevanjem slabega vpisa romskih otrok v
vrtce.
Zagotavljanje participacije in podpore na ravni politike je zelo pomembno
(npr. vključenost občine in lokalne oblasti).
Pomembno je, da dolgoročne cilje prevedemo v niz kratkoročnih ciljev.
Doseganje kratkoročnih ciljev bo spodbujalo nadaljevanje procesa.
Na primer, pri nekaterih pilotnih projektih sta se glavni koordinator
in lokalni akcijski tim osredotočila na specifičnega otroka in družino
in skušala njihove probleme rešiti na celosten in integriran način. To
jima je pomagalo pri spoznavanju različnih oblik integracije in tudi pri
zagovarjanju integriranega načina dela.
Zagotoviti vključenost vodstva različnih storitev predstavlja prednost.
Od vsega začetka je treba vključiti predstavnike ranljivih skupin in
upoštevati njihove predloge in ideje.
Srečanja in proces morajo biti dobro načrtovani, tako da lahko udeleženci
načrtujejo dovolj časa za skupna srečanja in aktivnosti. Dovolj časa in
primerni prostori za razpravo in izmenjavo mnenj so ključnega pomena.
Da bi se osredotočili na pomen integracije storitev in mobilizirali ljudi,
da se vključijo v proces, je včasih pomembno organizirati inspirativna
srečanja (npr. pri flamskem pilotnem projektu so tovrstna srečanja,
v okviru katerih so obravnavali vprašanja, ki so pomembna za lokalni
kontekst, organizirali s pomočjo Univerze v Gentu in drugih partnerjev).
Če s tovrstnim načinom dela začnete z že obstoječimi mrežami storitev,
je priporočljivo uvesti pripravljalno fazo, da izveste, na kateri stopnji
integracije je mreža, kakšno podporo potrebuje itd. V tem primeru morate
biti fleksibilni in prilagoditi svoj pristop ter predlagana orodja izraženim
potrebam.
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Pregled možnih orodij v tej fazi
Orodja za pripravo te faze
1. vprašanje: Kako lahko vzpostavimo kakovostne prostore za sodelovanje in
refleksijo?
Orodje 1.1: Priprava sestankov za sodelovanje in participacijo skupnosti
Orodje 1.2: Obravnava različnih načinov delovanja v timih in skupinah
2. vprašanje: Kakšna so naša pričakovanja, vizija in predanost otrokom in družinam
v naši skupnosti?
Orodje 1.3: Moja poklicna pričakovanja, vizija in zaveze
3. vprašanje: Kakšno je trenutno stanje v zvezi z integracijo? Kakšne so potrebe
otrok in družin?
Orodje 1.4: Zemljevid povezav 1: Osebni zemljevid povezav (znotraj
storitve)
Orodje 1.5: Zemljevid povezav 2: Osebni zemljevid povezav (odnosi
med storitvami/resorji)
Orodje 1.6: Zemljevid povezav: Moja storitev in druge storitve v mojem
okolju
Orodje 1.7: Sistemska klasifikacija intervencij (SysClass)
Orodje 1.7.a: Sistemska klasifikacija intervencij (SysClass) z vrednotami
Orodje 1.8 Zemljevid odgovornosti in virov
4. vprašanje: Kaj želimo doseči za otroke in družine? Kakšne so koristi integracije za
otroke in družine?
Orodje 1.9: Zgodbe o integraciji
5. vprašanje: Vključitev koncepta integracije – Kaj je » integracija storitev« in
»zagotavljanje storitev« in zakaj je to pomembno??
Orodje 1.10 Vzpostavitev integracije storitev in razumevanje različnih
oblik integracije
Orodje 1.11: Raziskovanje temeljnih vrednot in načel
Orodje 1.12: Raziskovanje ključnih dejavnikov, ki omogočajo integracijo
Orodje 1.13: Raziskovanje koncepta integracije
Orodje 1.14: Razumevanje referenčnega okvira za integracijo
Orodje 1.15: Mreža PIMO
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4. faza:
KAJ SMO DOSEGLI?
(Evalvacija in refleksija rezultatov)

1. faza:
ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO
(Skupna utemeljitev in sodelovanje)

3. faza:
KAKO SE BO SPREMEMBA ZGODILA?
(Izvajanje načrta)

2. faza:
KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
(Načrt za integracijo)

Pričakovani rezultati:
2. FAZA: KAKŠNO SPREMEMBO
POTREBUJEMO?
Vodilna vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

Kako obvladati kompleksne
spremembe?
Kakšna je naša vizija?
Kaj želimo doseči za otroke in
družine?
Katere kompetence so potrebne za
dosego naših ciljev?
Kako bo izgledala integracija
storitev?
Kako naj organiziramo in
upravljamo komunikacijo in delitev
informacij?
Kdo bo odgovoren za kaj? Kako
sprejemamo odločitve?
Kako je mogoče bolje uporabiti
obstoječe vire in katera dodatna
sredstva so potrebna?

-

-
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Strinjanje o skupni viziji,
usklajenost zavezanosti med
ključnimi deležniki na podlagi
usklajene podobe otroka, družin,
strokovnih delavcev in storitev
Skupno razumevanje
pomena celostnega pristopa
do otrokovega razvoja v
integriranem sistemu zgodnjega
otroštva
Skupna zavezanost
dogovorjenim rezultatom za
otroke in družine
Strinjanje glede oblike
integracije storitev
Dogovorjeno upravljanje in
vodenje pri usklajevanju
integracije storitev
Načrt za prerazporejanje in
povečanje obstoječih virov in
uporabo dodatnih virov

Splošna priporočila:
-

Ključna izraza v tej fazi sta »skupno soglasje« in »zavezanost« vseh
partnerjev, vključenih v proces. Porabite toliko časa, kolikor je potrebno,
da dosežete oba.

-

Razvijte jasen akcijski načrt, pri katerem bodo sodelovali in bodo vanj
vključeni vsi relevantni partnerji in deležniki. Tako bo večja možnost, da
bo načrt izveden.

-

S pomočjo informacij, zbranih v 1. fazi, pripravite realen načrt.

-

Razširite obstoječe izkušnje sodelovanja in/ali kooperacije, ko se boste
odločali, kakšno obliko bo imela integracija.

-

Razjasnite strukture upravljanja pri načrtovanem skupnem delu.
Razvoj akcijskega načrta morajo spremljati skupno dogovorjena,
jasna pooblastila, vloge in odgovornosti vseh partnerjev ter stalna
komunikacija.

-

Pustite prostor za eksperimentiranje pri »nizko tveganih« področjih
procesa (npr. skupni sestanki/delavnice za strokovni razvoj), saj bo to
podalo informacije o poteku uvajanja sprememb.

-

Ohranite občutek zaupanja in sodelovanja iz 1. faze. Ta faza je ključnega
pomena pri sprejemanju »pravilnih« odločitev kot skupina.

-

Akcijski načrt mora upoštevati stališča staršev in otrok glede storitev,
ki jih uporabljajo.

Kaj je v ospredju pri tej fazi?
Glavni poudarek te faze je na izdelavi kolektivnega načrta in skupni opredelitvi
sprememb, ki so potrebne za boljšo integracijo.
Proces načrtovanja bi moral biti v skladu z vrednotami iz referenčnega okvira,
če želite spodbuditi kulturo integracije že v zgodnjih fazah poti. Navajamo
nekaj primerov:.
•

Vizijo in cilje je treba poleg doseženih ukrepov navesti tudi glede na
rezultate za otroke in družine (osrednja vloga otrok in družine).

•

Načrt in razdelitev odgovornosti morata vključevati čim več vidikov
(raznolikost, pravičnost in participacija).
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•

Treba je nameniti čas skupnemu preučevanju napredka, procesu
sodelovanja in sprejemanja odločitev, tako

•

da lahko vsak od partnerjev, vključenih v integrirane ukrepe, prilagodi
in mobilizira lastna sredstva, da se v realnem času odzove na to, kar je
potrebno (povratne informacije in samoorganizacija).

Kateri so kritični procesi?
-

Kljub temu, da so konkretni akcijski načrti dobro zastavljeni in mobilizirajo
ustrezne deležnike, je pomembno, da izpred oči ne izgubimo glavne
utemeljitve, zaradi katere se načrt razvija: izpolnjevanje individualnih
potreb otrok s pomočjo usklajenih in kakovostnih storitev. Čeprav je
rezultate mogoče doseči na več načinov, mora načrt vključevati načine/
aktivnosti, ki omogočajo kakovostne prakse, kar vodi do večje kooperacije
in koordinacije.

-

Ohraniti angažiranost vseh partnerjev in deležnikov ter zagotoviti njihovo
aktivno participacijo pri razvoju akcijskega načrta.

-

Vzpostaviti funkcionalno in dogovorjeno strukturo upravljanja v okviru
mreže partnerjev, pri čemer so bistvenega pomena jasna pooblastila,
vloge in odgovornosti.
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Pregled možnih orodji za to fazo
1. vprašanje: Kako naj obvladamo kompleksne spremembe?
Orodje 2.1: Razumevanje kompleksnih sprememb: Kritični
elementi načrta
Orodje 2.2: Načrtovanje ukrepov za krepitev integracije
2. vprašanje: Kakšna je naša vizija?
Orodje 2.3: Raziskovanje podobe otroka, družin, strokovnih
delavcev in storitev
Orodje 2.4: Razumevanje otroka kot celote
Orodje 2.5: Uvajanje sistemskega pogleda na razvoj otrok
Orodje 2.5.a: Organizacija prehodov glede na otrokovo potrebo po
kontinuiteti
Orodje 2.6: Ustvarjanje skupne vizije o otrocih in družinah
3. vprašanje: Kaj želimo doseči za otroke in družine?
Orodje 2.7: Vzpostavitev želenih rezultatov za otroke in družine
Orodje 2.8: Vključevanje mlajših otrok v opredeljevanje rezultatov
4. vprašanje: Katere kompetence potrebujemo?
Orodje 2.9: Ugotavljanje bistvenih kompetenc za kakovostno
zagotavljanje integriranih storitev
Orodje 2.10: Opredelitev bistvenih kompetenc koordinatorja(-jev)
na poti do integracije
5. vprašanje: Kako bo izgledala integracija storitev?
Orodje 2.11: Določanje »oblike« integracije
Orodje 2.12: Raziskovanje integriranih modelov izvajanja storitev
6. vprašanje: Kako bomo organizirali in upravljali komunikacijo in delitev
informacij?
Orodje 2.13: Priprava sheme za delitev informacij
Orodje 2.14: Opredelitev različnih ravni komunikacije in delitve
informacij
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7. vprašanje: Kdo bo odgovoren za kaj?
Orodje 2.15: Določanje odgovornosti (Matrica)
8. vprašanje: Kako naj sprejemamo odločitve?
Orodje 2.16: Vzpostavitev strukture za upravljanje integracije
9. vprašanje: Kako je mogoče bolje uporabiti obstoječe vire in kateri dodatni viri so
potrebni?
Orodje 2.17 Načrtovanje virov za integracijo
Orodje 2.18 Načrtovanje financiranja integriranega izvajanja
storitev
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4. faza:
KAJ SMO DOSEGLI?
(Evalvacija in refleksija rezultatov)

1. faza:
ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO
(Skupna utemeljitev in sodelovanje)

3. faza:
KAKO SE BO SPREMEMBA ZGODILA?
(Izvajanje načrta)

2. faza:
KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
(Načrt za integracijo)

3. FAZA: KAKO SE BO SPREMEMBA
ZGODILA?
Vodilna vprašanja::
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Pričakovani rezultati:

Kako lahko ustvarimo priložnosti
za dialog in sodelovanje vseh
deležnikov?
Kako lahko podpremo izboljšave
politik in predpisov?
Kako lahko s strokovnim razvojem
podpiramo nove prakse v okviru
storitve in med posameznimi
storitvami?
Kako smo vzpostavili dogovorjeno
vodenje in določili skupne
odgovornosti?
Kako naj olajšamo delovanje nove
ravni integracije?
Kako naj podpiramo učinkovito in
etično komunikacijo in izmenjavo
informacij znotraj in med storitvami?
Kako naj ustvarimo čas za skupno
načrtovanje in refleksijo v okviru
storitve in med posameznimi
storitvami?
Kako naj zagotovimo dovolj finančnih
virov?
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- Izjava o viziji, ki so jo odobrili
in podprli ključni deležniki pri
ukrepih
- Izvajanje funkcionalnih
sprememb za spodbujanje in
podpiranje integracije: skupno
načrtovanje med različnimi
storitvami, skupne dejavnost
nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, novi kanali
za komunikacijo in izmenjavo
informacij, deljeno vodenje
med storitvami, nove oblike
zagotavljanja storitev, skupni
sestanki za razmislek o
učinkovitosti in morebitnih
prilagoditvah

Splošna priporočila
-

Za udejanjanje spremembe, načrtovane v prejšnji fazi, sta potrebna
več kot strinjanje in zavezanost deležnikov. Poleg tega moramo
nameniti čas učenju novih načinov dela. V tej fazi je bolj pomembno,
da predvidene spremembe oblikujemo v manjših korakih, kot da
dosežemo določen rok v skladu z načrtom.

-

Uporabite mrežo s kakovostnimi praksami iz referenčnega okvira, da
se seznanite s procesi, ki potekajo med izvajanjem akcijskega načrta.
Ker prakse kakovosti sledijo ključnim dejavnikom krepitve integracije,
se lahko s tem, da jih beležite, seznanite z dodatno podporo, ki jo
morda potrebujete.

-

Organizirajte redne sestanke, da analizirate napredek pri izvajanju
akcijskega načrta in razmislite o praksah, ki ste jih izpeljali med
izvajanjem načrta na več ravneh: na nivoju posamezne storitve, med
storitvami, med storitvami in družinami/otroki in na nivoju upravljanja
mreže storitev. Razmislite o ponovni prilagoditvi načrta in organizirajte
dodatne delavnice/sestanke za obravnavo kritičnih vidikov (npr.
komunikacije in delitve informacij, zemljevida odgovornosti itd.).

Kaj je v ospredju pri tej fazi?
-

To je faza ukrepov, pri kateri vsi člani/partnerji v mreži začnejo izvajati
aktivnosti, kot so bile skupno načrtovane, da bi dosegli skupne cilje
in rezultate. Podlaga za vse ukrepe so usklajenost, dosežena v zvezi z
vrednotami in načeli, ter kakovostne prakse, katerih cilj je zagotoviti
ključne dejavnike za spodbujanje integracije.

-

V tej fazi se ves čas vračajte k utemeljitvi, zaradi katere je potrebna
integracija.

-

Dokumentiranje postopka je bistvenega pomena. Malce časa,
namenjenega seznanjanju s potekom, lahko pomaga prilagoditi proces.
Vzpostaviti je treba mehanizme za dokumentiranje procesa. To je
predvsem faza učenja.

-

Krepitev nemotenega upravljanja mreže je ključnega pomena za to fazo,
kot tudi obravnava šumov v komunikaciji ali morebitnega pomanjkanja
jasnosti pri vlogah in odgovornostih.
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Kateri so kritični procesi?
-

Organizirati dobro pripravljena, učinkovita, participativna refleksivna
srečanja, da se zagotovi učenje o procesu.

-

Ohraniti isto raven angažiranosti in zavezanosti s sestanki za natančno
dokumentiranje procesa izvajanja z zagotavljanjem različnih stališč.

-

Iskati skupne rešitve za neizogibne izzive, s katerimi se srečujete, in
sicer na podlagi posvetovanja in skupnega sprejemanja odločitev ter z
uporabo dogovorjenih struktur upravljanja.

Pregled možnih orodij v tej fazi
Orodje – Stalno spremljanje kakovostnega izvajanja akcijskega načrta
Opomba: Rezultate, dosežene pri spodaj navedenih orodjih v drugih
fazah, lahko uporabite tudi tukaj, če želite spremljati napredek skupnih
sporazumov in o njem razmisliti:
-

2. faza – Orodje 2.2, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18

-

4. faza – Orodje 4.1, 4.2

56

4. faza:
KAJ SMO DOSEGLI?
(Evalvacija in refleksija rezultatov)

1. faza:
ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO
(Skupna utemeljitev in sodelovanje)

3. faza:
KAKO SE BO SPREMEMBA ZGODILA?
(Izvajanje načrta)

2. faza:
KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
(Načrt za integracijo)

Pričakovani rezultati:

4. FAZA: KAJ SMO DOSEGLI?
Vodilna vprašanja:

•

Izmenjava izkušenj med
deležniki o napredku pri
integraciji

2. Kateri so glavni razlogi, da je do
sprememb prišlo oz. do njih ni prišlo?

•

Prilagojen pogled na prednosti
in izzive, povezane s potjo do
integracije

3. Kateri rezultati za otroke in družine
so bili doseženi?

•

Ocena rezultatov za otroke in
družine

1.

Na katerih področjih prakse so bile
spremembe uspešne?
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Splošna priporočila:
-

Čeprav je stalen razmislek o procesu integracije pogoj za zagotovitev
pravočasnega prilagajanja in vzpostavitve dobrih praks, je pomembno,
da po izvajanju ukrepov izvedete participativni in refleksivni
proces ocenjevanja, da ugotovite, katerih ključnih dejavnikov niste
obravnavali v zadostni meri in katerih praks še ne izvajate uspešno.

-

V proces vključite vse partnerje in zberite informacije o uspešnosti
procesa ter o rezultatih, doseženih z vključitvijo vseh vidikov različnih
deležnikov in upravičencev.

-

To fazo uporabite kot generativno oceno poti do integracije, tako da
novi cikel načrtovanja začnete s skupnim razumevanjem dosežkov in
vrzeli.

-

Osredotočite se na dosežke ter na dejavnike in prakse, ki so k njim
prispevali.

-

Orodja in dokumente, ki ste jih uporabljali in razvili v prvi fazi, lahko
ponovno uporabite v tej fazi (npr. zemljevid povezav, mreža PIMO,
akcijski načrt itd.) za razmislek o prednostih in izzivih.

-

V obliki protokolov ali pisnih sporazumov pripravite procese/postopke/
dobre prakse, ki so jih partnerji potrdili kot tiste, ki vodijo k pozitivnim
rezultatom.

Kaj je v ospredju pri tej fazi?
-

V tej fazi je ocenjevanje dvojno: merjenje obsega doseženih rezultatov za
otroke in družine (rezultati akcijskega načrta) in vrednotenje, v kolikšni
meri je izvedeni proces vodil v krepitev integracije storitev (kakovostne
prakse).

-

Z reflektivnim in participativnim pristopom je treba zbrane informacije
in dialog o rezultatih oceniti glede na vrednote in načela, dogovorjena v
prvi fazi, in glede na kakovostne prakse, povezane s sedmimi ključnimi
dejavniki, ki podpirajo vrednote in načela v integriranem sistemu.

-

V tej fazi bi se morali veseliti vseh sprememb, ki ste jih uspešno dosegli, in
jih v nadaljevanju nadgraditi in se iz njih učiti.
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Kateri so kritični procesi?
-

Zagotavljanje široke participacije deležnikov in upravičencev pri
ocenjevanju rezultatov in procesa. Lastništvo sprememb, ki vodijo k
integraciji, pripada vsem tistim, ki so bili v proces vključeni že od samega
začetka.

-

Vrednotenje procesa in rezultatov je koristno le, če ga spremlja refleksija:
zakaj je nekaj delovalo, zakaj ni, kaj bi bilo treba storiti drugače? Zagotovite
dovolj časa za refleksivne razprave, ki jih lahko uporabite kot informacijo
pri novem ciklu načrtovanja.

-

Ohranite vzdušje angažiranosti in zaupanja, doseženo v prejšnjih fazah,
med vsemi partnerji.

Pregled možnih orodij v tej fazi
1. vprašanje: Na katerih področjih prakse so bile spremembe uspešne?
Orodje 4.1: Določitev stopnje izvajanja kakovostnih praks
2. vprašanje: Kateri so glavni razlogi, da je do sprememb prišlo oz. do njih
ni prišlo?
Orodje 4.2: Ocena procesa
3. vprašanje: Kateri rezultati za otroke in družine so bili doseženi?
Ponovite: 2. faza – Orodje 4.3: Rezultati za otroke in družine
Opomba: Nekatera orodja, ki ste jih uporabili v prejšnjih fazah načrtovanja,
lahko ponovno uporabite pri ocenjevanju napredka in razmisleku o dosežkih,
ovirah in izzivih. Poleg zgoraj navedenih predlagamo tudi naslednja orodja:
-

1. faza – Orodje 1.7, 1.7.a, 1.8, 1.15

-

2. faza – Orodje 2.7, 2.15, 2.16, 2.18
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4.3. Kaj je koristno vedeti pred začetkom

Kako uporabljati to zbirko orodij?
 Vedno izhajajte iz lokalnega konteksta.
o

Poslušajte deležnike, naj vas navdihnejo in prilagodite proces.

o

Ustvarite varno okolje, ki temelji na spoštovanju in zaupanju.

o

Pri zbiranju ustreznih informacij o kontekstu uporabite različne
instrumente (npr. intervjuje, fokusne skupine itd.).

 Uporabite pristop, ki temelji na močeh – vedno začnite s tem, kar že
obstaja (močna področja), in to nadgrajujete –, vključno s človeškimi
in materialnimi viri, možnostmi, kot je npr. nova politika, motivacija pri
ljudeh itd.
 Naj se ljudje sami odločijo, kaj je izvedljivo v njihovem kontekstu.
Podprite jih pri procesu opredelitve prednostnih nalog. Manj je včasih
več!
 Zbirka orodij ni zbirka receptov; vaje, ki so vključene vanj, bi morale
služiti kot navdih oz. kot smernice, ki jih je mogoče prilagoditi ali
spremeniti, ne pa uporabiti ali zamenjati. Prav tako lahko spremenite
vrstni red vaj in jih vključite v proces, ko najbolje ustrezajo vašemu
namenu.
 V zbirki orodij predlagamo dokaj premočrtno pot do integracije, tako da
jo lahko različni deležniki uporabljajo v različnih kontekstih. Toda pot
do integracije ni premočrtna; lahko poteka v več različnih smereh, se
premika naprej in nazaj. Zato lahko nekatera orodja uporabite večkrat
in v različnih fazah procesa, pri čemer mora proces potekati v logičnem
zaporedju, kar bo odvisno od faze kooperacije, na kateri je lokalni tim
ali mreža storitev. Pomembno je, da že od samega začetka opredelite
vizijo in skupne vrednote, nato pa razpravljate o različnih poteh, kako
jih uresničiti.
 Orodja niso namenjena izobraževanju udeležencev v procesu, temveč
da jih spodbudijo k razmišljanju, izmenjavi in sprejemanju odločitev
glede naslednjih korakov.
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23
Smernice za koordinatorje procesa211

 ZNANJE IN SPRETNOSTI KOORDINIRANJA: Koordinatorji morajo
biti izkušeni in imeti dobro znanje in spretnosti koordiniranja. Jedro
procesa je skupna izmenjava, refleksija in ukrepanje. V zbirki orodij
boste našli nekaj vprašanj za razmislek, ki jih lahko uporabite, lahko
pa jih zamenjate z vprašanji, ki so primernejša za določene okoliščine.
 GRADITEV ZAUPANJA: Ključ do procesa je ustvariti varno okolje,
v katerem lahko udeleženci procesa odkrito delijo svoja čustva in
povedo, kaj mislijo o trenutni situaciji in predlaganih spremembah.
Vloga koordinatorja je torej posredovanje med predstavniki različnih
resorjev, institucij in ravni upravljanja. Poleg tega jim pomaga razumeti
drug drugega in najti skupne točke, da lahko določijo skupni akcijski
načrt za spremembe.
 NAJPREJ POSLUŠAJTE: Kot izkušen koordinator lahko po potrebi
pripravite mini predavanja, da pojasnite nekatere koncepte v zbirki
orodij. Vendar nikoli ne začnite z mini predavanji: najprej poslušajte,
nato »predavajte«.
 TIMBILDING: Da bi lahko vzpostavili timsko vzdušje in občutek
pripadnosti med udeleženci, priporočamo, da aktivnosti iz orodij
združite z aktivnostmi za prebijanje ledu, aktivnostmi za dvig energije
in vajami za sprostitev. Te niso vključene v zbirko, vendar se pričakuje,
da jih bo izkušen koordinator sposoben uvesti in uporabiti v pravem
trenutku.
 BREZ MERJENJA MOČI: Udeleženci srečanja bodo zastopali različne
deležnike. Običajno na takšne heterogene skupine pogosto negativno
vpliva neravnovesje moči (npr. predstavniki institucij ali lokalne oblasti
se vedejo, kot da imajo več moči kot starši na splošno, zlasti ranljivi
starši). Vloga koordinatorja je oblikovati spoštljive odnose in zagotoviti,
da so vsi videni med srečanjem in da se slišijo vsi glasovi.
 KONTINUITETA: Eden od izzivov v tem procesu je nestalna prisotnost
članov tima. Zaradi različnih razlogov vsi morda ne bodo mogli redno
sodelovati, zato je treba na začetku vsakega sestanka pripraviti in
21
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S »koordinatorjem procesa« mislimo na osebo, ki bo koordinirala srečanja in komunikacijo med
različnimi organizacijami/storitvami, ki ste jih mobilizirali za krepitev sodelovanja. Koordinator lahko
pripada eni od organizacij, ki imajo vodilno vlogo v procesu, ali pa je zunanji strokovni delavec, ki pozna
delovno okolje organizacij, vključenih v proces.
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deliti kratek povzetek dozdajšnjega dela, da bi zagotovili ohranitev
strukture mreže, dogovorjenih vlog in pooblastil. Povzetek bo služil za
obveščanje novih članov, za osvežitev spomina že uveljavljenih članov
in za vzpostavitev »skupnega ozračja« med srečanjem.
 NA REALNIH TLEH: Med nalogami koordinatorja je tudi »preverjanje
resničnega stanja«. Pot do integracije ne bi smela temeljiti na pobožnih
željah, saj bo povzročila veliko razočaranja med udeleženci. Prav tako
se ne bi smela osredotočati na pritoževanje in ustvarjanje občutka
naučene nemoči; biti mora usmerjena v iskanje realnih rešitev, pri tem
pa ceniti raznolikost partnerjev in »človeško« plat sodelovanja.
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5. Zbirka orodij
1. FAZA
1. vprašanje: Kako lahko ustvarimo
kakovostne prostore za sodelovanje
in refleksijo?

Ključni dejavnik: Vizija
Kakovostna praksa: Skupna
razumevanja in cilji

Orodje 1.1: Priprava sestankov za sodelovanje in participacijo skupnosti
Rezultat: Zagotoviti gradnjo partnerstva in zaupanja, »zagovorniki integracije«
za sestanke deležnikov
Proces: Če želimo na poti do integracije zagotoviti opolnomočeno participacijo
in širši občutek odgovornosti, bi morali biti v začetni fazi odprtja dialoga
zastopani vsi relevantni deležniki. Njihovo zastopanje bi bilo treba zagotoviti
na različne načine in prek različnih organov, da bi dosegli ravnovesje med
široko participacijo in učinkovitostjo.
Zelo pomembno je, da se odločite, kdo bo glavni koordinator procesa.
Lahko je posameznik ali organizacija (vključno z nevladnimi organizacijami
ali organizacijami civilne družbe). V nekaterih primerih je lahko ta oseba (ali
izbrane osebe) posrednik procesa in razprave med sestanki na poti k boljši
koordinaciji in/ali integraciji.
Vzpostavitev lokalnega akcijskega tima je drugi korak. Ta organ bi moral
vključevati predstavnike vsega osebja, ki dela v storitvah zgodnjega otroštva,
iz vseh resorjev, iz vseh vrst ponudnikov (javnih/zasebnih, formalnih/
neformalnih) iz vseh ravni lokalne uprave, od vseh upravičencev (različne
kategorije družin) in iz lokalnih skupnosti. Lahko postanejo »zagovorniki
integracije«, vendar predstavljajo tudi glas svojih »volilnih enot«, ko prehajajo
skozi faze poti.
Iz lokalnega akcijskega tima je treba izbrati lokalno koordinacijsko
skupino, ki mora sprejemati strateške odločitve in ohranjati proces v teku.
Pod vodstvom glavnega koordinatorja bi morali prevzeti vodilno vlogo pri
načrtovanju poti do integracije in zagotoviti dober začetek pri vzpostavljanju
trdnih temeljev za sodelovanje skupnosti.
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Ko ustanovite lokalni akcijski tim, je pomembno razpravljati o naslednjih
temah in doseči skupno razumevanje in sklepe. Naslednji seznam tem in
vprašanj naj služi kot navdih za teme, o katerih je treba razpravljati in o njih
razmisliti. Seznam in posamezna vprašanja prilagodite potrebam lokalne
42
skupnosti.
Kasneje lahko ta seznam uporabite kadarkoli želite ali ko se vam zdi, da
poudarek ni več jasen.
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Glede na to, da želimo, da so vsa srečanja dostopna in da vključujejo
široko zastopanost članov skupnosti, je pomembno razmisliti o
pogojih, ki bodo to omogočili. Kaj moramo upoštevati, če želimo, da se
ljudje/udeleženci počutijo sproščeni, motivirani in dobrodošli??
1. Organizacija sestanka
a. Kako bodo ljudje prišli na sestanek? Ali potrebujejo prevoz?
b. Ali obstaja parkirišče? Ali moramo zagotoviti varstvo otrok
ali otrokom zagotoviti zanimive aktivnosti, medtem ko so
starši na sestanku?
c. Kako bomo motivirali ljudi, da pridejo? Kakšna sporočila jim
bomo poslali?
d. Ali smo sejno sobo uredili tako, da se lahko vsi vidijo?
2. Razvoj odnosov
a. Kako bomo sprejeli ljudi na sestanku? Kako jih bomo
predstavili in kako bomo na srečanju predstavili nove ljudi?
b. Je dovolj časa, da se ljudje spoznajo?
c. Naj ljudi sprejmemo pred sestankom in naj po sestanku
ostanemo, da se z ljudmi pogovorimo, razumemo njihove
zgodbe in spoznamo, kar ponujajo?
d. Ali jezik razumejo vsi člani?
e. Kaj lahko naredimo, da ustvarimo občutek skupnosti med
udeleženci sestanka?
3. Lokalno lastništvo in usmerjanje
a. Kako podpiramo razvoj vodenja med predstavniki lokalnih
skupnosti?
b. Kaj lahko storimo, da s člani skupnosti ustvarimo skupno
vodstvo?
c. Ali lahko nekatere teme in sestanke koordinirajo strokovni
delavci iz skupnosti?
4. Partnerstvo
a. Kako v tem procesu pokazati partnerstvo?
b. Ali imamo partnerje, ki predstavljajo različne storitve in
resorje? Ali spoštujemo vse partnerje in ali upoštevamo vse
njihove vidike?
5. Otroci v središču
a. Ali jasno in dosledno sporočamo namen sestanka mreže/
skupine?
b. Kako dokazati, da so otroci in njihove družine (zlasti tisti,
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ki so najbolj marginalizirani) trdno v središču procesa in da
se naša dejanja izvajajo ob upoštevanju otroka in njihove
blaginje?
Seznam temelji na: Prichard, P., Purdon, S., & Chaplyn, J. (2010). Moving forward together: a
guide to support the integration of service delivery for children and families. Dostop 5. 3. 2012.

Dodatna vaja
Zelo pomembno je, da so vloge dobro opredeljene že od samega začetka
in da jih je mogoče ponovno oceniti ob načrtovanju in izvajanju akcijskega
načrta v naslednjih fazah. To vajo lahko uporabite v tej fazi ali pozneje,
ko je pomembno, da dobite jasnost o tem, kdo je vpleten v postopek in
kakšno vlogo igra v njem.
Metafora za vlogo koordinatorja
Glavni koordinator mora biti »povezovalni vodja«, ki opredeljuje vizijo,
je usmerjen v ukrepanje in lahko posveti pozornost procesu. Poiščite
metaforo, ki opisuje vlogo koordinatorja. Vsak član bi lahko dal opis:
kameleon, pajek v mreži, lokomotiva.
V projektu Pronet so bile določene različne vloge (http://projecten.
arteveldehogeschool.be/pronet/);
- Vodja
- Koordinator
- Pobudnik
- Inovator
- Diplomat
- Ustvarjalec vzdušja
- Tiskovni predstavnik
- Izvršitelj
- Svetovalec
- Zbiratelj sredstev
- Varuh rezultatov
- Pogajalec
- Ustvarjalec podpore
- Kritični prijatelj
- Podpornik
- Drugo...
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Razdelitev/dodelitev vlog članom/partnerjem mreže
Za razpravo o različnih vlogah in nalogah v okviru mreže je mogoče
uporabiti kartice za različne vloge. Razložite različne vloge (naloge in
pričakovanja). Nato lahko vsak član vzame eno ali več »kartic«, ki jim
najbolj ustreza. V drugem krogu se od skupine zahteva, da dodeli vlogo
drugi osebi. Priskrbite nekaj praznih kartic in tako začnite razpravo.
Član lokalnega akcijskega tima ali lokalne koordinacijske skupine ali član/
partner v mreži (glej orodje 1.1)
Ni potrebno, da je vsaka oseba, ki predstavlja različne organizacije,
vključena na enak način in v enaki meri. Zanimivo bi bilo delati s tremi
skupinami: veliko mrežno skupino, lokalnim akcijskim timom in lokalno
koordinacijsko skupino. Razlike se pojavljajo predvsem v delovni
obremenitvi in posebnih nalogah.
To, da v shemo poskusite pozicionirati svojo organizacijo, bi lahko pomenilo
začetek razprave o vlogah in odgovornostih.
Naloge

1. Razmislite o vlogi/sodelovanju, ki bi ju vaša organizacija
lahko izvedla. Ime svoje organizacije vnesite v ustrezno polje:
mrežna skupina, lokalni akcijski tim, lokalna koordinacijska
skupina.
2. Člane skupine vprašajte, ali želijo pri opisu nalog in dela kaj
dodati/spremeniti.
3. Pogovorite se in se dogovorite o porazdelitvi vlog in
odgovornosti.
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Koristni nasveti
•

Za začetek postopka vam ni treba imeti vseh zgoraj navedenih teles;
če jih nimate ali če imate več neformalnih organov, vas to ne sme
odvrniti od začetka poti do integracije. Pomembno je imeti vodilno
organizacijo in skupino predanih strokovnjakov iz različnih resorjev
in z ravni istega resorja, ki so pripravljeni začeti pot.

•

Imena/nazive (npr. glavni koordinator, lokalni akcijski tim in lokalna
koordinacijska skupina) smo v komplet orodij navedli zaradi jasnosti
in zato, ker želimo poudariti, da je vodenje treba zagotoviti. Uporabijo
se lahko različna imena in se uvedejo različne konfiguracije
teles, dokler služijo svojemu namenu: začeti in nadaljevati pot do
integracije.

•

Lokalni akcijski tim ne sme šteti več kot 15 ljudi. Če jih je več, lahko to
povzroči veliko izzivov pri sestavi, sprejemanju odločitev, itd.

•

Sestava in vključenost koordinacijske skupine se lahko razlikujeta
glede na fazo poti do integracije in posebne potrebe/vprašanja, ki
se lahko pojavijo pri tem (npr. potreba po bolj strokovnem pristopu k
nekaterim vprašanjem, kot je celovit razvoj otrok).

•

Pomembno je ohraniti stalnost članov lokalnega akcijskega tima, kar
pa ne pomeni, da se mu ne morejo pridružiti novi deležniki.

•

Glavni koordinator, lokalna koordinacijska skupina in lokalni akcijski
tim naj delujejo kot partnerji in se izogibajo hierarhičnemu pristopu.
Drug od drugega naj se učijo, si izmenjujejo ideje in se medsebojno
navdihujejo.
Ugotovitve pilotnega projekta v Belgiji (v flamsko govorečem predelu)
Če želite izvedeti več o razmerah v lokalni skupnosti in zagotoviti
participacijo različnih deležnikov, lahko uporabite naslednje strategije
in orodja:

•

Obiski v soseski, ogled krajev, ki jih obiskujejo družine, ogled
obstoječih storitev.

•

S starši se pogovorite o njihovem življenju v skupnosti: Kaj vam je pri
življenju v skupnosti všeč? Kje so težave? Kam se obrnete z vprašanji?
Ali poznate organizacijo X? Kakšen je vaš vtis o organizaciji X? Kaj si
želite za svojega otroka?
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•

Otroke vprašajte o njihovem mnenju. Naj narišejo (kaj jim je všeč/
česar ne marajo o življenju na ulici X) ali fotografirajo sosesko.

•

Strokovne delavce vprašajte, katera so tri glavna vprašanja, ki jim jih
postavljajo starši.

•

Igro Starši v hiši sestavljata dve vaji za pogovor s starši o njihovih
potrebah.
o

Prva vaja se osredotoča na različne teme: vzgoja otrok,
srečanja, zdravje, prosti čas, skrb za otroke itd. Za vsako temo
so na voljo kartice z vprašanji. Vsaka tema ima svojo barvo. S
pomočjo kocke različnih barv določite, s katerim vprašanjem
boste začeli.

o

Druga vaja se osredotoča na dostopnost storitev. Vaja
vsebuje poglobljeno razpravo o petih elementih dostopnosti:
razpoložljivosti,
cenovni
dostopnosti,
dosegljivosti,
uporabnosti, razumljivosti storitev, ki jih zagotavlja hiša otrok.
Starše prosimo, da svoje mnenje o storitvah izrazijo z uporabo
rdečega, zelenega ali oranžnega smeška.
Analiza o potrebah družin se lahko izvede tako, da zapišete
stališča družin in storitev ter jih primerjate.
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-

Prednosti: Kaj je
dobrega pri podpori
družinam? Katere so
prednosti sedanje
podpore družine?

-

Slabosti: S katerimi
težavami se soočajo
družine? Katere težave
imajo organizacije pri
podpori otrok/očetov/
mater?

-

Priložnosti: Kakšne so
možnosti za podporo
družinam? Katere
priložnosti vidite na
splošno/pri delu v
mreži?

-

Morebitne težave:
Kaj gre lahko
narobe? Katere pasti

Razmislite lahko tudi o eni sami temi, kot je podpora prehodom od
doma/otroškega varstva v šolo, podpora očetom, osredotočenost
na socialno kohezijo, osredotočenost na prenatalno podporo itd.
Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji za razmislek:
o

Na kaj ste ponosni?

o

Kakšne priložnosti vidite?

o

Kje se vidite čez pet let?

Spoznanja, pridobljena v okviru pilotnih dejavnosti projekta INTESYS
Pri pilotnih projektih INTESYS so bile glavne vloge koordinatorjev
oblikovane v organizacijah, partnericah projekta INTESYS. Nekatere
izmed njih so bile nevladne organizacije, nekatere človekoljubne
organizacije, v vsakem primeru pa je bila za vodenje procesa,
organizacijo sestankov, oblikovanje lokalnega akcijskega tima in
lokalne koordinacijske skupine pooblaščena skupina strokovnih
delavcev. Za različna telesa so uporabili različna imena, kot so delovna
skupina, skupina za integracijo, mreža, skupina lokalnih partnerjev
itd. Pomembno je poimenovati telo, ki dela na poti do integracije, saj
to ustvarja občutek pripadnosti in krepi povezave znotraj skupine.
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Orodje 1.2: Obravnava različnih načinov delovanja v timih in skupinah
Rezultati: Spoštovanje razlik, zmanjševanje konfliktov in nesporazumov ter
angažirano participacijo
Ciljna publika: Vsak sestanek tima ali skupine v okviru načrtovanja
integracijskega procesa
Vsaka skupina, ki se deluje glede na skupni cilj, se lahko sreča z razlikami v
načinu, kako se posameznik – odrasli ali otrok – spoprijema z informacijami
in nalogami. Vsak bo informacije sprejemal in se izražal na način, ki je zanj
najbolj smiseln.
Spodaj je navedenih nekaj praks, ki lahko skupinam in timom pomagajo
pri skupnem reševanju takšnih razlik, tako da jih je mogoče preoblikovati v
dopolnjevanje in ne v ovire ter zagotoviti večjo jasnost in vključenost za vse
vpletene.
Takšne prakse temeljijo na načelu, da je postopek in rezultat vsakega sestanka
delo vseh prisotnih. Praksa je zasnovana tako, da nudi večjo uravnoteženost
med posameznikom in kolektivom.
1. Kako začeti?
Na začetku sodelujoče vprašajte, kaj potrebujejo, da se počutijo
pripravljeni začeti. Z drugimi besedami, kaj bi jim omogočilo, da so v
celoti vključeni? Nekaj odgovorov lahko odpre vprašanja, kot so boljše
razumevanje konteksta, od kod izvira predlagano, kaj je namen srečanja,
ali so med srečanjem predvideni odmori in kdaj se srečanje zaključi.
Uresničevanje teh potreb bo koordinatorju pomagalo prilagoditi proces in
izpolniti nekatere od teh potreb, da zagotovi večjo vključenost. V primerih,
ko vseh teh potreb ni mogoče zadovoljiti, se pozornost udeležencev usmeri
v osrednji namen srečanja. Nasvet za koordinatorje: najprej spoznajte,
katere so te potrebe, ne da bi jih takoj poskušali rešiti ali udeležence
prepričati, da bodo izpolnjene.
2. Kaj želite odnesti od srečanja?
To vprašanje lahko zbranim postavite na začetku, in sicer tako: »Kako
naj srečanje poteka, da lahko na koncu rečemo, da je bilo uspešno?«
Vprašanje postavite skupini in si pred njimi zapišite njihove predloge: to
bo vsakega prisotnega spodbudilo, da sprejme odgovornost za to, kar želi
od srečanja odnesti. Vprašanje bo prav tako pripomoglo k osredotočenju
skupine, na koncu pa lahko pa služi tudi kot oblika samoevalvacije in sicer
tako, da se hitro preveri, ali so bila pričakovanja izpolnjena.
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3. Ustavite se na sredini (preverjanje poteka)
Obstaja veliko načinov preverjanja poteka srečanja. Preprost način je, da
se sredi njega ustavite in prisotne vprašate za povratne informacije na
način, ki lahko dvigne kakovost srečanja. Lahko zastavite vprašanje: »Kaj
je potrebno za izboljšanje našega srečanja?« ali pa se osredotočite na
kritične vidike vsakega srečanja, kot so angažiranost, participacija vseh
udeležencev in doseganje ciljev. Lahko dodate tudi vprašanje, kako lahko
vsak udeleženec k srečanju prispeva še več.
4. Preverite skupni pomen ključnih besed
Besede različnim ljudem pomenijo različne stvari. Tiste besede, ki se na
srečanju pogosto uporabljajo, so pogosto ključnega pomena za namen
srečanja in za odločitve, ki jih je treba doseči. Ne glede na kakovost razprave
– če slišite eno ali dve besedi, ki ju pogosto uporabi več udeležencev,
jih prosite, da razmislijo o tem, kaj jim beseda pomeni. To bo pogosto
pomenilo, da bo vsak udeleženec opredelil besedo tako, da bo ponudil
konkreten primer v skupnem kontekstu. Poskušajte slišati rahle odtenke
razlik v tem, kako se uporabljajo besede ali besedne zveze, na primer:
Kaj različnim ljudem pomeni »načrtovanje« ali »jasna komunikacija« ali
»vključevanje otrok«?
5. Uvedite trenutke miru
Trenutke miru in tišine lahko z različnimi nameni uporabljate skozi celotno
srečanje. Srečanje se lahko začne ali konča s trenutkom tišine. Tišino
lahko uporabimo kot način za prehod med različnimi temami razprave in
udeležencem tako pomagamo pri vključevanju informacij in spreminjanju
miselnega okvira. Tišino lahko uporabite tudi za spontano preverjanje
poteka, kadar se temeljna pravila ne upoštevajo ali če srečanje odnese
v napačno smer. Vsak udeleženec na sestanku ima lahko pri sebi zvonec
ali činele, in z njimi sproži trenutek tišine. Preden nadaljujejo z razpravo,
lahko udeleženci v tem času razmislijo, ali delujejo v skladu z namenom
srečanja.
(Za Fundacijo Learning for Well-being Foundation razvila Linda O’Toole, 2018)
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2. vprašanje: Kakšna so naša
pričakovanja, vizija in zavezanost
otrokom in družinam v naši skupnosti?

Ključni dejavnik: Vizija
Kakovostna praksa:
Skupna razumevanja in cilji

Orodje 1.3: Moja poklicna pričakovanja, vizija in zaveze
Rezultati: Usklajena pričakovanja, vizija in zaveze med ključnimi deležniki
Ciljna publika: Glavni koordinator24,
lokalni akcijski tim ali lokalna
koordinacijska skupina, različni zaposleni iz različnih storitev, ki pripadajo
različnim resorjem: strokovnim delavcem, laični strokovnim delavcem,
vodstvu.
Proces: Pregled pričakovanj, vizije in zavez strokovnega osebja v različnih
storitvah; raziskati skupne temelje za določanje ciljev po resorjih.
Na začetku deležnike vprašajte o njihovi motivaciji za sodelovanje v tem
procesu in zakaj so se pridružili tej skupini. Da bi prihranili čas, lahko to storijo
v parih in ideje nato delijo kot skupina ali razpravljajo o idejah v majhnih
skupinah in delijo skupne sklepe. Če pa imate čas, naj vsi v skupini izmenjajo
zamisli. To je za glavnega koordinatorja zelo pomembno, prav tako pa tudi za
celotno skupino, saj tako spoznajo, kaj imajo skupnega in kaj jih povezuje.
Po tem prosite deležnike, da izpolnijo naslednje izjave in jih delijo z drugimi.
Omogočite pogovor na podlagi vprašanj za razmislek.

24

Če koordinator prihaja od zunaj, naj bo tudi glavni koordinator del ciljnega občinstva. V mnogih
primerih glavni koordinator postopek tudi koordinira.
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Moje pričakovanje strokovnega delavca, ki dela z mlajšimi otroki in
njihovimi družinami, je:
Pričakovanje za otroke in družine, ki jih ima moja služba/ustanova, je:
Moja vizija za mlajše otroke in njihove družine v naši skupnosti:
Vizija moje institucije/storitve za mlajše otroke in njihove družine:
Da bi mlajšim otrokom in njihovim družinam zagotovili kakovostne
storitve, ki bi podpirale njihove pravice in izpolnjevale njihove potrebe, se
zavzemam za:
ALI
Da bi vsem otrokom zagotovili priložnosti za razvoj in uspeh, se zavzemam
za:
V korist mlajših otrok se moja institucija/storitev zavzema za:

Vprašanja za razmislek
1. Kaj želimo doseči za otroke in družine?
2. V kolikšni meri se pričakovanja, vizija in zaveze drugih razlikujejo ali
se usklajujejo oz. prekrivajo z vašimi?
3. Kaj jih naredi drugačne? Kako vam lahko razlike pomagajo?
4. Kaj imate skupnega?
5. Katere so usklajene obveznosti, ki bi spodbudile prihodnjo kolaboracijo
(sodelovanje) in koordinacijo v tej skupini?
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Koristni nasveti
o

To je pomemben trenutek pri izgradnji občutka skupnosti med
različnimi deležniki: spoznajo lahko svoje lastne vrednote, pa tudi
vrednote različnih deležnikov, ki jih udeleženci predstavljajo.

o

To je navadno trenutek, ko se prisotni zavedo, da si delijo vrednote,
zaveze in pričakovanja za mlajše otroke in družine ter da plodna tla
za sodelovanje že obstajajo.

o

To je tudi odlična priložnost za razpravo o razlikah in za boljše
medsebojno razumevanje.

o

Voditi morate evidenco o viziji, vrednotah in zavezah, ki so jih določili
udeleženci, in se k njim vrniti med procesom integracije, da preverite,
ali razpravljate o možnih rešitvah in idejah v skladu z začetno vizijo
in predanostjo. V nekaterih primerih se lahko deležniki odločijo za
spremembo/obogatitev svoje vizije in zavez ali za dodajanje vrednot
vodilnim vrednotam.

3. vprašanje: Kakšno je trenutno stanje v
zvezi z integracijo? Kakšne so potrebe otrok
in družin? Bi morali določene stvari delati
drugače?

Ključni dejavniki: Vsi
Kakovostna praksa:
Vse

Orodje 1.4: Zemljevid povezav 1: Osebni zemljevid povezav (znotraj vaše
storitve)25
Rezultat:
- Opredelitev trenutnega stanja integracije
- Opredelitev možnosti in vrzeli
Ciljna publika: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna
koordinacijska skupina
Proces: Udeležence prosite, naj uporabijo spodnja navodila in narišejo osebni
zemljevid povezav. Tako bodo dobili vpogled v lastne odnose z različnimi
ljudmi v storitvi, ki delajo na različnih ravneh sistema in v različnih oddelkih.
25

Prirejeno po viru UNICEF–ISSA, ‘The New Role of Home Visitor’: http://issa.nl/sites/default/files/
Resource%20Modules%20for%20Home%20Visitors%20Module%202.%20web.pdf, str. 26–27.
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Navodila
1. Vzemite prazen list papirja.
2. V sredini narišite krog in vanj napišite svoje ime.
3. Okoli osrednjega kroga narišite manjše kroge, ki ponazarjajo sodelavce, s
katerimi delate v storitvi.
4. Poleg vsakega imena si zabeležite povezavo z njimi, ki prikazuje:
R= vaše razmerje, na primer sodelavec, nadzornik, prijatelj itd.
P= podpora, ki jo nudi oseba, na primer čustvena, finančna in praktična
podpora.
F= frekvenca podpore, na primer vsak dan, vsak teden ali vsakih nekaj
dni.

5. Med manjšimi krogi in svojim krogom narišite puščice, da pokažete, ali
imajo ljudje koristi od tega razmerja.
Če želite, lahko poskusite narisati osebni zemljevid povezav za enega od
otrok/družin, s katerimi delate, pri čemer morate upoštevati odnose s starši,
skrbniki in strokovni delavci, ki delajo v skupnosti.
Začnite razpravo med udeleženci. Lahko jih prosite, da razmislijo o naslednjih
vprašanjih.
- Kakšne povezave imam s sodelavci z različnih oddelkov v svoji storitvi/
resorju in na različnih ravneh sistema?
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-

Zakaj so povezave z drugimi strokovnimi delavci v moji storitvi/resorju
pomembne zame? Zakaj naj jih zgradim?
Ali imam boljše povezave z drugimi storitvami (tudi iz drugih resorjev)
kot s storitvami, katerih del sem? Zakaj da/ne? V čem je razlika?
Kaj lahko storim za izboljšanje obstoječih povezav? Kaj potrebujem?
Kaj potrebuje moja storitev?
Smo z drugimi delali že prej? Lahko na tem gradimo?

Orodje 1.5: Zemljevid povezav 2: Osebni zemljevid povezav (odnosi med
storitvami/resorji)
Rezultat:
- Opredelitev in delitev osebnih in medosebnih odnosov z različnimi
storitvami v skupnosti.
- Opredelitev potrebnih storitev in pristojnosti
Ciljna publika: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna
koordinacijska skupina
Proces: Udeležence prosite, da svoje ime zapišejo v velik krog na sredini
lista. Zunanji krogi prikazujejo objekte v širši skupnosti, na primer vrtec/
šolo, zdravstveni dom, knjižnico, kulturni center, hiše/stanovanja in drugo.
Povezovalne črte prikazujejo, ali so odnosi:

•
•
•
•

trdni = ravna črta
stresni = valovita črta
slabi, šibki = črtkana črta - - - - prekinjeni = prečrtana črta ________
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Razpravljajte o razlogih, zaradi katerih se odnosi med različnimi storitvami
razlikujejo, in poskusite ugotoviti, ali se to nanaša na osebne odnose, na
protokole upravljanja, na raven strokovnosti ali na druge kategorije razlogov.
Orodje 1.6: Zemljevid povezav: Moja storitev in druge storitve v mojem okolju
Rezultat:
- Opredelitev in dogovor o odnosih med različnimi storitvami v skupnosti.
- Opredelitev potrebnih storitev in pristojnosti.
Ciljna publika: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna
koordinacijska skupina
Proces: Izvedite enako vajo kot zgoraj, tako da udeležence prosite, naj svojo
storitev umestijo na sredino lista in narišejo ostale storitve in resorje v svojem
okolju. Z uporabo simbolov (razloženih v zgornjih orodjih) določite razmerja
med njimi. Začnite razpravo z uporabo spodnjih vprašanj za razmislek.
Vprašanja za razmislek
- Kakšno vlogo igram kot deležnik v zemljevidu povezav/svojem okolju?
- Kakšne povezave ima moja storitev z drugimi storitvami?
- Zakaj so povezave z drugimi storitvami pomembne? Zakaj bi jih zgradili?
- Ali imam osebno boljše povezave z drugimi storitvami (tudi iz drugih
resorjev) kot s storitvami, iz katerih izhajam? Zakaj da/ne? V čem je
razlika?
- Kako lahko izboljšam obstoječe povezave? Kaj je potrebno storiti?
- Smo z drugimi resorji/storitvami delali že prej? Lahko na tem gradimo?
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Koristni nasveti za aktivnosti, povezanimi z zemljevidi povezav
-

Orodja za zemljevid povezav se lahko uporabljajo na različnih
srečanjih ali celo na istem srečanju, ker ne vzamejo veliko časa,
proces razmišljanja o rezultatih vseh štirih orodij pa lahko vodimo
vzporedno, s poudarkom na primerjanju rezultatov in stališč različnih
deležnikov.
Orodje za zemljevid povezav 1.5 je lahko koristno orodje za opredelitev
stališč staršev in spoznanje, koga v lokalni skupnosti vidijo kot
ključnega podpornika. To je lahko v pomoč pri opredelitvi vstopne
točke za integracijo zagotavljanja storitev, pa tudi integracijo glavnih
deležnikov, ki bi morali sodelovati v procesu.
Zemljevide povezav lahko shranite in uporabite pozneje v procesu, da
spremljate morebitne sprememb v odnosih med različnimi deležniki
in storitvami.
Orodje za zemljevid povezav 1.4 lahko služi kot zgled, kaj je potrebno
za vertikalno integracijo znotraj iste storitve ali resorja (npr. prehod
iz vrtca v osnovno šolo, itd.).

-

-

Nasvet iz pilotnega projekta v Sloveniji za uporabo dveh orodij za
zemljevid povezav (1.4 in 1.5)
Nasvet: Ti dve orodji lahko združimo: udeleženci lahko narišejo
oba zemljevida povezav v isti skici (z različnimi barvami za boljše
razlikovanje). V tem primeru udeleženci navedejo povezave med ljudmi
znotraj njihovih storitev (notranji krog) in iz različnih storitev/resorjev
(zunanji krog) v istem zemljevidu. To udeležencem omogoča, da povezave
v svojem okolju vidijo kot celoto. Druga možna različica je označevanje
ravni koordinacije med različnimi storitvami/resorji z različnimi črtami:
-

ukrepi (ljudi v instituciji/različnih storitvah/resorjih) so ustrezni:
(ravna črta)
sodelovanje (ljudi v instituciji/različnih storitvah/resorjih) je
potrebno izboljšati: (valovita črta)
Nasvet iz pilotnega projekta v Sloveniji za uporabo orodja za
zemljevid povezav 1.6 v kombinaciji z orodjem 2.5 (Uvajanje
sistemskega pogleda na razvoj otrok)

Ti orodji se lahko združita. Udeleženci narišejo vse institucije/
organizacije v mezosistemu (v svojem okolju), ki obdajajo posameznega
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otroka. Nato navedejo povezave med institucijo in drugimi storitvami, s
katerimi sodelujejo.
Pomembno: ne pozabite, da bodo udeleženci verjetno zapisali
vse institucije, ki obstajajo v okolju. Vodite jih, naj razlikujejo med
dejanskim in želenim stanjem.
Po navedbi povezav med institucijami lahko udeleženci navedejo tudi
stopnjo skupnega razumevanja med institucijami o pomembnosti
celostnega obravnavanja otrokovega razvoja:
-

ugotovljeno skupno razumevanje:
(ravna črta)
delati moramo na razvoju skupnega razumevanja:
(valovita črta).

Orodje 1.7: Sistemska klasifikacija intervencij (SysClass)
Rezultati:
- Načrtovanje vseh obstoječih storitev v skupnosti, razvrščenih po
resorjih in ciljnih skupinah
- Skupno razumevanje trenutnega stanja
Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki
Proces: Orodje SysClass je kategoriziran seznam storitev, ki so na določenem
dan na voljo v skupnosti. Najprej morate od deležnikov zbrati informacije o
vseh storitvah, ki so na voljo (ali potencialno na voljo) v skupnosti.26
•

Osredotočanje na zahteve in potrebe otrok in družin – prehod s pristopa,
usmerjenega v storitve, k pristopu, ki je osredotočen na otroka in družino.

•

Vzpostavitev in vzdrževanje pristopa, ki temelji na močeh – osredotočanje
na to, kar že obstaja, ter potenciali in priložnosti, ki jih je mogoče uporabiti.

•

Spreminjanje miselnosti vseh zadevnih deležnikov za spremembo
vsakodnevnih delovnih praks – poglabljanje razumevanja tega, kaj pomeni

26
25

Bezze M., Faenzi G., Lippi A., Paganelli L., Pompei A. e Vecchiato T., La classificazione dei servizi
e degli interventi sociali [The classification of social services and interventions], in Studi Zancan 2,
(2005); Ezell M., Spath R., Zeira A., Canali C., Fernandez E., Thoburn J., Vecchiato T., An international
classification system for child welfare programs, in Children and Youth Services Review, 33, 10, (2011),
str. 1847–1854; Bezze M., Canali C., Geron D., Innocenti E., Vecchiato T. (2014), Orientarsi nei servizi
per l’infanzia [Finding the way in childhood services], Quaderno TFIEY n. 3; Tfiey-Italia (2016), Investire
nell’infanzia è coltivare la vita. Il futuro è nelle nostre mani [Investing in childhood is nurturing life. The
future is in our hands]. Il Mulino, Bologna.

80

integracija, in kdo mora biti v središču.
•

Doseganje »pogleda helikopterja«, ki združuje različne (trojne) vidike
staršev, otrok, občine, upravljavcev storitev, izvajalcev, kar vodi do jasnosti
vlog, pooblastil in struktur.

•

Ugodni pogoji (čas, financiranje, koordinatorji, vključenost ne le
predstavnikov vodstva ali strokovnih delavcev, ampak obeh, imeti
podporo/pomoč vseh deležnikov).

•

Vprašanja v zvezi z upravljanjem: zagotavljanje močnega, skupnega
in navdihujočega vodenja – kontinuiteta, povezljivost, usmerjenost,
razjasnitev vlog, pooblastil in struktur (kdo bo prevzel pobudo, kdo bo
kaj storil), zagotoviti sodelovanje, zagotavljanje lastništva procesa vseh
deležnikov in trajnost, različni načrti upravljanja.

•

Zagotavljanje participacije družin/staršev v procesu izgradnje integracije
(Kdaj naj se pridružijo? Kakšno vlogo naj zavzamejo?).

•

Zagotoviti deljeno vodenje – kulturo spoštovanja skupnih prednosti.

•

Priznavanje integriranega način dela je del rednega dnevnega delovanja
storitev, kar vodi do kontinuitete nalog/odgovornosti, zmožnosti merjenja
učinkovitosti/uspešnosti.

•

Pomanjkanje znanja o potrebah in prednostih integracije – tematika
integracije storitev se ne upošteva dovolj v učnem načrtu za usposabljanje
pred in med delom).

•

Pomanjkanje pogojev (prostor, čas, odnos) za vključevanje otrok, staršev.

•

Pravne/etične omejitve pri izmenjavi podatkov med strokovnimi delavci/
storitvami za družine in otroke.

•

Čas (dolgo »rojstvo«, odvisno od začetne točke procesa): Poskrbite, da
boste razlikovali med ciljnimi skupinami in lastništvom; da poudarite
socialne, izobraževalne in zdravstvene storitve, lahko uporabite barvno
kodiranje. Stolpce, kategorije in barve lahko prilagodite svojim potrebam.
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•

Čas (dolgo »rojstvo«, odvisno od začetne točke procesa): Poskrbite, da boste razlikovali med ciljnimi
skupinami in lastništvom; da poudarite socialne, izobraževalne in zdravstvene storitve, lahko uporabite
barvno kodiranje. Stolpce, kategorije in barve lahko prilagodite svojim potrebam.
Lastništvo

Storitve
na domu

Storitve
dnevne
oskrbe

Oskrba v
okviru
skupnosti

V sili

Ciljna skupina
Specifična

Splošna

Starši

Javno

Zasebno

Zasebno
neprofitno

0–6

0–18

Oskrba na domu

□

□

□

□

□

□

Denarni prejemki

□

□

□

□

□

□

Druge intervencije na domu

□

□

□

□

□

□

Zdravstveni obisk na domu

□

□

□

□

□

□

Pediater (na domu)

□

□

□

□

□

□

Predšolska vzgoja/vrtec (0–3
let)
Predšolska vzgoja/vrtec (3-6
let)
Center za otroke in družine

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Igralnica

□

□

□

□

□

□

Knjižnica

□

□

□

□

□

□

Storitev kulturnega
posredovanja
Rejniška oskrba (dnevna)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Socialna
pomoč/podpora/oskrba
Storitev za starše

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Druge aktivnosti socializacije

□

□

□

□

□

□

Pediater (ambulantno)

□

□

□

□

□

□

Načini poroda

□

□

□

□

□

□

Program cepljenja

□

□

□

□

□

□

Ambulantna rehabilitacija

□

□

□

□

□

□

Rejniška oskrba

□

□

□

□

□

□

Nastanitev

□

□

□

□

□

□

Terapevtska nastanitev

□

□

□

□

□

□

Rehabilitacija

□

□

□

□

□

□

Bolnišnica

□

□

□

□

□

□

Nujne socialne storitve

□

□

□

□

□

□

Nujno zdravstveno stanje

□

□

□

□

□

□

Izobraževalni resor
Socialni resor
Zdravstveni resor
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Opomba: v orodju predlagamo nekatere vrste storitev v izobraževalnem,
socialnem in zdravstvenem resorju. Lahko razmislite o razširitvi orodja z
vključitvijo drugih resorjev in drugih vrst storitev, ki formalno, neformalno
ali priložnostno prispevajo k razvoju in blaginji mlajših otrok (npr. knjižnice,
muzeji itd.).
Koristni nasveti
•

To orodje je mogoče obogatiti z dodajanjem storitev, ki so pomembne
za vaš kontekst.

•

To orodje je lahko zelo koristno, če želite izvedeti, katere storitve
so na voljo in tudi če želite izvedeti, koliko članov vašega lokalnega
akcijskega tima storitve pozna.

•

Lahko tudi primerjate rezultate te analize z rezultati zemljevida
povezav, da vidite, če kaj manjka.

•

To orodje lahko vnaprej delite z deležniki in jih prosite, naj ga izpolnijo
s sodelavci v njihovi storitvi, in tudi s starši in otroki. Izpolnijo ga lahko
pred srečanjem, nato pa na njem primerjate rezultate in ustvarite
celovit zemljevid storitev z združevanjem vseh rezultatov.

Orodje 1.7.a: Sistemska klasifikacija intervencij (SysClass) – Zemljevid
vrednot, načel in ključnih dejavnikov, ki vplivajo na storitve27
Rezultati:
- Povezava vseh obstoječih storitev, ki so na voljo v skupnosti, z
vrednotami in načeli, opredeljenimi v referenčnem okviru
- Skupno razumevanje vrednot in načel, ki se udejanjajo v praksi
Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki
Proces:
1. korak – Individualna naloga
1. Na podlagi zemljevida SysClass in glede na posamezne poklicne izkušnje
vsak udeleženec izbere 10 storitev, ki jih večinoma vodijo vrednote in načela,
predlagana v referenčnem okviru.
27

Razvili in priredili v okviru Fundacije Compagnia di San Paolo, organizacije CIDIS in Fundacije
Emanuela Zancan.
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2. Za vsako izbrano storitev izberite oceno (1 = prisotna, 2 = pomembna,
3 = temeljna) in navedite, v kolikšni meri vsaka od vrednot/načel (največ
3) usmerja celotno delovanje storitev. Izbrana načela/vrednote so tista, ki
so predlagana v referenčnem okviru, lahko pa se dodajo še druge, če je to
pomembno za integracijo.
Vrednote in načela v referenčnem okviru
1. Otrok in družina v središču
2. Celostni pristop
3. Kakovostni odnosi
4. Sistemski pristop
5. Povratne informacije in samoorganizacija
6. Raznolikost in pravičnost
7. Participacija

STORITEV

NAČELO/VREDNOTA

1.

1.
2.

2.

3.
1.
2.

3.

3.
1.
2.

4.

3.
1.
2.

5.

3.
1.
2.
3.
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2.
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2. korak – V velikih skupinah
Vsak udeleženec predstavi svoj pogled: storitve, načela/vrednote in njihov
pomen. V skupinah naj udeleženci razpravljajo o različnih vidikih; začnite z
naslednjimi vprašanji:
Orodje 1.8: Načrt
1. Katera načela/vrednote so bile najpogosteje navedene?

2. Ali so vsa omenjena načela/vrednote tista, ki so bila omenjena
v
Rezultati:
referenčnem okviru, ali so mogoče izpostavljena druga načela/vrednote?- Ocena ra
Če velja slednje, zakaj se jih priznava kot taka?
(dejansko
3. Ali načela/vrednote delite z družinami in drugimi deležniki v sistemu?Ali se za deljenje takšnih načel/vrednot uporabljajo orodja?

Opredelite

Ciljne skupine: Vsi

4. Katere storitve bolje izvajajo načela/vrednote, ki spodbujajo integracijo?

Proces: Zemljevid
5.Kateri so ključni dejavniki, ki so najpomembnejši pri izvajanju
opredeljenih načel/vrednot? V katerih storitvah so najbolj prisotni? partnerja, ki je o

Ključni dejavniki v referenčnem okviru:
1. Vizija
2. Delovna sila

ciljne skupine (v sre
lahko delijo »odgo
strateški ravni) in/
zagotavljanju sto
»dejanski« (na vol
možnosti na voljo v

V pogovoru z dele
jih našli (npr. z upo
smislu vključevanja

3. Vodenje
4. Zagotavljanje storitev
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Ena od možnih stra
kar pomeni, da pos

5. Komunikacija in delitev informacij
6. Čas
7. Financiranje
Načelo/vrednota

Pomembni ključni dejavniki

Storitve

Orodje 1.8: Načrt odgovornosti in virov
Rezultati:
- Ocena razpoložljivih storitev glede na njihovo vlogo (sredstva/
odgovornosti) in vključenost (dejansko/potencialno) pri podpori in/ali
zagotavljanju storitev na področju zgodnjega otroštva
- Opredelitev možnosti za integracijo
Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki

t odgovornosti
in virov Zemljevid opisuje vlogo vsakega partnerja, ki je organizirana okoli
Proces:
določene ciljne skupine (v središču kvadratov). Partnerji si lahko delijo
»odgovornosti« (tj. vključenost na strateški ravni) in/ali »vire« (tj. prispevanje
azpoložljivih storitev
glede na storitev);
njihovo vlogo
(sredstva/odgovornosti)
in vključenost
k zagotavljanju
partnerji
so lahko »dejanski«
(na voljo zdaj) ali
o/potencialno) »potencialni«
pri podpori in/ali (po
zagotavljanju
storitev
na
področju
zgodnjega
otroštva
možnosti na voljo v bližnji prihodnosti).

ev možnosti za integracijo
pomembni deležniki

d opisuje vlogo vsakega
organizirana okoli določene
edišču kvadratov). Partnerji si
ovornosti« (tj. vključenost na
/ali »vire« (tj. prispevanje k
oritev); partnerji so lahko
ljo zdaj) ali »potencialni« (po
v bližnji prihodnosti).

ežniki vstavite storitve, ki ste
orabo orodja SysClass), v dogovorjene kvadrate. To je priložnost, da razjasnite razumevanje v
a storitev pri prispevku k ciljni skupini.

ategij integracije lahko pomeni premestitev vrisanih storitev86
iz »potencialnih« v »dejanske«,
stanejo na voljo v zadevni skupnosti, in iz »virov« v »odgovornosti«, kar pomeni, da storitve

Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki
Proces: Zemljevid opisuje vlogo vsakega
partnerja, ki je organizirana okoli določene
ciljne skupine (v središču kvadratov). Partnerji si
lahko delijo »odgovornosti« (tj. vključenost na
strateški ravni) in/ali »vire« (tj. prispevanje k
zagotavljanju storitev); partnerji so lahko
V pogovoru
deležniki
storitve,
»dejanski«
(nazvoljo
zdaj) alivstavite
»potencialni«
(po ki ste jih našli (npr. z uporabo orodja
možnosti
na voljo
v bližnji prihodnosti).
SysClass),
v dogovorjene
kvadrate. To je priložnost, da razjasnite razumevanje

v smislu vključevanja storitev pri prispevku k ciljni skupini.

V pogovoru z deležniki vstavite storitve, ki ste
jih
našli
z uporabo
orodja
SysClass), v lahko
dogovorjene
kvadrate.
To je priložnost,
da storitev
razjasnite razumevanje
Ena
od(npr.
možnih
strategij
integracije
pomeni
premestitev
vrisanih
smislu
vključevanja
storitev
pri
prispevku
k
ciljni
skupini.
iz »potencialnih« v »dejanske«, kar pomeni, da postanejo na voljo v zadevni

skupnosti, in iz »virov« v »odgovornosti«, kar pomeni, da storitve postanejo

Ena od možnih strategij integracije lahko pomeni premestitev vrisanih storitev iz »potencialnih« v »dejanske«
bolj centralno vključene v opredeljene kolektivne strategije. Enako orodje
kar pomeni, da postanejo na voljo v zadevni skupnosti, in iz »virov« v »odgovornosti«, kar pomeni, da storitv
se lahkobolj
uporabi
privključene
oceni ovrednotenja
sprememb
v vključenosti/integraciji
postanejo
centralno
v opredeljene kolektivne
strategije.
Enako orodje se lahko uporabi pri ocen
storitev.
ovrednotenja sprememb v vključenosti/integraciji storitev.

Spodaj
je primer
iz pilotnega
ki prikazuje,
kako načrt.
je videti
Spodaj
je primer
iz pilotnega
projektaprojekta
v Sloveniji,vkiSloveniji,
prikazuje, kako
je videti izpolnjen
izpolnjen načrt.

DEJANSKO

POTENCIALNO

ODGOVORNOSTI

VIRI

5

4. vprašanje: Kaj želimo doseči za otroke,
družine in skupnosti? Kakšne so koristi
integracije za otroke in družine?

Ključni dejavniki: Vsi
Kakovostna praksa: Vsi

Orodje 1.9: Zgodbe o integraciji
Rezultat:
- Vzpostavljen primer za integracijo storitev in koristi za vse otroke,
vključno z ranljivimi.
- Začetek procesa raziskovanja različnih oblik in modelov integracije.
87
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Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim in lokalna
koordinacijska skupina
Proces: Začnite tako, da udeležence povabite, naj opredelijo najbolj ranljive
otroke in družine v svoji skupnosti in najdejo idealen način, kako lahko storitve
sodelujejo, da bi izpolnile njihove potrebe. Udeležence povabite, naj delijo
primere, ki jih poznajo, nekaj, kar so videli ali storili oz. kar trenutno počnejo.
Udeležencem povejte, da bi z njimi radi delili nekaj primerov iz različnih držav
ali iz vaše države, odvisno, kje so na voljo. Poudarite, da primeri ponazarjajo
različne pristope, katerih cilj je boljše izpolnjevanje potreb različnih skupin
otrok in staršev, vključno z ranljivimi skupinami. Prav tako poudarite, da
omenjeni modeli storitev služijo kot navdih, da najdejo svoj način in svoj
model.
Udeležence razdelite v pet skupin in vsaki skupini dajte en primer. Analizirajo
naj primere iz različnih držav in jih predstavijo drugim.
Pogovorite se z udeleženci o njihovih idejah glede:
-

prednosti in izzivov vsakega »modela«;
uporabnosti različnih modelov v njihovi skupnosti;
podobnosti in razlik med omenjenimi modeli in njihove idealne podobe
izvajanja storitev.

Udeležence povabite, naj ponovno pregledajo primere, ki so jih predlagali na
začetku srečanja. Vprašajte jih, kaj iz predstavljenih primerov se jim je zdelo
zanimivo. Kaj bi dodali svoji izvirni zamisli? Skupaj pripravite skico idealne
storitve/zagotavljanja storitve, ki bi ustrezala njihovi skupnosti in izpolnila
potrebe najbolj ranljivih otrok in njihovih družin.
Opomba: Razmislite o tem, da bi dodali še kakšen primer iz vaše in iz drugih
držav, ki bi podprl razpravo o možnostih, ki so najprimernejše za kontekst
skupnosti/občine/regije, na katero se sklicujete.
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Primer 1: Družinski centri na Švedskem
•
•
•
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resor in storitve (horizontalna)
Stopnja integracije: Integracija (en subjekt)
Vodilne organizacije: Družinski centri
Profil vodilnih organizacij: Javni
Zagotavljanje in organizacija storitev: prenatalna oskrba in
svetovanje, preventivno zdravstveno varstvo, osnovna izobraževalna
podpora, odprti vrtec in ad hoc podpora staršem

Tretje nadstropje/stopnja: indicirana intervencija
Otroci, mladostniki in družine s posebnimi potrebami

Drugo nadstropje/stopnja: selektivna intervencija
Otroci, mladostniki in družine z individualnimi potrebami

Prvo nadstropje/stopnja: univerzalna intervencija
Vsi otroci in mladostniki z družinami

Temelj
Profesionalna infrastruktura

Na Švedskem, kot tudi v drugih skandinavskih državah, so družinski
centri dobro znana vrsta integriranih storitev za družine z otroki. Med
nosečnostjo so starši obveščeni o preventivnih zdravstvenih storitvah,
in se tako seznanijo s tem, kar jim je na voljo. Družinski center je
fizični prostor (»kjer diši po kavi«), kamor lahko pridejo vse družine, da
uporabijo ali se udeležijo določene storitve ali da se srečajo z drugimi
starši. Upoštevajte, da v okviru predpisov o starševskem dopustu
družinskih centrov ne obiskujejo samo matere, ampak tudi očetje.
V enem samem centru so lahko na voljo različne storitve, a centri
večinoma ponujajo enake štiri osnovne storitve: prenatalno oskrbo in
svetovanje, preventivno zdravstveno varstvo, osnovno izobraževalno
podporo in odprti vrtec, ki velja za »srce« centra. Odprti vrtec ne
predstavlja šole kot take; gre za kraj srečanja, kamor lahko starši
prihajajo s svojimi otroki in se vključijo v zabavne izobraževalne
aktivnosti.
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aktivnosti.
Poleg osnovnih storitev, ki so staršem na voljo zato, ker imajo otroke,
in ne zaradi specifičnega problema, so lahko na voljo tudi druge, bolj
diferencirane storitve, ko je to potrebno (npr. oskrba za mlade, težave z
duševnim zdravjem itd.)
Vir: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700870/FULLTEXT01.pdf (Družinski center v
nordijskih državah – mesto srečanja za otroke in družine)

Primer 2: »Hiša otrok« v Flandriji, Belgija

Kooperacija in koordinacija storitev za podporo večji koheziji skupnosti

•
•
•
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resor in strokovni delavci
(horizontalna)
Stopnja integracije: Kolaboracija (vodilni subjekt)
Vodilne organizacije: Flamska skupnost, Belgija
Profil vodilnih organizacij: Javni
Zagotavljanje in organizacija storitev: Najmanj preventivno
zdravstveno varstvo, podpora staršem in aktivnosti, ki omogočajo
srečanja in socialno kohezijo; tudi organizacije z drugih področij, kot
so varstvo otrok, izobraževanje za preventivno in duševno zdravje,
prosti čas, knjižnice itd.
Čeprav ima Flandrija na področju podpore družinam široko paleto
storitev, vse niso dovolj dostopne vsem družinam in tudi niso tesno
povezane ali integrirane. Zato je nova zakonodaja leta 2014 kot nov
pristop uvedla koncept družinskih centrov Hiša otrok (»Huis van het
Kind«).
Cilj je spodbuditi medresorsko sodelovanje med lokalnimi deležniki,
in tako na celovit in dostopen način zagotoviti vrsto družinskih
podpornih storitev, prilagojenih lokalnim potrebam. Odlok navaja
nekatera načela in cilje, hkrati pa daje partnerjem na lokalni ravni
nekaj manevrskega prostora, da oblikujejo lastno Hišo otrok, ki bi se
najbolje ujemala z lokalnim kontekstom. Na ta način spodbujamo in
olajšujemo kooperacijo, tj. ne postane obvezujoča. Hiše otrok razvijajo
in ustanavljajo po celotnem flamskem delu Belgije.
Hiše razvijajo na različne načine, pri čemer upoštevajo lokalne
značilnosti, kot so demografski dejavniki in storitve, organizacije in
partnerstva, ki so že dejavna. V okviru dialoga med deležniki partnerji
raziskujejo, kako bi morala delovati njihova Hiša otrok, da bi se odzvala
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na potrebe družin: na ravni občine, na ravni med občinami ali znotraj
občin, z nudenjem vrste storitev na enem mestu (vse storitve pod eno
streho) ali na več mestih in/ali v kombinaciji s storitvami, ki presegajo
obseg storitev.
Če želijo partnerji pridobiti oznako Hiša otroka, morajo biti v mrežo
vključene določene storitve, v katero pa se lahko vključijo tudi številne
druge storitve. V Flandriji posvetovalne ambulante, kjer se izvajajo
preventivne zdravstvene storitve in kontrolni pregledi, spada med
pomembne partnerje. Posvetovalne ambulante imajo zelo visoko
udeležbo (96% vseh staršev jih obišče vsaj enkrat) in lahko služijo kot
povezava z drugimi družinskimi podpornimi storitvami in organizacijami
znotraj mreže.
Hiša otrok mora imeti organizirano vsaj preventivno zdravstveno
varstvo, podporo staršev in aktivnosti, ki olajšujejo srečanja in socialno
kohezijo.
Socialna kohezija se nanaša na prepričanje o dodani vrednosti socialne
podpore kot zaščitnega dejavnika pri starševstvu in delovanju družine.
Namenjena je tudi ustvarjanju kohezije med družinami prek socialnoekonomskih in etnično-kulturnih mej ter prispevati k boju proti
mehanizmom socialne izključenosti.
- Preventivno zdravstveno varstvo je del zdravstvenega varstva, ki
se ukvarja s preventivnimi nalogami na področju zdravja nosečnic,
otrok in njihovih družin. Dejavnosti med drugim vključujejo cepljenje,
zgodnje odkrivanje tveganj in zdravstvenih težav ter promocijo
zdravja.
- Podpora staršem je podpora osebam, ki so odgovorne za vzgojo
otrok in mladih. Prizadeva si za podporo starševstva na dostopen,
opolnomočen in nestigmatiziran način, ki temelji na zamisli, da je pri
vzgoji otrok čisto običajno imeti vprašanja. Dejavnosti med drugim
vključujejo zagotavljanje informacij o starševstvu (individualno ali
skupinsko), pedagoške nasvete, spodbujanje srečanj med starši in
otroki, praktično podporo itd.
Hiša otrok lahko združuje vse vrste storitev za družine z otroki, od
materialne in nematerialne podpore, otroškega varstva, izobraževanja
do preventivnega in duševnega zdravja, prostega časa, knjižnic itd.,
odvisno od lokalnega konteksta.
V Flamski skupnosti so v zadnjih letih razvili več vrst Hiš otrok. V
Antwerpnu je bila na primer vzpostavljena splošna mreža kooperacije,
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leta 2016 pa je bilo v različnih mestnih četrtih osem fizičnih družinskih
centrov. V Bruslju je bila vzpostavljena podobna mreža sodelovanja,
a na tej točki ni bil ustanovljen noben družinski center v obliki fizične
zgradbe, v kateri bi nudili več storitev. V nekaterih krajih je pobudo
prevzela lokalna oblast, v drugih pa je vodstvo prevzel en partner (npr.
socialna služba, center za varstvo otrok, svetovalna pisarna). Nekateri
centri večinoma vključujejo zdravstvene in socialne partnerje, druge
imajo partnerstva sklenjena tudi s knjižnicami in organizacijami za
mladinsko delo
Več informacij na: www.eurochild.org/fileadmin/public/02_Events/2016/Eurochild_
Conference/Family_Centers_in_Flanders.pdf

Primer 3: Družinski centri na Finskem
•
•
•
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resor in storitve (horizontalna)
Stopnja integracije: Integracija (en subjekt)
Vodilna organizacija: Družinska hiša
Profil vodilnih organizacij: Javni
Zagotavljanje in organizacija storitev: Zdravstveni, socialni,
izobraževalni resor zgodnjega otroštva in deležniki nevladnih
organizacij

Finska je v zadnjem desetletju začela temeljito reformo in prehod na
model družinskega centra, kar je omogočilo, da model raste v lastnem
ritmu in da ga ob upoštevanju lokalnega konteksta oblikujejo in razvijajo
ustrezni deležniki. V odzivu Finske sta bili omenjeni dve navdihujoči
praksi, ki ponazarjata, kako se lahko vsak center razvije v skladu z
lokalnim kontekstom.
Družinska hiša Pargas (zahodna Finska) združuje storitve
zdravstvenega, socialnega, izobraževanja v zgodnjem otroštvu in
nevladnih organizacij. Vključeni so delavci iz zdravstvenih storitev
za matere in otroke, družinskega svetovanja, psiholoških storitve za
otroke in družine, družinskega dela, logopedije, iz vrtcev in odprtih
vrtcev ter posebne pedagogike. Usposabljanje na delovnem mestu je
na voljo za udeležence različnih strok, in sicer za prakse, ki temeljijo
na dokazih (npr. Beardsleejev govor o otrocih (angl. Let’s talk about
children), Mednarodni program za razvoj otrok za podporo staršem
(ICDP), multiprofesionalni model za vrednotenje potreb storitev).
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(

Glavni cilj je spodbujanje splošnega dobrega počutja otrok in družin,
preprečevanje izključevanja in marginalizacije, izboljšanje sodelovanja
med strokovnimi delavci, združevanje virov različnih storitev ter
razvijanje struktur sodelovanja za multiprofesionalne time in mreže v
korist družin in otrok. Ponujene so »nizkopražne aktivnosti«, družine pa
lahko sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju storitev.
V regiji Kainuu (severna Finska) je model nekoliko drugačen. Ta center
združuje primarne zdravstvene storitve in zgodnje preventivne socialne
storitve za družine in otroke. Sestavljen je iz osmih manjših družinskih
postaj, od katerih se vsaka nahaja v različnih občinah v regiji. Obstaja
osrednji družinski center, ki se nahaja v mestu Kajaani. Vsaka postaja
ima svojega koordinatorja, ki je odgovoren za usklajevanje storitev,
timsko delo in srečanja v okviru mreže ter za sodelovanje z nevladnimi
organizacijami ter lokalnimi deležniki in prostovoljci. Koordinatorji
dobijo podporo usmerjevalne skupine za družinski center. Ta družinski
center namenja veliko pozornosti poti od primarne zdravstvene
oskrbe do posebnih storitev z vključevanjem strokovnih delavcev
tako iz posebnega zdravstvenega varstva kot iz primarne zdravstvene
oskrbe ter z dogovorom o skupnih zdravstvenih storitvah s posebnim
zdravstvenim varstvom. Strokovni delavci uporabljajo metode
opazovanja, vrednotenja in spremljanja, ki temeljijo na dokazih, in
spoznavajo medsebojne delovne prakse.
Delo se začne pri družini sami: strokovni delavci se srečajo z vsemi
družinskimi člani in najbližjimi sorodniki, kot vir informacij pa služijo
tudi vrstniki. S sodelovanjem na multidisciplinarnih sestankih ter delom
v parih se izognemo napotitvam.
Integracija deluje na treh ravneh:
- regionalna mreža socialnih in zdravstvenih storitev;
- integracija storitev, zasnovana na timih (ekipe družinskih centrov
združujejo strokovne delavce iz različnih resorjev storitev);
- integracija storitev, ki izhaja iz družin (paketi storitev so prilagojeni
vsaki družini).
Več informacij na: https://uit.no/Content/341685/Kekkonen_Marjatta.pdf

Primer 4: Primokiz v Švici
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resor in ciljna družbena skupina
(horizontalna)
Stopnja vključevanja: Koordinacija (skupno načrtovanje in cilji ter
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•
•
•

skupno odločanje)
Vodilna organizacija: Organizacija Jacobs Foundation
Profil vodilnih organizacij: Javno/zasebno
Zagotavljanje in organizacija storitev: Izobraževanje, zdravstvo,
socialne storitve

Švicarska organizacija Jacobs Foundation je uvedla program zgodnjega
otroštva, ki na podlagi celovitih konceptov spodbuja vzpostavitev mrež
v sistemu izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu. Osredotoča se
na otroke, stare do 4 let, in na njihovo učno okolje tako doma kot zunaj
družine. Cilj tega programa in njegovih lokalnih projektov je spodbujanje
enakih možnosti za vse mlajše otroke, obenem pa ponuditi smernice
o tem, kako usmeriti proces skupnega oblikovanja lokalne strategije
razvoja na področju zgodnjega otroštva. Združuje strokovnjake iz
različnih resorjev – izobraževanja, zdravstva, socialnih storitev – z
namenom sistematičnega pregleda in izboljšanja obstoječih lokalnih
programov. Pregled poteka na podlagi procesa korak za korakom: analiza
obstoječega stanja, opredelitev skupnega cilja in strategij za doseganje
le-tega, pri čemer je treba redno izvajati potrebne posodobitve.
Strategije so močno zakoreninjene v lokalni kontekst.
Pregled 21 lokalnih projektov je pokazal pozitivne rezultate tako v
smislu boljšega mreženja in sodelovanja na horizontalni ravni kot v
smislu politične podpore.
Več informacij na: http://jacobsfoundation.org/project/primokiz2/

Primer 5: Pen Green28 – otroški centri v Veliki Britaniji
•
•
•
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resorji in strokovni delavci
(horizontalna)
Stopnja integracije: Integracija (en subjekt)
Vodilna organizacija: Organizacija Pen Green Center
Profil vodilnih organizacij: Javni
Zagotavljanje in organizacija storitev: Zdravstveni, socialni,
izobraževalni resor zgodnjega otroštva, izobraževanje odraslih

Osrednji namen otroških centrov Sure Start v Veliki Britaniji29 je
»izboljšati rezultate za mlajše otroke in njihove družine ter zmanjšati
neenakosti, zlasti za tiste družine, ki podporo najbolj potrebujejo«. Ti
28 www.pengreen.org
29 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273768/childrens_centre_stat_guidance_april_2013.pdf
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centri so bili razviti na lokalni ravni in vključujejo vse možne deležnike, ki
delajo za družine in z njimi, pa tudi družine same. To pojasnjuje različne
vrste centrov Sure Start po vsej Veliki Britaniji.

Tim za izobraževanje in učenje
otrok od 2. do 5. leta starosti

Tim za podporo družini (vključno z obiski na domu v okviru iniciative
Sure Start, mrežo Homestart in skupinskim delovnim programom) in
tim za zdravje v skupnosti

Vključevanje staršev v učenje otrok

Tim za organizacijo izvenšolskih
dejavnosti in iger za otroke od 4. do
11. leta starosti

Profesionalni razvoj

Tim za izobraževanje in učenje
otrok do 3. leta starosti

Raziskovanje in evalvacija izvajalcev

Upoštevanje mnenja uporabnikov
pri soustvarjanju programa

Pedagokiga

Dostop: revščina, raznolikost, enakost

Vodenje

Tim za izobraževanje odraslih
v skupnosti

Varovanje otrok in izgradnja
samozavesti

Center Pen Green v Veliki Britaniji (Corby) je eden boljših primerov dela
na popolnoma integriran način, kjer timi strokovnih delavcev in staršev
ponujajo vse vrste storitev na območju s prikrajšanimi družinami.
Center Pen Green je imel na začetku svojega delovanja leta 1983 šest
zaposlenih, ki so delali s 50 otroki; danes je uveljavljen center, namenjen
otrokom (junij 2004), in ima več kot 110 zaposlenih, vključno z vzgojitelji
v vrtcih in jaslih, socialnimi delavci, animatorji pri igri, babicami,
zdravstvenimi delavci in podpornim osebjem, ki delajo z več kot 1.200
družinami.

Tim za raziskave, usposabljanje in
razvoj

Ena od glavnih značilnosti centra Pen Green je, da gre za delo za družine in z
njimi. Starši so partnerji pri razvoju in vrednotenju storitev in prakse,
udeleženci v modulih usposabljanja, zaposleni, partnerji v postopkih
imenovanja, sodelujoči in soustvarjalci. Še ena značilnost centra Pen Green
je, da je poudarek, poleg zagotavljanja storitev vseh vrst, tudi na usposabljanju
za vse člane osebja in za starše. V okviru tega je bil razvit in po državi razširjen
magistrski program Celostne storitve in okviri (angl. Integrative Services and
Settings).
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Več kot polovico osebja, ki dela v centru Pen Green, predstavljajo
nekdanji »uporabniki«: to so starši, ki so obiskali center in se vključili
v strokovno usposabljanje. Vsak član osebja se mora vključiti v
multidisciplinarno usposabljanje ter raziskati svojo lastno prakso in
razmisliti o njej. Moduli usposabljanja so na voljo na temo »timskega
dela«, na temo »vključevanja staršev v izobraževanje otrok«, na temo
»integriranega delovanja« itd.
»/…/ ko delaš /…/ v okolju, kjer so socialne razmere zelo zahtevne in
zatiralne, to dejansko omogoča učinkovitejšo integracijo. V teh razmerah
ni možnosti, da bi bili ljudje pasivni, obstoječe sisteme in strukture se
nenehno postavlja pod vprašaj, saj za revne ne delujejo.« (Margy Whalley)
Kadar se omenjajo značilnosti osebja, se uporabljajo izrazi, kot so
»bojevitost« in »predanost«. Osebje v organizaciji Pen Green je za
otroke in družine pripravljeno storiti vse. Zavedajo se, da delajo kot
partnerji v enakovrednem razmerju z družinami in da ne delajo zanje,
pač pa da z njimi sodelujejo. Ne smejo obsojati in imeti morajo odnos
»kulturne ponižnosti«. Organizacija Pen Green sledi filozofiji, da je
vsakdo vodja, namesto hierarhije pa so razvili koncept “sidearchy” –
skupnega vodenja drug ob drugem. Osnovna ideja je, da so vsi nenehno
del vodstva in da se nenehno učijo drug od drugega.

Nizozemske ekipe družbene skupnosti
•
•
•
•
•

Vrsta obravnavane razdrobljenosti: Resorji in strokovni delavci
(horizontalna)
Stopnja integracije: Integracija
Vodilne organizacije: Skupnostni timi
Profil vodilnih organizacij: Javni
Zagotavljanje in organizacija storitev: Zdravstveni, socialni,
izobraževalni resor zgodnjega otroštva, izobraževanje odraslih

Skupnostni timi so organizirani na lokalni ravni, v nacionalnem pravnem
okviru, zasnova pa je odvisna od demografskih dejavnikov in obstoječe
razpoložljivosti storitev ter od političnega in proračunskega okvira.
Lokalne oblasti imajo nekaj svobode pri organizaciji skupnostnih timov
in njihovih funkcij obveščanja, podpore in pomoči družinam in otrokom
na različne načine, organizacija pa je večinoma namenjena boju proti
revščini.
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Timi združujejo strokovne delavce iz različnih storitev, ki tesno
sodelujejo in oblikujejo multidisciplinarni tim, ki deluje kot »enotna,
osrednja in lahko dosegljiva točka dostopa za skupnost«.
Tudi tu so možni različni modeli: timi s splošnimi in specializiranimi
strokovnimi delavci, timi za določeno ciljno skupino in splošni timi.
Katere storitve in strokovni delavci so vključeni v tim, je odvisno od
potreb ljudi v skupnosti. Večina timov deluje na področju preventivnih
zdravstvenih storitev, mnogi tudi na področju javnih socialnih storitev,
manjšina pa na področju storitev stanovanjske problematike in
pravosodja.
Njihov namen je ponuditi dostopno storitev, ki je zelo vidna in dosegljiva
na mestih, kjer so starši in otroci že prisotni (kot so svetovalne pisarne,
šole in otroško varstvo).
Pristop je celosten, vendar je prilagojen posamezni družini: »ena družina,
en načrt, en strokovni delavec«. Ta praksa kaže premik v pogledu na to,
kaj bi strokovni delavec moral biti; kot odgovor na širitev specializacij se
je v določeni meri vrnil splošni koordinator.
Nekatere skupnosti so organizirale nove mreže, druge pa združujejo
delo več strokovnih delavcev iz različnih že obstoječih storitev. Nekatere
usklajuje lokalna oblast, drugi delajo bolj neodvisno v novi strukturi.
Ta vrsta storitev zahteva tesno kooperacijo med timi in strokovnimi
delavci, ki tega niso bili vedno vajeni, in zahteva zadostna sredstva, kar
v času varčevalnih ukrepov predstavlja izziv.

Koristni nasveti
•

Če imate nekaj lokalnih primerov ali primerov iz vaše države/regije ali
primere, ki so primernejši za vaš trenutni položaj, jih lahko uporabite
namesto ponujenih primerov.

•

Če menite, da zgodbe o integraciji še niso primerne za vašo situacijo
in bi lahko prestrašile udeležence, lahko to orodje preskočite in ga
uporabite pozneje v procesu.

•

Da bi zagotovili dovolj časa za razpravo med sestankom, lahko
zgodbe z vašimi deležniki delite vnaprej.

97

5. vprašanje: Odkrivanje koncepta
integracije – kaj je integracija in zakaj je
pomembna?

Ključni dejavnik: Vizija
Kakovostna
praksa:
Skupna razumevanja in
cilji

Orodje 1.10: Vzpostavitev integracije in razumevanje različnih oblik
integracije
Rezultati:
- Vzpostavitev skupnega razumevanja integracije in skupnega jezika.
- Postavitev temelja za skupno delo – poslušanje drug drugega,
raziskovanje različnih stališč itd.
- Raziskovanje dodane vrednosti integracije storitev za otroke in
družine.
Ciljna publika: Predstavniki vseh ključnih deležnikov/lokalni akcijski timi ali
lokalni usmerjevalni odbor
Proces: Začnite z delom v skupini in proučite, kaj pomeni integracija storitev.
Prosite udeležence, naj razpravljajo o tem, kaj integracija je in kaj ni. V skupini
izmenjajte zamisli in o njih razpravljajte.
Z deležniki delite podpoglavje Oblike integracije (vključno s tabelo) iz poglavja
2.1 in razpravljajte o vprašanjih za razmislek, ki so navedena spodaj. Uporabite
pojasnila iz poglavij 2.1 in 2.2, da bi razumeli različne oblike integracije in
načrtovali proces.
Neodvisnost
institucij
Kooperacija (v mreži
storitev)
Kolaboracija v mreži
Koordinacija znotraj
mreže
Integracija storitev
(združena pod eno
streho)

Dosledni/
skupni cilji

Skupno
načrtovanje

Skupno
zagotavljanje
storitev

Vodilni
partner

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

En vodilni
odločevalec

•

Udeležence lahko prosite, naj se na vprašanja za razmislek osredotočijo posamezno ali v skupinah (združeni po

vrstah deležnikov) in kasneje delijo zamisli kot skupina.
Udeležence
lahko prosite, naj se na vprašanja za razmislek osredotočijo
posamezno
ali vmed
skupinah
(združeni
po vrstah
deležnikov)
in kasneje
delijo
Med izmenjavo mnenj
različnimi deležniki
je pomembno
preprečiti
kakršno koli medsebojno
obtoževanje.
Vloga koordinatorja
je, da pripravi točke, o katerih se strinjajo vsi deležniki in gradi na njih.
zamisli
kot skupina.
Vprašanja za razmislek
1. Katera oblika integracije je po vašem mnenju najpomembnejša za zagotavljanje rezultatov za otroke,
starše in skupnosti? Zakaj?
2. Katero obliko integracije je po vašem mnenju najtežje
98 doseči? Zakaj?
3. Katera je po vašem mnenju oblika integracije, ki jo imate trenutno v svoji skupnosti? S kom trenutno
sodelujete? Je to največ, kar lahko storite? Kakšne so prednosti trenutne oblike integracije? Ali obstajajo

Med izmenjavo mnenj med različnimi deležniki je pomembno preprečiti
kakršno koli medsebojno obtoževanje. Vloga koordinatorja je, da pripravi
točke, o katerih se strinjajo vsi deležniki in gradi na njih.
Vprašanja za razmislek
1. Katera oblika integracije je po vašem mnenju najpomembnejša za
zagotavljanje rezultatov za otroke, starše in skupnosti? Zakaj?
2. Katero obliko integracije je po vašem mnenju najtežje doseči? Zakaj?
3. Katera je po vašem mnenju oblika integracije, ki jo imate trenutno v svoji
skupnosti? S kom trenutno sodelujete? Je to največ, kar lahko storite?
Kakšne so prednosti trenutne oblike integracije? Ali obstajajo kakšni
izzivi?
4. Ali želite stanje izboljšati? Katere aktivnosti in ukrepe je mogoče izvesti
za izboljšanje trenutnega stanja (oblike integracije)? Kaj ste naredili v
preteklosti? Kaj bi radi naredili v prihodnosti?
5. Kdo ima po vašem mnenju največ koristi, če storitve delujejo na bolj
integriran način? Zakaj in kako?
6. Kakšna je dodana vrednost storitev, ki delujejo bolj integrirano, za otroke,
starše, strokovne delavce, storitve, organizacije in raven politike? Če
menite, da dodane vrednosti ni, navedite razloge.

Koristni nasveti
o

Pomembno je, da deležniki razumejo različne oblike integracije in
njihovo vlogo pri izbiri najprimernejše glede na njihov kontekst in
potrebe družin in mlajših otrok.

o

Deležniki potrebujejo čas, da se dogovorijo o svojem načinu
sodelovanja in ga primerjajo z obstoječimi možnostmi. Razumeti
morajo tudi, da morajo izbrati tisto, kar je zanje najboljše in najbolj
praktično.

o

To orodje deležnikom pomaga razumeti pot do integracije in izbrati
tisto, ki je zanje najboljša.

o

Pomembno je poudariti, da med različnimi oblikami integracije ni
vrednostne hierarhije.

o

V nekaterih primerih lahko terminologija povzroča izzive. Na
primer, »koordinacija« in »kooperacija« sta lahko zahtevna izraza
za prevajanje v različne jezike. Vedno si vzemite čas za razjasnitev
različnih pojmov.
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o

Da bi zagotovili več časa za razpravo med srečanjem, bi bilo koristno,
da se udeležencem pred sestankom posreduje gradiva o oblikah in
pomenu integracije.

Orodje 1.11: Raziskovanje temeljnih vrednot in načel
Rezultat:
- Boljše skupno razumevanje vrednot in načel, ki podpirajo integracijo
storitev izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu.
- Raziskovanje in pojasnitev razlik in usklajenosti med deležniki ter
predlaganih vrednot in načel.
- Razumevanje pomena doseženih vrednot in načel.
- Razumevanje podobnosti in razlik v smislu vrednot in načel med
različnimi storitvami.
Ciljna publika: Predstavniki vseh ključnih deležnikov/lokalni akcijski tim,
lokalna koordinacijska skupina
Proces: Udeležence razdelite v manjše skupine, po možnosti po resorjih, in jih
prosite, naj opredelijo ključna načela in vrednote, ki predstavljajo temelj za
skupno vizijo in skupno razumevanje med deležniki, ki vodijo pot do integracije.
Lahko jih spomnite, o čem ste razpravljali na srečanju o vrednotah, vizijah in
zavezah. Ko skupine končajo, naj o ugotovljenem poročajo. Koordinatorji naj
si zapišejo njihove odgovore in jih združijo, da bodo lahko sledili temeljnim
vrednotam in načelom iz zbirke orodij.
Deležnikom predstavite sklop načel in vrednot iz referenčnega okvira in
jim po potrebi na kratko pojasnite vsakega od njih. Omogočite pogovor, pri
čemer začnite z vprašanji za razmislek. Kot koordinator bi morali uporabiti
organizacijo, zastopanje in koordinacijo sestankov, ki jih koordinirate, da
prikažete vse ključne vrednote in načela integracije.
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vrednote

definicija

Otrok in družina v
središču

Osrednji namen integracije je doseganje boljših rezultatov
za otroke in njihove družine pri oblikovanju, načrtovanju,
izvajanju in ocenjevanju storitev zgodnjega otroštva. Zato
moramo vse odločitve začeti in sprejeti s kolektivnim
soglasjem in zagotoviti, da so njihove zahteve izpolnjene, saj
jih vidimo kot deležnike in partnerje v procesu.

Celostni pristop

Celostni pristop k otroku, družini, izvajalcu, storitvi in
skupnosti zagotavlja, da se upošteva raznolikost njihovih
potreb in močnih področij ter da so ukrepi, ki vplivajo na
njih, usklajeni in sinergični. Pomeni tudi, da pri procesih in
rezultatih upoštevamo intelektualno, socialno-čustveno,
fizično in duhovno dimenzijo vključenih. Vse te dimenzije je
treba upoštevati pri sodelovanju z vsemi deležniki.

Kakovostni odnosi Ključni so kakovostni generativni odnosi med posamezniki
in skupinami, med odločevalci, med strokovnimi delavci
in upravičenci ter različnimi ravnmi upravljanja. Temeljiti
morajo na zaupanju, vzajemnem spoštovanju, skupnih
odgovornostih, medsebojnih dogovorih in skupni zavezanosti.
Sistemski pristop

Vsi elementi sistema vplivajo drug na drugega vertikalno/
horizontalno, kar vpliva na prehode med starostnimi
skupinami, resorji in storitvami ter na prehod od
zagotavljanja storitev do politike. Zato je treba spremembe
videti skozi kompleksnost njihovega vpliva znotraj sistema.
Sprememba, ki se začne v enem delu sistema, bo vplivala na
druge dele sistema. Zato je treba spremembe obravnavati
sistemsko.
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Povratne
informacije in
samoorganizacija

Vsi deležniki v procesu, naj bo to posameznik ali organizacija,
ima sposobnosti, ki jih je mogoče mobilizirati, in nenehno
iščejo skladnost. Za to ni nekega določenega recepta, saj
je vsak proces edinstven in kontekstualiziran. Zato je pri
vsakem procesu potrebno nenehno prilagajanje s pomočjo
participativnih mehanizmov, upoštevanje specifičnih
pogojev, ohranjanje avtonomije upravičencev in spodbujanje
pristopov, ki temeljijo na moči.

Raznolikost in
pravičnost

Notranja, socialna in kulturna raznolikost predstavljajo
temeljne sestavine skupnega oblikovanja, načrtovanja in
zagotavljanja storitev za otroke in družine. Vsak deležnik je
cenjen, vsak ukrep zagotavlja enake možnosti tistim, ki jih
najbolj potrebujejo. Vključeni so predstavniki ranljivih skupin,
ki so slišani in videni, njihovo mnenje se spoštuje in vplivajo
na proces odločanja.

Participacija

Če želimo odzivne, prilagodljive, koristne in učinkovite
storitve, je ključnega pomena poslušati mnenje različnih
deležnikov (vključno z otroki in njihovimi družinami), in sicer
od faze načrtovanja do zagotavljanja storitev in ocenjevanja
za izboljšanje. Sodelovanje temelji na skupnih vrednotah,
skupnih ciljih in opredeljenih ukrepih ter na skupnem
razumevanju lastništva. Poleg tega želimo storitve, ki najbolje
služijo otrokom in družinam, zato otroci in družine sodelujejo
pri odločanju in soustvarjanju storitev, ki so ustrezne zanje.

Vprašanja za razmislek
1. Kaj menite o teh vrednotah in načelih? So v skladu s tem, o čemer ste
razpravljali v vaših skupinah? Kaj ste omenili in česa ne (vrednote in
načela)? Je na vašem seznamu kaj, česar nismo omenili?
2. Kako bi pojasnili pomen določenih vrednot in načel z vidika vašega resorja/
storitve?
3. Ali kot predstavniki različnih resorjev/storitev in ravni sistema menite,
da bi bile te vrednote in načela razumljiva vašim kolegom in drugim, s
katerimi delate? Ali so vsem enako pomembna? Zakaj?
4. Kaj pa starši? Kako vidite ta načela in vrednote? Ali je pomembno, da jih
spodbujamo? Ali je razumljivo, da se bo kakovost storitev izboljšala in da
bodo otroci imeli več koristi, če bodo te vrednote in načela vzpostavljena?
5. Kako lahko ta načela in vrednote spodbujamo v vseh vidikih storitev
(strokovni delavci, ki so v neposrednem stiku z uporabniki, vodstvo,
strokovno usposabljanje itd.)?
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Koristni nasveti
•

Kot pripravo na sestanek lahko udeležencem vnaprej pošljete
navodila o načelih in vrednotah iz 3. poglavja zbirke orodij. To lahko
prihrani veliko časa med sestankom in lahko pomeni vprašanja, ki jih
bodo udeleženci pripravili pred srečanjem.

•

Na podlagi izkušenj iz italijanskega pilotnega projekta lahko
razmislite o nadgraditvi te aktivnosti tako, da udeležence prosite,
naj vrednote in načela razvrstijo z vidika njihove storitve in resorja.
Naj med sabo primerjajo vrstni red in razpravljajo o podobnostih
in razlikah. Pomembno je poudariti, da sama razvrstitev ni tako
pomembna, ključno pa je, da so prisotne kritične vrednote in načela.

•

V nekaterih primerih je treba udeležencem zagotoviti več informacij
o različnih vrednotah in načelih. V okviru pilotnega projekta na
Portugalskem je bilo pred uporabo tega orodja organizirano dodatno
usposabljanje, ki se je osredotočilo na nekatera načela in vrednote. Če
so člani upravnega odbora strokovnjaki za nekatera vprašanja, lahko
svojim sodelavcem pomagajo pridobiti več znanja in razumevanja.
V primeru slovenskega pilotnega projekta je glavni koordinator
organiziral usposabljanje o sprejemanju raznolikosti in socialne
pravičnosti za lokalni akcijski tim, in to usposabljanje uporabil za
razlago kritičnih vrednot in načel.

Orodje 1.12: Raziskovanje ključnih dejavnikov, ki omogočajo integracijo
Rezultati:
- Boljše skupno razumevanje ključnih dejavnikov, ki omogočajo okolje
za integracijo storitev izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu.
- Opredelitev prisotnosti ključnih dejavnikov v posameznih skupnostih
in opredelitev dosežkov in pomanjkljivosti.
Ciljna publika: Predstavniki vseh ključnih deležnikov/lokalni akcijski tim ali
lokalni usmerjevalni odbor
Proces: Navzočim s pomočjo spodnje sheme predstavite ključne dejavnike.
Preden podate celotno razlago, se z udeleženci pogovorite o pomenu vsakega
dejavnika in zakaj so pomembni.
Listke s ključnimi dejavniki prilepite na steno ali na listno tablo in vsakega
udeleženca prosite, da z zeleno barvo (markerjem ali nalepko) označi
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dejavnike, ki so v storitvah v njihovi skupnosti že prisotni, z modro dejavnike,
ki manjkajo, z rdečo pa dejavnike, za katere menijo, da so najbolj kritični za
omogočanje integracije v storitvah v njihovi skupnosti. Povejte jim, da so isti
dejavniki lahko označeni z različnimi barvami.
Udeležence glede na dejavnike razdelite v sedem skupin in jim omogočite, da
pri vsakem dejavniku ugotovijo, koliko zelenih, rdečih in modrih oznak je bilo
izbranih.
Začnite razpravo kot skupina s pomočjo vprašanj za razmislek.

Udeležence glede na dejavnike razdelite v sedem skupin in jim omogočite, da pri vsakem dejavniku ugotovijo,
koliko zelenih, rdečih in modrih oznak je bilo izbranih.
Vprašanja
zaskupina
razmislek
Začnite
razpravo kot
s pomočjo vprašanj za razmislek.

1. Kaj manjka in zakaj?

Vprašanja za razmislek
2. Kaj je najtežje zagotoviti? Zakaj?
1. Kaj manjka in zakaj?
je potrebno
uvedbo vseh dejavnikov?
2. 3.KajKaj
je najtežje
zagotoviti? za
Zakaj?
3. 4.KajKakšna
je potrebnojezavloga
uvedbo zaposlenih
vseh dejavnikov?v procesu? Kako lahko prispevajo?
4. 5.Kakšna
je vlogaje
zaposlenih
v procesu? Kako
lahko v
prispevajo?
Kakšna
vloga vodstva
in vodij
procesu? Kako lahko prispevajo?
5. Kakšna je vloga vodstva in vodij v procesu? Kako lahko prispevajo?
6.
Kakšna
je
vloga
oblikovalcev
politike?
Kako lahko prispevajo?
6. Kakšna je vloga oblikovalcev politike? Kako lahko prispevajo?
Kako
pri tem
besedo
tudi
starši in člani skupnosti?
7. 7. Kako
imajoimajo
lahko prilahko
tem besedo
tudi otroci,
starši in
članiotroci,
skupnosti?
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Vodstvo
one of the most important ingredients in quality provision, from

zaposleni in bolj kot jih podpiramo, boljše so storitve. Predstavljajo
eno najpomembnejših sestavin pri zagotavljanju kakovosti, in sicer
od zagotavljanja vodstva do neposrednih interakcij s strokovnimi
delavci iz podobnih storitev, družinami, skupnostmi in nenazadnje z
otroki.
Vodenje – Nobenega načrta ali projekta ni mogoče opraviti brez vodstva.
Bolj kot je zapleten in zahteven »projekt«, močnejša je potreba po
vodstvu. Vodenje pomeni strateško razmišljanje, upravljanje virov,
prevzemanje odgovornosti, sprejemanje odločitev, vodenje procesov,
prevzemanje tveganj, iskanje odgovorov in rešitev, odgovornost, pa
tudi gradnjo in negovanje kolektivne kulture, spodbujanje energij,
sodelovanje in delo z ljudmi, omogočanje in upravljanje sprememb.
Vodstvo udejanja vizijo in zagotavlja strateški pristop k skupnemu
delu.
Izvajanje storitev – Način, na katerega so storitve zagotovljene, odraža
način, na katerega odgovorni zaznavajo njihovo vlogo pri upravljanju
in zagotavljanju storitev. Njihova dosegljivost, razpoložljivost,
cenovna dostopnost, uporabnost in celovitost kažejo, v kolikšni
meri predstavljajo odgovor na resnično potrebo družin in skupnosti,
v katerih delujejo. Storitve se lahko izvajajo v izoliranih okoljih ali z
ustvarjanjem »mreže« sodelovanja.
Komunikacija in izmenjava informacij – Skupno načrtovanje in delo sta
odvisna od nemotene in učinkovite komunikacije ter dostopa do
informacij in njihove izmenjave. Učinkoviti in varni informacijski
sistemi ter jasni protokoli za komunikacije ustvarjajo trdno platformo
za močno sodelovanje. Zaupanje je ključna sestavina v procesih
komuniciranja in izmenjave informacij ter v odnosu med staršem in
službo.
Čas – Ustvarjanje pogojev za integracijo zahteva čas: čas za vzpostavitev
partnerstev in integracijo skupnosti, čas za ustvarjanje kulture
sodelovanja (norm in praks) med strokovnimi delavci, čas za
skupno načrtovanje po resorjih, čas za učinkovito participacijo
pri sprejemanju odločitev in refleksivne prilagoditve v procesu.
Upoštevanje dejavnika časa v procesih sprememb je ključnega
pomena. Večja kot je sprememba, več časa potrebujemo.
Financiranje – Integracija storitev zahteva spremembe ne le v smislu politik
in praks, ampak tudi v smislu, kako se finance načrtuje in uporablja.
Stroškovna učinkovitost je omenjena kot atribut integriranega
zagotavljanja storitev.
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Koristen nasvet
•

Ključne dejavnike lahko združite po storitvah/organizacijah in
razpravljate o razlikah in podobnostih.

Orodje 1.13: Raziskovanje koncepta integracije30
Rezultati:
- Globlje razumevanje koncepta integracije storitev, njegove
pomembnosti in prilagajanja kontekstom.
- Razumevanje temeljnih vrednot in načel ter ključnih dejavnikov, ki
usmerjajo pot do integracije.
Ciljna publika: Predstavniki vseh ključnih deležnikov/lokalni akcijski tim ali
lokalni usmerjevalni odbor
Proces: Udeležence razdelite v manjše skupine in vsaki skupini dajte izvod
2. poglavja Pomen integriranega delovanja na nivoju storitev in informacije o
stanju integracije storitev v zadevni skupnosti, če so te na voljo. Vsaki skupini
dajte kopijo spodnje tabele in ji dajte 30 minut, da povzame opravljeno delo.
Združite skupine za izmenjavo idej na plenarnem zasedanju (15 minut na
skupino).
Vprašanja, obravnavana v vsaki skupini:
Razumevanje integracije storitev iz različnih resorjev
Na ravni prakse
Integracija storitev iz različnih
resorjev pomeni:

30

Integracija storitev iz različnih
resorjev ne pomeni:

Razvila in priredila sta ga Fundacija Gulbenkian in Fundacija Aga Khan na Portugalskem.
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Temeljne vrednote in načela
Podpora integraciji:
Zaviranje integracije::

Ključni dejavniki, ki vplivajo na pot integracije storitev
Podpora:
Zaviranje:

Ko vsaka skupina predstavi svoje zamisli, prosite udeležence, da razmislijo o
naslednjih vprašanjih:
- Je v poročilih skupin kaj presenetljivega? Kaj? Zakaj?
- Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše za pot do integracije?

Orodje 1.14: Razumevanje referenčnega okvira za integracijo
Rezultati:
- Razumevanje, kako temeljne vrednote in načela ter ključni dejavniki
prispevajo k kakovosti praks.
- Boljše razumevanje pomena skupnega okvira za integracijo in
zapletenosti doseženega procesa integracije.
Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna
koordinacijska skupina
Proces: Udeležence spomnite na vrednote in ključne dejavnike, na katerih ste
že delali. Poudarite, da vrednote in načela predstavljajo KOMPAS pri odločanju
o usmeritvah, strategijah in ukrepih, ključni dejavniki pa pomagajo določiti,
katere prakse bodo skladno zagotavljale pozitiven vpliv dejavnikov na procese
in rezultate. Pojasnite, da vsak dejavnik omogoča praksa. Kakovostne prakse
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bodo prakse povečale možnosti, da se bodo dejavniki udejanjili v integraciji.
Poudarite pomen kakovosti integracije.
Uvedite in z deležniki delite referenčni okvir za integracijo storitev zgodnjega
otroštva iz 3. poglavja. Pogovorite se o pomenu opisanih praks.
Deležnike prosite, naj uporabijo okvir za oceno trenutne kakovosti praks in
ocenijo vsako prakso z ocenami od 1 (nizka kakovost) do 5 (visoka kakovost).
Vprašajte jih, kakšna bi bila idealna situacija in kaj je treba storiti za
napredovanje in izboljšanje kakovosti praks.

VIZIJA

rezultat

Med strokovnimi delavci, vodji, nosilci odločanja, družinami in
predstavniki skupnosti na nivoju različnih resorjev in storitev
poteka stalen dialog o kakovostnem zagotavljanju z namenom
doseganja boljših rezultatov za vse otroke in družine.

☐

Pri vsakodnevnih odločitvah in delu vrednote, prakse in odnosi v
vseh storitvah temeljijo na načelu »otrok in družina v središču«.

☐

Notranja raznolikost strokovnih delavcev in raznolikost znotraj
in med otroki in družinami štejeta med bistvene vrednote za
zagotavljanje kakovosti.

☐

Vzpostavljeni so pozitivni in zaupljivi odnosi med strokovnimi
delavci, vodstvi, starši in člani skupnosti.

☐

Kultura vodenja priznava osrednjo vlogo otroka in družine pri
oblikovanju in izvajanju storitev ter pri skupnem načrtovanju in
izvedbi.

☐

Politika in predpisi različnih institucij, ki delajo z mlajšimi
otroki in njihovimi družinami, so usklajeni z načelom »otrok in
družina v središču« pri zagotavljanju storitev.

☐

Protokoli za sodelovanje med storitvami temeljijo na skupnem
izpolnjevanju specifičnih potreb posameznega otroka in
družine.

☐
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VODENJE
ZAPOSLENI

Kultura vodenja temelji na vrednotah kooperacije, participacije,
medsebojnega spoštovanja, spoštovanja raznolikosti in
solidarnosti pri oblikovanju in izvajanju storitev.

☐

Vodstvo sprejema pobude, ki prispevajo k izgradnji kulture
sodelovanja med zaposlenimi, storitvami, družinami,
skupnostmi, nosilci odločanja in oblikovalci politik.

☐

Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med
strokovnimi delavci, vodstvom storitev, družinami in
skupnostmi.

☐

Strukture upravljanja spodbujajo soustvarjanje prilagojenih
rešitev za skupnosti/družine.

☐

Upravljalske prakse motivirajo vse zaposlene, ustvarjajo
pogoje za sodelovanje med zaposlenimi in krepijo participacijo
zaposlenih, družin in skupnosti pri procesih odločanja in
spremljanja, katerih cilj je izboljšanje kakovosti in večja
učinkovitost.

☐

Zaposleni, starši in člani skupnosti se čutijo opolnomočene, da
prispevajo k pozitivnim spremembam v svojih skupnostih.

☐

Upravljalske prakse spodbujajo in podpirajo timsko/skupno
načrtovanje, zagotavljanje timskih/skupnih storitev ter timsko/
skupno spremljanje.

☐

Pravila upravljanja ustvarjajo pogoje za jasno in pregledno
komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.

☐

Na ravni storitve potekajo dejavnosti strokovnega razvoja,
katerih cilj je razširitev portfolia kompetenc zaposlenih z
namenom boljšega izpolnjevanja potreb otrok, družin in
skupnosti.

☐

Osebje in vodstvo podpirajo in izvajajo vzajemno ocenjevanje,
vzajemno učenje, medsebojno podporo in kooperacijo.

☐

Redno se izvajajo skupne dejavnosti nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja med zaposlenimi iz različnih institucij/storitev
za krepitev kompetenc partnerskih organizacij ter spodbujanje
skupinskega razmišljanja in učenja.

☐
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KOMUNIKACIJA IN IZMENJAVA INFORMACIJ

IZVAJANJE STORITEV

Vsi zaposleni v storitvi(-ah) (ne glede na poklicni profil in
vlogo) delijo prepričanje, da vsak posamezni otrok in vsaka
posamezna družina ostane v središču vseh odločitev, in v
skladu s tem prepričanjem delujejo na vsakodnevni ravni.

☐

Ne glede na resor, storitev ali starostno skupino otrok, na
katero se ciljno usmerjajo, imajo strokovni delavci odnose, ki so
zaupanja vredni, opolnomočeni in spoštljivi ter jih izkazujejo pri
delu z otroki in družinami.

☐

Storitve zagotavljajo raznolike, prilagojene rešitve, ki temeljijo
na skupnosti/družini in so sooblikovane z družinami in
skupnostmi.

☐

Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med
strokovnimi delavci in storitvami ter družinami in skupnostmi.

☐

Interakcije med strokovnimi delavci iz različnih storitev niso
hierarhične in spodbujajo reflektiven in raziskovalno usmerjen
odnos do obravnave vsakega otroka in družinskih razmer.

☐

S pomočjo medinstitucionalnega dela se oblikujejo prilagojene
skupne storitve za doseganje najbolj ranljivih skupin in
zagotavljanje univerzalne ponudbe.

☐

Komunikacija in delitev informacij med strokovnimi delavci
znotraj storitve in med storitvami spoštujeta deontološke
kodekse in uveljavljata najboljše interese otrok in družin.

☐

Obstajajo jasni, pregledni, dostopni in dogovorjeni kanali
komunikacije med storitvami za ustrezno obravnavo specifičnih
razmer in potreb vsakega otroka in družine.

☐

Varen elektronski sistem informacij, dostopen vsem storitvam,
ki zagotavlja natančne in popolne informacije o vsakem otroku
in njegovi družini, je vzpostavljen po pridobitvi dovoljenja za
dostop in uporabo podatkov s strani družine.

☐

Komunikacija in delitev informacij med storitvami temeljita
na jasnih in preglednih protokolih za varstvo podatkov, njihov
prenos in dostop, ki otrokom in družinam zagotavljajo pravico
do zasebnosti in varnosti.

☐

Postopki komunikacije in izmenjave informacij podpirajo
sodelovanje znotraj storitve in med posameznimi storitvami.

☐
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ČAS
FINANCIRANJE

Znotraj delovnika je predviden plačan čas za timske sestanke
med (laičnimi) strokovnimi delavci med zaposlenimi, ki so
namenjeni analizi in načrtovanju individualiziranih poti
za obravnavo vsakega otroka in družine na podlagi tekoče
dokumentacije, samorefleksije in skupinske refleksije.

☐

Znotraj delovnika je predviden plačan čas za medresorske
dejavnosti profesionalnega razvoja na ravni storitve.

☐

V okviru skupin in med službami je posebej določen čas za
skupno načrtovanje in ocenjevanje.

☐

Sredstva so posebej dodeljena za medresorske dejavnosti.

☐

Koordinacija med storitvami zagotavlja, da so sredstva
usklajena in da so področja prekrivanja vrzeli opredeljena in
zmanjšana na minimum.

☐

Razpravo nadaljujte s pomočjo naslednjih vprašanj za razmislek:
1. Kakšna bi lahko bila dodana vrednost uporabe tega okvira pri vašem
delu?
2. Kako razumete ta okvir? Kako bi njegov pomen razložili drugim?
3. Kako vidite odnose med različnimi deli okvira (vrednote, načela in
prakse)?
4. Razmislite o svoji storitvi; ali lahko uporabite ta okvir in način njegovega
pristopa do dela pri drugih storitvah?
5. Če vaša storitev ne sodeluje z drugimi storitvami, kaj menite, da manjka?
6. Če ste oblikovalec politik, kako se ta okvir nanaša na obstoječe politike?
7. Ali si lahko predstavljate, da bi razvili integracijskih politik, ki temeljijo
na tem okviru?

Orodje 1.15: Mreža PIMO
Rezultati:
- Opredelitev, obravnava in dogovor o prednostih (močnih področjih),
izzivih, možnostih in ovirah.
- Dogovor o idejah za krepitev močnih področij in priložnosti.
- Dogovor o idejah za premagovanje potencialnih ovir in izzivov.
- Opredelitev stališč o potencialni integraciji storitev.
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Orodje 1.15: Mreža PIMO
Rezultati:
- Opredelitev, obravnava in dogovor o prednostih (močnih področjih), izzivih, možnostih in ovirah.
- Dogovor o idejah za krepitev močnih področij in priložnosti.
- Dogovor o idejah za premagovanje potencialnih ovir in izzivov.
- Opredelitev stališč o potencialni integraciji storitev.

Ciljne skupine: Vsi pomembni deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna

Ciljne skupine:
Vsi pomembni
deležniki/lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina
koordinacijska
skupina
Proces: Na podlagi pregleda referenčnega okvira za
Proces:
Na podlagi
pregleda
referenčnega
integracijo
iz 3. poglavja
udeležence
prosite,
naj z
okvira
za
integracijo
iz
3.
poglavja
uporabo mreže PIMO v skupinah ocenijo vsak
udeležence
prosite,
naj
z
uporabo
element okvira z mislijo na stanje storitev v svojimreže
PIMO v skupinah ocenijo vsak element
skupnosti:

Prednosti

Izzivi

Možnosti

Ovire

okvira z mislijo na stanje storitev v svoji
•
Prednosti (močna področja)
skupnosti:
• Prednosti (močna področja)
• Izzivi
• Možnosti
• Ovire

Udeleženci naj gradijo na prejšnjih razpravah, povezanih z gradniki integracije
(temeljne vrednote in načela, ključni dejavniki in prakse kakovosti), in odkrijejo
močna področja, priložnosti, izzive in ovire za integracijo, ki obstajajo za
vsakega od treh gradnikov.
O rezultatih razpravljajte in jih uporabite za raziskovanje možnih rešitev
za premagovanje ovir in izzivov ter za gradnjo močnih področij in uporabo
možnosti.
Uporabite rezultate razprave za razvoj prihodnjega razmišljanja o tem, kakšne
spremembe so potrebne za spodbujanje integracije.

Koristni nasvet
•

Če se odločite za uporabo tega orodja, ga lahko uporabljate
samostojno ali v kombinaciji z drugimi orodji, na primer orodji za
pripravo zemljevidov.
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2. FAZA
1. vprašanje: Kako obvladati
kompleksne spremembe?

Ključni dejavnik: Vizija
Kakovostna praksa: Skupno
razumevanje in cilji

Orodje 2.1: Razumevanje kompleksnih sprememb – kritični elementi načrta
Rezultat: Skupno razumevanje ključnih elementov načrta za obvladovanje
kompleksnih sprememb
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina
Proces: Srečajte se z deležniki, ki zastopajo storitve in skupnost, ki so
ključnega pomena za proces krepitve integracije. Predstavite spodnjo tabelo
za obvladovanje kompleksnih sprememb (tabela 1). Prosite za spontane
komentarje o tem, kaj je mogoče videti in kaj je zastopano pri njihovi storitvi.
Preglejte vsako komponento in pojasnite njene elemente (tabela 2). Vodite
razpravo z vprašanji za razmislek. Glede na stopnjo integracije v sistemu lahko
vsako prizadevanje za večjo integracijo zahteva kompleksne spremembe.
Spodnji model lahko pomaga razumeti kritične elemente katerega koli
procesa spremembe, ki lahko povzroči zmedo, tesnobo, odpor do sprememb,
frustracije ali neuspeh od samega začetka, če se od začetka procesa ne
upošteva vseh.
Ko razpravljate o potrebnih spremembah, uporabite spodnji31 model, da
ugotovite prednosti in slabosti v procesu načrtovanja in izvajanja integracije
ter razmislite o tem, kako je mogoče odpraviti slabosti, da bi napredovali od
zmede do uspeha.
Vprašanja za razmislek:
- Kateri so elementi dobre VIZIJE? Kako lahko podpira pravice otrok in
družin ter zadovolji njihove potrebe? Imamo vizijo? Če je nimamo, kako
lahko ustvarimo tako, ki bi naše storitve navdihovala?
-

Katere SPRETNOSTI so potrebne za integracijo? Kakšna delovna sila je
potrebna? Kakšen strokovni razvoj in podpora? Kakšno vodenje?

-

Kakšne so SPODBUDE? Kaj lahko posamezno in kolektivno dosežemo s
procesom boljše integracije storitev?

-

Katere vrste VIROV potrebujemo? Kako lahko poiščemo finančna sredstva,

Prirejeno po Knoster, T. (1991) Predstavitev na koferenci TASH. Washington, D.C. Priredil
Knoster iz Enterprise Group, Ltd.

31
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usposabljanje ali druge materiale, potrebne za začetek in vzdrževanje
procesa sprememb?
-

Kako bomo oblikovali CILJE? Kaj je izhodišče in kako bomo vedeli, da smo
pri doseganju rezultatov prišli do napredka?

-

Kako se bomo odločali o AKTIVNOSTIH? Kakšen je časovni okvir? Ali so
vloge in odgovornosti opredeljene? Kakšna so merila?

Če upoštevamo vse ključne sestavine sprememb, kje se počutimo močnejše
in kje šibkejše? Katere ukrepe bi morali vzpostavili, da bi gradili na prednostih
in zmanjšali slabosti?

Koristni nasveti
•

To orodje je lahko koristno za opolnomočenje deležnikov in jim lahko
pomaga razumeti, zakaj nekateri njihovi načrti in zamisli ne delujejo.

•

To orodje jim ne sme jemati poguma – dati jim mora celovito sliko
o zapletenosti procesa, ki ga doživljajo, in o tem, za kaj morajo
poskrbeti med potjo.
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Tabela 1

Vizija

Spretnosti

Spodbude

Viri

Akcijski
načrt

Ocena

=

Uspeh

Vizija

Spretnosti

Spodbude

Viri

Akcijski
načrt

Manjka

=

Nezanesljivost

Vizija

Spretnosti

Spodbude

Viri

Manjka

Ocena

=

Napačen
začetek

Vizija

Spretnosti

Spodbude

Manjka

Akcijski
načrt

Ocena

=

Frustracija

Vizija

Spretnosti

Manjka

Viri

Akcijski
načrt

Ocena

=

Odpor

Vizija

Manjka

Spodbude

Viri

Akcijski
načrt

Ocena

=

Tesnoba

Manjka

Spretnosti

Spodbude

Viri

Akcijski
načrt

Ocena

=

Zmeda
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Tabela 2

Vizija
• Vzpostavitev
skupne vizije
in ciljev
integracije
• Gojenje
kulture
integracije
• Namen
razjasnitve
vseh
elementov v
sistemu

Spretnosti
• Opredelitev
kompetenc
• Vključevanje
v medsebojno
podporo
odnosov

Spodbude

Viri

• Iskanje
argumentov
za
vzpostavitev
integracije
storitev

• Zagotavljanje
vodstvenih
zmožnosti

• Načrtovanje
in
dodeljevanje
človeških,
materialnih,
časovnih in
finančnih
virov

Akcijski
načrt
• Določanje
ciljev
• Opredelitev
akcijskega
načrta s
konkretnimi
koraki in
skupnimi

Ocena
• Ocenjevanje
potreb in
izzivov
• Izhodiščno
ocenjevanje
• Spremljanje
napredka
• Vrednotenje
rezultatov

• Razvoj
zmožnosti za
spodbujanje
sodelovanja
in doseganje
rezultatov

• Refleksija
rezultatov
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Orodje 2.2: Načrtovanje ukrepov za krepitev integracije
Rezultat: Razvoj in potrditev akcijskega načrta, ki se osredotoča na procese,
ki krepijo integracijo
Ciljna publika: Člani mreže, lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska
skupina
Proces: Splošni akcijski načrt bi moral temeljiti na: (1) 1. FAZI in rezultatih
analize PIMO ter (2) odgovorih na vsa vprašanja v 2. FAZI (glej uvodno stran
faze 2).
Glede na kontekst je treba določiti specifične cilje, ki jih je treba doseči
v določenem časovnem obdobju, kot temeljno fazo v procesu krepitve
integracije.
Akcijski načrt se mora osredotočiti na doseganje teh specifičnih ciljev z
aktivnostmi, ki upoštevajo vse ključne dejavnike in omogočajo kakovostne
prakse, kot način za krepitev integracije.
Prepoznavanje mejnikov v procesu je zelo koristno za vse deležnike, vključene
v proces. Osredotočajo se na kritične točke, o katerih je potreben razmislek,
da bi ocenili, koliko napredka je doseženega in kaj bi bilo treba prilagoditi na
poti, da bi zagotovili integracijo.
Načrt sledi konkretnim ciljem za otroke in družine (na podlagi analize PIMO).

Koristni nasveti
Splošni akcijski načrt je instrument, ki vam pomaga določiti, kako
boste izvajali in spremljali proces integracije na enem ali več od sedmih
področij, opisanih v prvem stolpcu, da bi dosegli dogovorjene cilje. Na
vas je, da se odločite, na katerih področjih je večja potreba ali priložnost
za nadaljnjo integracijo.
Akcijski načrt obravnava tako procese kot rezultate. Ker je poudarek
na krepitvi integracije, se osredotočite na krepitev tistih procesov, ki
spodbujajo kolaboracijo (sodelovanje), kooperacijo in koordinacijo, z
namenom doseganja ciljev in izvajanja aktivnosti ter si prizadevajte
za aktivnosti, ki storitve povezujejo na nivoju skupnega načrtovanja,
skupnega usklajenega odločanja in skupnega/usklajenega izvajanja.
Nekaj primerov akcijskih načrtov najdete na naslednjih straneh.
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Primer 1: Splošni akcijski načrt
Cilji: Preglejte cilje (želene rezultate za otroke in družine), o katerih ste se dogovorili, obliko integracije, ki ste si
jo zadali doseči, in strukturo upravljanja, ki jo imate. Na podlagi tega pripravite akcijski načrt, ki bo ponazoril,
kako bi skupne aktivnosti, skupne odgovornosti, jasne vloge in učinkovita uporaba virov podprle doseganje
predlaganih rezultatov.
Časovno obdobje:
Opomba: V akcijskem načrtu označite mejnike za vsako od sedmih področij ukrepanja. Morda boste morali
pripraviti podrobnejši načrt za posamezno področje ukrepanja , vendar bi moral splošni akcijski načrt odražati
zbliževanje ukrepov, če želite doseči dogovorjene cilje.
Področja ukrepanja
1

Skupna vizija in
sodelovanje skupnosti
s pomočjo dialoga

2

Prilagoditve politik in
predpisov
Krepitev zmogljivosti
za uvedbo novih praks
Zaposleni
Vodstvo
Upravitelj
Skupnost

3

4

Strukture in procesi
vodenja in upravljanja

5

Integracija pri
zagotavljanju storitev
Skupno
načrtovanje
Skupno
izvajanje
storitev
Skupno
spremljanje in
ocenjevanje

6

Komunikacija in
izmenjava informacij

7

Dodeljevanje virov
(časovni, človeški,
materialni, finančni)
Spremljanje in
ocenjevanje rezultatov
za otroke in družine
Začetna ocena
Spremljanje
Končna ocena

8

Načrtovane
aktivnosti

Odgovorne
osebe

118

Sodelujoči

Časovni
okvir

Sredstva, ki
so potrebna

Pričakovani
rezultati

Primer 2: Preprost akcijski načrt za konkretne ukrepe
Rezultat
Sprememba, ki jo
želite videti

Strategije
Učinkoviti načini za
dosego cilja

redstva/pomoč
Stvari ali pomoč, ki jo
boste potrebovali
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Rok
Do kdaj mora biti
cilj dosežen

Odgovorna oseba/
partner
Vodja/partner pri
tem ukrepu

Primer 3: Podrobnejši akcijski načrt za posamezni cilj
Cilji 1
….
Proces: Opišite korake, ki so potrebni za dosego tega cilja. Kaj boste naredili?
…
Rezultati: Kateri so konkretni rezultati teh korakov?
…
Časovnica: Določite, koliko časa bo trajal posamezen korak in čas konca
posameznega koraka.
…
Razdelitev nalog: Kdo kaj dela?
…
Proračun: Opišite sredstva (infrastrukturo, material, delovno silo itd.), ki so
potrebna za izvedbo ukrepov.
…

Dodatni predlogi
Ne pozabite, da je pri pripravi akcijskega načrta pomembno narediti
naslednje:
Razmislite o ciljih
-

Določite ambicije vaše mreže in na podlagi njih določite cilje.
Razmislite o naslednjih vprašanjih.
o

Kdo je vaša ciljna publika?

o

So vaši cilji dovolj konkretni? Ali so dosegljivi?

o

Zakaj ste predlagali te cilje?

o

Kaj se že dogaja in kakšen je trenutni način dela? Kaj
deluje in kaj ne? Kakšno spremembo potrebujete?
Kakšne strategije predlagate? Zakaj ste izbrali to pot?

Razmislite o možnih ukrepih
-

Katere ukrepe boste sprejeli za uresničitev ciljev?
Upoštevajte naslednje vidike.
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o

Kdo je vaša ciljna publika?

o

So vaši cilji dovolj konkretni? Ali so dosegljivi?

o

Zakaj ste predlagali te cilje?

o

Kaj se že dogaja in kakšen je trenutni način dela? Kaj
deluje in kaj ne? Kakšno spremembo potrebujete?
Kakšne strategije predlagate? Zakaj ste izbrali to pot?

Razmislite o kazalnikih za vrednotenje
-

Pri pripravi načrta je priporočljivo opredeliti možne kazalnike.
Razmislite o naslednjih vidikih.
o

Katera merila so pomembna?

o

Kakšni so lahko učinki?

o

Ali obstajajo morebitni neželeni učinki?

Pri pripravi teh korakov lahko uporabite samolepilne listke, s pomočjo
katerih lahko zlahka spremenite vrstni red in pri tem uporabite različne
barve. Pri pripravi splošnega načrta je lahko v pomoč shema na naslednji
strani, ki jo lahko uporabite pri pogovorih s partnerji.
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Kratkoročni
rezultati

Proces

Vložek

Kaj
Kaj boste
boste storili?
storili?
Kako
Kako boste
boste dosegli
dosegli
spremembe?
spremembe?
Katera
Katera načela
načela in
in
prakse
prakse kakovosti
kakovosti
boste
boste uporabili?
uporabili?

- Viri
- Ciljna skupina
- Strokovno znanje

Partnerji

UKREP 1

Srednjeročni
učinki

Družine (otroci,
starši) in/ali organizacije/mreže in/ali
skupnost

UKREP 2

Družine (otroci,
starši) in/ali organizacije/mreže in/ali
skupnost

UKREP 3

Družine (otroci,
starši) in/ali organizacije/mreže in/ali
skupnost

Neposredni
Posredni

Družine (otroci,
starši)

Dolgoročni vpliv
Kaj boste dosegli
z integracijo?

Družine (otroci,
starši)

in/ali

in/ali

Organizacije/mreže

Organizacije/mreže

in/ali

in/ali

Skupnost

Skupnost

Domneve

Ključni dejavnik: Vizija
Kakovostna praksa: Skupna
razumevanja in cilji

2. vprašanje: Kakšna je naša vizija?

Orodje 2.3: Raziskovanje podobe otroka, družin, strokovnih delavcev in
storitev
Rezultat: Usklajen pogled na otroka, družine, strokovne delavce in storitve
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim, lokalna svetovalna skupina in/ali lokalna
koordinacijska skupina, deležniki iz različnih storitev
Proces: Udeležence vprašajte, kako gledajo na otroke, starše, strokovne
Udeležence
delavce s področja
vprašajte,
zgodnjega
kako gledajo
otroštvanainotroke,
storitve.starše,
Cilj diskusije
strokovne
je razpravljati
delavce s
področja
o razlikahzgodnjega
med pogledi
otroštva
udeležencev
in storitve.
inCilj
konceptih,
diskusijekot
je razpravljati
so otrokoveo razlikah
pravice,
med
celostni
pogledi
razvojudeležencev
otroka in zmožnost
in konceptih,
sprejemanja
kot so
odločitev
otrokove
o samem
pravice,sebi,
celostni
vlogi
razvoj
staršev,
otroka
participaciji
in zmožnost
družine,
sprejemanja
vlogi strokovnih
odločitev
delavcev
o samem
in sebi,
storitev.
vlogiUsklajen
staršev,
participaciji
pogled prispeva
družine,
k skupni
vlogiprofesionalni
strokovnih delavcev
kulturi. in storitev. Usklajen pogled
prispeva k skupni profesionalni kulturi.
Spodnji okvirček s trditvami izrežite in razdelite skupini deležnikov, s katerimi
Spodnji
želite sodelovati.
okvirček s Prosite
trditvami
jih,
izrežite
naj trditve
in razdelite
hitro dokončajo
skupini deležnikov,
s prvo asociacijo,
s katerimi
želite
ki jim pade
sodelovati.
na pamet.
Prosite
Ko jih,
končajo,
naj trditve
začnite
hitro
diskusijo
dokončajo
s pomočjo
s prvovprašanj
asociacijo,
za
ki
razmislek.
jim pade na pamet. Ko končajo, začnite diskusijo s pomočjo vprašanj za
razmislek.
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Otroke vidim kot____________________________________________________________
Starše vidim kot____________________________________________________________
Strokovne delavce v storitvah zgodnjega otroštva vidim kot______________________
Storitve zgodnjega otroštva vidim kot ________________________________________

Vprašanja za razmislek
1. Analizirajte različne poglede in se pogovorite o njihovih razlikah in
podobnostih. Kako to vpliva na organizacijo storitev? Kako to vpliva na
vašo prakso in zagotavljanje storitev? Navedite nekaj primerov iz prakse,
ki potrjujejo vaša stališča.
2. Diskusijo o različnih pogledih razširite tako, da jo povežete z načelom
celovitosti, namena, raznolikosti in participacije (glej poglavje 3.1).
3. Kako bi bile izvedene storitve, če bi se podoba otroka, družine, strokovnih
delavcev in storitev spremenila? Kaj bi bilo drugače?

Orodje 2.4: Razumevanje otroka kot celote
Rezultati:
• Poglobljeno skupno stališče o pomenu celostnega pristopa k
otrokovemu razvoju v integriranem sistemu zgodnjega otroštva.
•

Razumevanje potrebe po komunikaciji in sodelovanju pri delu.

Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina, vodje
in zaposleni iz različnih storitev
Proces: Za to aktivnost potrebujete plastelin različnih barv, lesene paličice
in trdo podlago (karton). Skupino razdelimo na dve manjši skupini in vsaka
dobi svoja navodila. Skupini morajo sestavljati različni strokovni delavci iz
različnih storitev.
Koordinatorji opazujejo, kako sodeluje posamezna skupina, in si delajo
zapiske o interakcijah, postopku odločanja, nalogah in participaciji; te zapiske
boste uporabili pri zaključni diskusiji.
Skupina 1 (osem oseb, 10 minut): Cilj je izdelati otroka iz plastelina. Vsi
123

člani skupine naj sodelujejo. Vsak član naj na koncu opiše svoj prispevek h
končnemu izdelku.
Skupina 2 (10 minut): Udeležence pošljemo v drug prostor, da se med sabo
ne vidijo. Vsak član prejme ločeno individualno nalogo, ki vključuje uporabo
plastelina.
Individualne naloge
1. Izdelajte glavo
2. Izdelajte vrat
3. Izdelajte telo
4. Izdelajte roko
5. Izdelajte roko
6. Izdelajte nogo
7. Izdelajte nogo
8. Izdelajte roko
9. Izdelajte še eno roko
10. Izdelajte nekaj stopal (ne omenite, koliko)
Udeležencem ni dovoljeno govoriti drug z drugim, si razdeliti naloge, ki jim je
bila dodeljena, ali povedati, kaj počnejo, dokler jim tega ne dovoli koordinator.
Namena naloge ne razkrivamo. Ne odgovarjajte na vprašanja o tem, kaj se
bo zgodilo, ali zakaj jim ni dovoljeno komunicirati med seboj. Nalogo lahko
opravijo le z informacijami, ki so jim bile dodeljene, in tako, da strogo
upoštevajo pravila in namige, ki jih podamo za izboljšanje dinamike.
Število »delov telesa« oz. nalog se lahko ustrezno poveča ali zmanjša, da se
prilagodi številu vključenih strokovnih delavcev, pri čemer se zagotovi, da
naloge za roke, noge in stopala niso dodeljena istim osebam (kar povzroči
različno razumevanje tega, kje se konča noga, ali vključiti tudi roko ali stopalo
ali ne, kar povzroči prekrivanje/podvajanje delov). Koordinatorji opazujejo
delo skupin in si zapisujejo ključne teme za poznejšo spodbuditev razprave.
Skupini se združita v enem prostoru (30 minut).
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Vprašanja
1. Kako ste se počutili med to aktivnostjo?
Na tabli zberite odgovore, ki naj bodo ločeni na odgovore udeležencev,
ki so bili v združeni/integrirani delovni skupini – otrok –, in na odgovore
udeležencev iz delovne skupine v izoliranem okolju. Poskrbite, da
vsi sodelujejo. Potrjujte skupna čustva in spodbujajte sprejemanje
občutkov v skupini ter njihovo raznolikost ali celo razhajanja, brez
sodbe ali »pravih ali napačnih« zamisli.
2. Vprašajte, ali so vsi sodelovali pri izdelavi otroka in ali je jasno, kakšna
je bila njihova participacija/izdelek.
3. Katere so bile prednosti in slabosti obeh procesov?
4. Ali je prišlo do prekrivanja in/ali vrzeli pri rezultatu skupine, ki je delala
v izoliranem okolju?
o Celota je več kot vsota delov. Razmislite o tem, kako
zagotoviti, da se ne izgubi specifičnost posameznika (storitve/
strokovnega delavca/osebe) v integriranem in participativnem
delu, kar predstavlja skupni cilj, ki ga lahko dosežemo z
integriranimi ukrepi za krepitev, dopolnjevanje, izogibanje
prekrivanju in obogatitev te specifičnosti in raznolikosti znanja
in nadarjenosti.
o Razmislite o celostnem pogledu na otroka, družino, strokovnega
delavca, storitev, skupnost.
o Primerjajte kakovost izdelave, posamezne detajle in ravni
zadovoljstva pri nalogah.
o Razmislite o vzdušju, ki je spodbujalo (ali ne) ustvarjalnost in
inovativnost.
5. Kako je bilo z ustvarjanjem znanja in skupno uporabo virov,
učinkovitostjo in uspešnostjo v obeh procesih?
o Razmislite o sposobnosti/priložnosti (ali pomanjkanju le-te) za
prilagajanje in reševanje problemov.
6. Kako je potekalo vodenje? Kako so bile razdeljene naloge?
7. Ali ste že kdaj bili v enem od teh dveh scenarijev: od vas se je zahtevalo,
da opravite izolirano nalogo, ali da naredite nalogo v sodelovanju z
drugimi?
8. Ali si lahko v teh dveh scenarijih predstavljate storitve/strokovne
delavce/ljudi/družine/otroke?
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razvoju v integriranem sistemu zgodnjega otroštva.
giji/državi obstaja zgodovina izvajanja integriranih storitev za mlajše otroke? Kakšne so izkušnje? Ali
šen zapis?
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim, deležniki iz različnih storitev
skupno razumevanje in razumevanje, kaj lahko različni odločevalci/storitve prispevajo k boljšim
za mlajše otroke?
Proces: Predstavite in delite okvir na desni s ciljno publiko, nato vodite
potreb in pravic vsakega otroka, kaj lahko vsak akter/storitev/strokovni delavec prispeva k celoti?
pogovor o vseh ali nekaterih vprašanji za razmislek.
vali vladi o integriranih sistemih za otroke, kakšen bi bil vaš nasvet?

Raziščite razumevanje koncepta »celostnega razvoja« otroka ter sinergije in
dopolnjevanja med storitvami za celostno obravnavo potreb otroka.

Koristni nasveti

Vprašanja za razmislek

ko uporablja v povezavi z orodjem za osebni zemljevid povezav 1.6: Moje storitve in druge
m okolju.
1. Z vidika vaše storitve, kaj lahko zajamete? Katera so področja, kjer lahko
ravijo vse institucije/organizacije v mezosistemu (svojem okolju), ki obdaja posameznega otroka.
samostojno zadovoljite potrebe otroka in družine?
povezave med institucijo in drugimi storitvami, s katerimi sodelujejo.

2. Kje potrebujete druge strokovne delavce, storitve, resorje, da združite

pozabite, da bodo udeleženci verjetno povezali vse institucije, ki obstajajo v okolju. Vodite jih, naj
prizadevanja?
dejanskim stanjem in želenim.

3. Ali so vse storitve in resorji vključeni v skupno delo z drugimi? Katera

ezav med institucijami lahko udeleženci navedejo tudi stopnjo skupnega razumevanja med
omembnosti celostnega obravnavanja otrokovega razvoja.
126
razumevanje je bilo vzpostavljeno: ___________ (ravna črta)

storitev vlaga več v delo z drugimi? Katerega morda sploh ne zanima in
zakaj?
4. Ali v vaši regiji/državi obstaja zgodovina izvajanja integriranih storitev za
mlajše otroke? Kakšne so izkušnje? Ali obstaja kakšen zapis?
5. Ali obstaja skupno razumevanje in razumevanje, kaj lahko različni
odločevalci/storitve prispevajo k boljšim rezultatom za mlajše otroke?
6. Izhajajoč iz potreb in pravic vsakega otroka, kaj lahko vsak akter/
storitev/strokovni delavec prispeva k celoti?
7. Če bi svetovali vladi o integriranih sistemih za otroke, kakšen bi bil vaš
nasvet?
Koristni nasveti
To orodje se lahko uporablja v povezavi z orodjem za osebni zemljevid
povezav 1.6: Moje storitve in druge storitve v mojem okolju.
Udeleženci pripravijo vse institucije/organizacije v mezosistemu (svojem
okolju), ki obdaja posameznega otroka. Nato nakazujejo povezave med
institucijo in drugimi storitvami, s katerimi sodelujejo.
Pomembno: Ne pozabite, da bodo udeleženci verjetno povezali vse
institucije, ki obstajajo v okolju. Vodite jih, naj razlikujejo med dejanskim
stanjem in želenim.
Po navedbi povezav med institucijami lahko udeleženci navedejo tudi
stopnjo skupnega razumevanja med institucijami o pomembnosti
celostnega obravnavanja otrokovega razvoja.
-

Skupno razumevanje je bilo vzpostavljeno: ___________ (ravna črta)
Prizadevati si moramo za razvoj skupnega razumevanja:
(valovita črta)
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Orodje 2.5.a: Organizacija prehodov glede na otrokovo potrebo po
kontinuiteti
Rezultati:
- Obstoječe prakse zagotavljanja mehkega prehoda bodo postale bolj
vidne
- Večje zavedanje o dejavnostih prehoda s pomočjo reflektivnega
procesa
- Podpora izmenjavam med strokovnimi delavci iz različnih oddelkov z
različnimi praksami
- Poglobljeno razumevanje pomena seznanjanja, kontinuitete in
prehodov.
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim s strokovnimi delavci iz različnih storitev
in z različnimi funkcijami
Proces: Skupino razdelimo na majhne skupine po 4–5 in vsaka dobi po eno
od obeh navodil. Skupine morajo vključevati različne strokovne delavce
iz različnih storitev. Pri aktivnosti boste potrebovali velike liste papirja in
markerje.
Skupinam podajte naslednje vprašanje/nalogo:
- Kaj v storitvi, za katero delate (neposredno ali posredno), organizirate
glede seznanitve otrok z novo storitvijo?
- Napišite opredelitev pojma »seznanitev«.
ALI
- Kaj v storitvi, za katero delate, organizirate glede na otrokovo potrebo
po kontinuiteti, pred in med vpisom in po začetku obiskovanja/
šolskega leta?
- Napišite opredelitev »kontinuitete«.
Skupine naj delijo svoje ideje in o njih razpravljajo 30 minut. Prosite jih,
naj na velike liste papirja zapišejo seznam praks in njihovo opredelitev
pojma »seznanitev« ALI »kontinuiteta«. Vsaka skupina naj predstavi in še
podrobneje razpravlja o tem, zakaj so seznanjanje, kontinuiteta in prehodi
ključni za celostni razvoj otroka.
Če je potrebno, podajte kratek teoretični okvir o konceptu seznanjanje –
kontinuiteta – prehodi.
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Osnovne informacije
-

Prehod je opredeljen kot »časovno obdobje, v katerem se otrok
postopoma prilagaja svojemu novemu fizičnemu, družbenemu in
človeškemu okolju« (April idr., 2010). Ko otroci začnejo hoditi v vrtec
ali šolo (začetek šolanja) ali vsak dan prehajajo med, na primer,
družino, predšolsko vzgojo ali šolo, podaljšanim bivanjem ali drugo
storitvijo, doživljajo prehode. Prehodi, povezani s starostjo, so
»vertikalni«, medtem ko so omenjeni prehodi »horizontalni«.

-

Med prehodom se otroci srečujejo s spremembami na ravni
svoje identitete, odnosov in okolja. Te spremembe predstavljajo
prekinitve, ki jih je mogoče premagati, če so prisotni nekateri
elementi kontinuitete in če jih strokovni delavci resno upoštevajo.
V nasprotnem primeru lahko opazimo kratkoročne in dolgoročne
negativne učinke na otrokov razvoj in uspešen začetek v šoli.

-

»Uspešen prehod pomeni usklajen prehod za otroka, družino otroka
in odrasle v otrokovem življenju« (April idr., 2010). Med osnovnimi
potrebami otroka pri prehodih je potreba po kontinuiteti v samem
središču.

-

»Otrok mora biti sposoben ustvariti občutek kontinuitete med vsakim
krajem, ki ga obišče, vsakič, ko preide na drug kraj, in vsako odraslo
osebo, s katero se sreča. Takšna prostorska, časovna in odnosna
kontinuiteta je bistvenega pomena za to, da daje pomen temu, kar se
mu dogaja. Utrjuje »stalen občutek obstoja«, ki je okoli tretjega leta
starosti še vedno krhek. Omogoča integracijo pravil in navad novega
okolja, v katerem živi. Vzpostavlja čustveno varnost.« (Masson, 2016)

-

»Spoznavanje je praksa, ki poveča občutek kontinuitete in omogoča
pozitivno izkušnjo prehodov. Zato je pomembno, da med obdobjem
seznanjanja odrasli govorijo med seboj in da so otroci temu priča, in
sicer zaradi tega, ker otrok vidi, da odrasla oseba, s katero si je blizu
(na primer njegov starš) izmenjuje mnenje z drugo odraslo osebo, da
bo lahko zaupala tej novi odrasli osebi in razumela pomen prehoda,
ki se bo nekoč zgodil ali se bo zgodil v kratkem.«

Vir: Masson, Marie. Introduire l’enfant au social. Bruxelles, Yapaka, Temps d’Arrêt n°85
(février 2016) www.yapaka.be/livre/livre-introduire-lenfant-au-social
April, Louise et al. Guide for supporting a successful school transition. Gouvernement du
Québec Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2010)
www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_
compl/GuideSioutenirPremiereTransScolQualite_a.pdf
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Orodje 2.6: Ustvarjanje skupne vizije o otrocih in družinah
Rezultat: Dogovor o skupni viziji
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim, deležniki na ravni storitev, deležniki iz
različnih storitev
Proces: Razpravljajte in se dogovorite o skupni viziji o otrocih in njihovih
družinah (v skupnosti, občini, regiji, celo na nacionalni ravni) in o tem, kako
naj bi storitve zgodnjega otroštva po vašem prispevale k doseganju boljših
rezultatov za otroke in družine, zlasti za najbolj ranljive.
Če je potrebno, za razpravo o skupni viziji in ciljih storitev zgodnjega otroštva
v skupnosti skličite več sestankov z vodstvenimi delavci storitev, predstavniki
lokalnih oblasti, predstavniki staršev. Razmislite o povezovanju deležnikov, ki
nimajo veliko ali sploh nobenih priložnosti za srečanje.
Pripravite in poiščite nekaj izjav o viziji, ki po vašem opisujejo skupno
vizijo storitev na področju zgodnjega otroštva za mlajše otroke in družine v
skupnosti (občini), in jih predstavite udeležencem.
Posamezne udeležence lahko zaprosite, da napišejo pismo iz prihodnosti, v
katerem neki pomembni osebi pripovedujejo o tem, kako jim gre in ali je bil
dosežen največji potencial storitev.
Primer:
Storitve zgodnjega otroštva so dosegljive, razpoložljive in cenovno
dostopne vsem otrokom in družinam ter izpolnjujejo njihove različne
potrebe. Vse odločitve v zvezi s politikami, načrtovanjem in zagotavljanjem
storitev sprejemamo tako, da se najprej upoštevajo potrebe otrok
in družin. Storitve so kakovostne in omogočajo učinkovito rabo virov
(finančnih, človeških, materialnih, časovnih).
Izjave o viziji delite z udeleženci in na podlagi razprave poudarite ali dodajte
elemente k posamezni izjavi.
Poskrbite, da so upoštevana vsa mnenja in da razprava temelji na skupnem
razumevanju. To naj služi kot osnova za nadaljnje korake.
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Koristni nasveti
•

Izjave o viziji pripravite v obliki »prihodnje realnosti«, kot da opisujete
sedanjost čez deset ali dvajset let. Zapisane naj bodo na pozitiven
način.

•

Vsak posameznik in storitev morata biti sposobna prepoznati namen
svojega dela, če želite prispevati k skupni viziji.

3. vprašanje: Kaj želimo doseči za
otroke in družine?

Ključni dejavnik: Vizija,
izvajanje storitev
Kakovostna praksa: Skupna
razumevanja in cilji,
kakovostno izvajanje storitev

Orodje 2.7: Vzpostavitev želenih rezultatov za otroke in družine
Rezultat: Skupna zaveza o dogovorjenih rezultatih za otroke in družine
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina, vodstvo
in zaposleni iz različnih storitev
Proces: Na podlagi oblikovanega usklajenega pogleda na otroke in družine ter
analize trenutnega stanja v zvezi z integracijo storitev na tej lokaciji (lokalni,
občinski ali regionalni) z deležniki določite rezultate, ki so namenjeni otrokom
in družinam, na primer: povečan dostop in obiskovanje storitev, boljši otrokov
razvoj, višja stopnja zaposljivosti mater, lažji prehod otrok in družin iz ene
storitve v drugo itd.
Potrebna je osnovna ocena predvidenih rezultatov, da se zagotovi jasna
slika izhodišča. Pogovorite se, katere vrste instrumentov boste uporabili za
ocenjevanje teh specifičnih rezultatov na začetku procesa (kvantitativne in
kvalitativne podatke), za spremljanje napredka med postopkom in po tem, ko
zaključite cikel sprememb in pred začetkom novega.
Spodaj najdete primer iz Toronta. Glede na vaš kontekst lahko uporabite tudi
druge primere rezultatov.
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Primer:
Storitev Toronto First Duty (TFD) se je začela leta 2001 z željo po predstavitvi
direktiv iz prejšnje študije o zgodnjem otroštvu, ki je močno zagovarjala
integracijo storitev. Pobuda je razvila zapleten sistem spremljanja, ki
je vključeval niz kazalnikov za oceno učinka na ciljno prebivalstvo, pa
tudi sistem primerjalne analize za oceno stopnje integracije v vrsti
ključnih storitev: učnega okolja, skupine zaposlenih, modela upravljanja,
brezhibnega dostopa (zagotavljanje storitev) in vključenosti staršev.
Ključni rezultati storitev Toronto First Duty vključujejo naslednje:
Optimalen razvoj otroka

•
•
•
•
•

Integracija zagotavljanja storitev

•

Fizično zdravje in dobro počutje
Socialna kompetenca
Čustvena zrelost
Zanimanje za branje in številke
Komunikacijske spretnosti

•
•
•

Razvoj sistema storitevt

•
•
•
•

•

Popoln kontinuum storitev
Ustrezna kombinacija storitev
Uporaba programov najboljših
praks
Odgovornost pri financiranju

•
•

Centralizirane informacije o
storitvah
Centralizirani instrumenti za
ocenjevanje vnosa in napotitev
Skupine za medresorsko
zagotavljanje storitev
Skupni protokoli/smernice, ki
temeljijo na najboljših praksah
Skupne integrirane evidence
strank ali protokoli za izmenjavo
informacij
Koordinacija storitev s pomočjo
lažjega dostopa
Pravočasnejši dostop

Uporaba posamezne storitve

•
•
•
•

Pravočasnejši dostop
Povečana uporaba storitev (obseg
in ustreznost)
Povečana kontinuiteta podpore in
storitev
Večja izbira in zadovoljstvo

Vir: Toronto First Duty. (n.d.). Dostop 19. 12. 2016 s spletne strain: www1.toronto.
ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=3cfad25ed83ae310VgnVCM1000007d60f89
RCRD&vgnextchannel=473c97b29ce2f310VgnVCM10000071d60f89RCRD)
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Vprašanja za razmislek
1. Kaj otroci/starši potrebujejo in zaslužijo v lokalnem modelu storitev,
ne glede na to, kaj trenutno obstaja ali ne obstaja v naši skupnosti?
(Upajte si sanjati, vendar naj bo cilj realen in dosegljiv!)
2. Na kakšen način bi zagotovili te storitve, da bi dosegle čim več
družin?
3. Katere rezultate za otroke in družine želimo doseči? Kaj zdaj vemo o
teh rezultatih in kako jih bomo lahko spremljali in ocenjevali?
Koristni nasveti
Udeležence lahko spomnite, kaj so storili na samem začetku, ko ste
uporabili orodje 1.3 Moja poklicna pričakovanja, vizija in zaveze. Če vam
je uspelo shraniti tisto, kar ste v tistem času delili, lahko primerjate
odgovore, prav tako pa se lahko osredotočite na spreminjanje
pričakovanj, vizije in zavez v merljive rezultate za otroke in družine.

Orodje 2.8: Vključevanje mlajših otrok v opredeljevanje rezultatov
Rezultati:
• Pogledi otrok na lastne potrebe
• Večja vključenost in lastništvo otrok in družin
Ciljna publika: Primarna (lokalni koordinatorji procesa integracije),
sekundarna (upravičenci do storitev zgodnjega otroštva)
Proces:
• Preberite spodaj opisano pobudo za posvetovanje in postopek, ki
so ga uporabili pri posvetovanju z mlajšimi otroki o tem, kaj je zanje
pomembno pri storitvah.
• Z osebjem se pogovorite o storitvah, o katerih se želijo posvetovati z
otroki.
o Katere elemente tega primera bi lahko prilagodili, da bi vprašali
po stališčih otrok o kakovosti storitve?
o Kateri pogoji so potrebni za ustvarjanje varnega prostora za
otroke, da izrazijo svoje potrebe?
• Izvedite posvetovanje z otroki iz storitev, ki sodelujejo na poti do
integracije, v obsegu, v katerem je to mogoče.
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Posvetovanje z mlajšimi otroki v okrožju Roscommon (Irska)
o njihovih prednostnih nalogah v okviru strategije za zdravje in dobro
počutje v zgodnjem otroštvu
Odbori za storitve otrok in mladih (angl. Children and Young People’s
Services Committees) so strateške medresorske strukture na ravni
okrožja na Irskem, ki zagotavljajo učinkovito medresorsko koordinacijo
in kolaboracijo za doseganje najboljših rezultatov za vse otroke
na njihovem območju. Odbor za storitve otrok in mladih v okrožju
Roscommon je zdravje in dobro počutje mlajših otrok opredelil kot
ključni element celotnega dela za izboljšanje rezultatov za otroke
v okrožju. Tako sta Marie Gibbons in Caroline Duignan v začetku leta
2017 organizirali vrsto posvetovanj z zelo majhnimi otroki v okrožju
Roscommon v zvezi z njihovimi zdravstvenimi potrebami in potrebami
po dobrem počutju. Posvetovanja so potekala v vrtcih in so vključevala
120 otrok (v starosti od 3 let in pol do 4 let) s podporo strokovnih delavcev.
S pomočjo posvetovanj so pripravili načrt za zdravje in dobro počutje v
zgodnjem otroštvu za okrožje Roscommon. Tema posvetovanja je bila
»Kaj bo po njihovem mnenju mlajšim otrokom iz okrožja Roscommon
pomagalo pri bolj zdravem, srečnejšem in aktivnejšem življenju?«.
Postopek posvetovanja je sledil naslednjim korakom:
• Izmenjava informacij: koordinator se je sestal s skupinami
strokovnih delavcev, da bi razložil namen in utemeljitev posvetovanj
ter začel postopek pridobitve soglasja staršev.
•

V vsaki storitvi so potekala srečanja za krepitev zmogljivosti glede
participacije, poslušanja in posvetovanja z mlajšimi otroki kot del
procesov odločanja.

•

Načrtovanje srečanj: koordinator se je sestal z vsako skupino
zaposlenih, da bi načrtoval srečanja.

•

Soglasje in privolitev: storitve so prevzele postopek pridobitve
soglasja staršev. Strinjali so se tudi, da bodo otroke pripravili na
obiske koordinatorjev in da bodo zaprosili za njihovo privolitev.

•

Spoznavanje otrok: koordinator je pred srečanjem preživel čas z
otroki, razložil, kaj počne, in prosil za pomoč.

Primer zaporedja posvetovanj z otroki na podlagi izkušenj iz okrožja
Roscommon:
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Priprava
• Oblikovanje tima: Identificirati in zbrati vaš tim ter razpravljati
o vseh načelih, uporabljenih v pobudi iz okrožja Roscommon.
Raziščite, zakaj so pomembni in kako jih pretvoriti v konkretne
ukrepe.
•

Ustvarjanje varnega prostora: V vabilu je koordinator otroke
spomnil na namen posvetovanj, pri čemer je uporabil jezik, ki je
otrok prijazen. Otroke so povabili k sodelovanju in jih prepričali, da
jim ni treba sodelovati, če nočejo.

•

Ustvarjanje materialov: V posvetovanju s strokovnimi delavci v
storitvah zgodnjega otroštva so razvili igro. S pomočjo interneta
so zbrali slike aktivnosti in vedenja za zdravje in dobro počutje, jih
natisnili in prekrili z zaščitno folijo. Slike so vključevale uživanje
svežega sadja in zelenjave, umivanje rok, igranje na prostem itd. Za
igro so izbrali 20 slik.

Posvetovanja
O vsaki sliki so razpravljali z otroki, pri čemer so bili obveščeni, da slike
predstavljajo tisto, za kar odrasli menijo, da je pomembno za otroke, da
se počutijo srečne in zdrave.
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1. Otroci so nato opredelili slike glede na pomembnost, in sicer
najpomembnejše, pomembnejše in najmanj pomembne (vsak
otrok je dobil tri samolepilne lističe), ali pa so slike razdelili na tri
kupe. Otroci potrebujejo podporo in usmerjanje odraslih, da lahko
dokončajo igro, kar pomeni veliko razprave in dialoga med odraslimi
in otroki o tem, kaj je predstavljeno na slikah, ter o temi zdravja in
dobrega počutja.
2. Potem so otroke prosili, da razmislijo o tem, kaj smo odrasli pozabili
vključiti, in jih povabili, da svoje ideje narišejo.
3. Risbe so fotografirali ali skenirali in združili glede na temo. Vsaka
tema je bila predstavljena z izbranim simbolom (npr. pihanje
mehurčkov, igranje s hišnimi ljubljenčki, igranje s starimi starši,
skakanje po lužah).
4. Slike, ki predstavljajo otrokove poglede na zdravje in dobro počutje,
so združili z izvirnimi slikami, ki so jih pripravili odrasli. Otroke
so nato prosili, da tako združene slike razdelijo v tri kategorije:
vsak dan, pogosto, včasih (poslastice). Vsako od teh kategorij so
predstavljali trije deli vulkana, ki so jih otroci izbrali za simbolično
predstavitev svojega stališča.
5. V okviru vsake storitve so pripravili svojo različico vulkana, vendar
je med različnimi projekti prišlo do presenetljivih podobnosti. Vse
različice vulkanov so nato analizirali glede na podobne teme in jih
združili v en vulkan sreče in zdravja, ki so ga natisnili in razdelili po
okrožju.
Vir: Harris, P & Manatakis, H., (2013), Children’s Voices; A principled framework for children
and young people’s participation as valued citizens and learners, South Australia: UniSA
/ Prenesi: www.education.sa.gov.au/sites/default/files/childrens-voices-framework.
pdf?v=1476666418
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4. vprašanje: Katere kompetence je

Ključni dejavnik: Vodstvo,
zaposleni
Kakovostna praksa: Močno
in deljeno vodenje, nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje

potrebno razviti?

Orodje 2.9: Ugotavljanje bistvenih kompetenc za kakovostno zagotavljanje
integriranih storitev
Rezultat: Zemljevid strokovnih kompetenc, ki so potrebne za spodbujanje
integracije
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina, vodje
in zaposleni iz različnih storitev
Proces: Pregled kompetenc, ki jih mora strokovno osebje razviti v različnih
storitvah in strukturah, da bi bolje podprli proces integracije; razvoj načrta za
krepitev zmogljivosti.
1. Udeležence prosite, naj navedejo kompetence, ki so jim zelo pomembne,
in tiste, za katere menijo, da bi morale otrokom in družinam zagotoviti
kakovostne storitve.
2. Med njimi omogočite pogovor o kompetencah, ki so jih vsi navedli kot
bistvene, in o tem, zakaj so jih izbrali. Razmislite, v kolikšni meri so
te kompetence specifične za njihov poklic in ali so bistvene za druge
poklice na področju zgodnjega otroštva.
3. Razpravljate o kompetencah in navedite tiste, ki bi prispevale k
boljšemu integriranemu načinu dela.
4. Pogovorite se o možnih načinih krepitve zmogljivosti strokovnih
delavcev, da bi bolje delali skupaj.
Vrste kompetenc
(različni strokovni
delavci/storitve)

Obstoječe
kompetence

Zahtevane
kompetence
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Možni načini za
krepitev zahtevanih
kompetenc

Orodje 2.10: Opredelitev bistvenih kompetenc koordinatorja(-jev) na poti do
integracije
Rezultat: Opredeljene kompetence, ki so potrebne za koordinatorje integracije
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina, vodje
in zaposleni iz različnih storitev
Proces: Koordinacija poti do boljše integracije storitev zahteva vrsto
kompetenc, vključno z medosebno komunikacijo, vpogledi v interese vseh
partnerjev. Koordinator je strateški strokovnjak, ki ima najsodobnejše znanje
o določenem področju in storitvi in ima jasen mandat.
Ta aktivnost lahko lokalni koordinacijski skupini v procesu integracije
pomaga identificirati osebo, ki lahko prevzame takšno vlogo, oz. preveriti, ali
je dodeljeni koordinator zmožen mobilizirati potrebne kompetence.
1. Udeležencem naročite, naj narišejo skico svojega popolnega
koordinatorja. Lahko se osredotočite na izbrane vidike.
-

Možgani: kaj bi moral vedeti, katero znanje je pomembno.

-

Čutila: kaj bi moral videti, slišati, iskati ali čutiti.

-

Ramena: kaj bi moral biti zmožen nositi.

-

Roke: kaj bi res moral početi.

-

Noge: v katero smer bi moral iti.

-

Srce: za kaj bi se moral zavzemati.

2. Združite informacije udeležencev s poudarkom na najpomembnejših
kompetencah, ki so jih omenili. Skupaj se odločite o nujnih pogojih za
delo koordinatorja.
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5. vprašanje: Kako bo izgledala

Ključni dejavnik: Vodenje,
izvajanje storitev
Kakovostna praksa: Močno in
deljeno vodenje, kakovostno
izvajanje storitev

integracija storitev?

Orodje 2.11: Določanje »oblike« integracije
Rezultat: Dogovor o »obliki«, ki jo bo imela integracija storitev
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina,
deležniki iz različnih storitev
Proces: Začnite razpravo na podlagi različnih primerov iz 1. faze (orodje 1.9
Zgodbe o integraciji) o tem, kako bo izgledala integracija storitev na ravni
skupnosti/občine.
Vprašanja za razmislek
1. Če pogledate z vidika družine z mlajšimi otroki, koliko storitev
zgodnjega otroštva za različne namene bi morala uporabljati? Kako bi
bolje uskladili storitve, da bi družina lažje dostopala do njih?
2. Če je na voljo veliko različnih storitev (formalnih, neformalnih,
priložnostnih), kakšen bi bil najbolj realen in učinkovit način za
povezavo njihovega dela v okviru ene družine?
3. Kaj vas navdihuje v nizozemskem primeru? Katere so omejitve/izzivi v
vašem kontekstu?
Orodje 2.12: Raziskovanje integriranih modelov izvajanja storitev
Rezultat: Dogovor o »obliki«, ki jo bo imela integracija storitev
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina,
deležniki iz različnih storitev
Proces: Razpravo o modelu integracije začnite s pomočjo sheme v poglavju
2.1 Oblike integracije (glej spodaj) in s predstavitvijo primerov iz različnih
držav (glej orodje 1.9 Zgodbe o integraciji). Razprava naj se osredotoči na
to, kateri model bi najbolj ustrezal skupnosti, v kateri delujejo storitve, da bi
dosegli boljše rezultate za otroke in družine. Tudi pri prehodu na naslednjo
stopnjo integracije razmislite o korakih, ki jih je treba sprejeti pri uvajanju
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takšne spremembe in kako dosegljivi in realni so.
Obstajajo različni modeli integriranih storitev; izbrani model je odvisen od
tega, v kolikšni meri so lokalne storitve zgodnjega otroštva pripravljene na
to in ali se lahko spremenijo. Raven in intenzivnost integracije storitev v
skupnosti se lahko sčasoma spremenita. Glede na velik obseg sprememb je
na začetku morda bolj praktično ali smiselno, da si skupnost prizadeva za
model, ki odraža »sodelovanje«, z namenom, da bi sčasoma napredovali k
resnično integriranemu modelu storitev.
Model »Platforme: okvir za ponovni razvoj storitev« (2009), ki ga je razvil
Center za otroško zdravje v skupnosti (angl. Centre for Community Child
Health), ponuja nekaj možnosti:
• vozlišče »virtualnih« storitev, v katerem sodelujoče strani usklajujejo
in sodelujejo pri zagotavljanju storitev, ne da bi postale locirane na
istem mestu (kolokacija) ali enotna organizacija;
•

vozlišče osrednjih storitev v namenskih prostorih, s storitvami
ozaveščanja izoliranih oz. ranljivih družin, ki jih zagotavlja partnerstvo
»virtualnih« storitev;

•

številne nove storitev, ki se odrečejo svojemu neodvisnemu statusu in
postanejo del nove storitve (ki se nahajajo v samostojnem namenskem
prostoru ali izven njega).

Vir: Prichard, P., Purdon, S., Chaplyn, J. (2010). Moving Forward Together. A guide to support the
integration of service delivery for children and families. Murdoch Children Research Institute,
The Royal Children’s Hospital Melbourne, Tasmanian Early Years Foundation.

Vprašanja za razmislek
1. Kdo bi moral sodelovati pri določanju oblike integracije, ki najbolj
ustreza naši skupnosti?
2. Kakšna oblika integracije najbolj ustreza naši skupnosti?
3. Kako bomo to realno dosegli?
4. Kaj je treba storiti, da bi vzpostavili želeno obliko integracije? Katere
korake moramo izvesti?
Odločitev mora temeljiti na širokem obsegu posvetovanja, s čimer zmanjšate
tveganje, da bi se srečali z močnim odporom na spremembe. Izbrani model
integracije mora jasno odražati razloge za spremembo in koristi, ki jih bo
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prinesel ne le otrokom in družinam, temveč tudi tistim, ki sodelujejo pri
načrtovanju, izvajanju in spremljanju storitev.
Neodvisnost
institucij

Dosledni/
skupni cilji

Skupno
načrtovanje

Skupno
zagotavljanje
storitev

Vodilni
partner

Kooperacija (v mreži
storitev)

•

•

Kolaboracija v mreži

•

•

•

Koordinacija znotraj
mreže

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Integracija storitev
(združena pod eno
streho)

En vodilni
odločevalec

•

Koristen nasvet
Koristen
nasvet
Razmislite o organizaciji študijskih obiskov za lokalni akcijski tim in lokalno koordinacisjko skupino, da

Razmislite
organizaciji
študijskih
obiskov
zadeležniki.
lokalni akcijski tim in
bodo njihoviočlani
videli različne modele
in se pogovorili
z lokalnimi
lokalno koordinacisjko skupino, da bodo njihovi člani videli različne
modele in se pogovorili z lokalnimi deležniki.
Ključni dejavnik: Vodenje, komunikacija in
6. vprašanje: Kako naj
izimenjava informacij
organiziramo in upravljamo
Kakovostna
praksa:
Močno inVodenje,
deljeno vodenje,
6. vprašanje: Kako naj organiziramo
Ključni
dejavnik:
komunikacijo in delitev
in jasna komunikacija
ter etična izmenjava
in upravljamo komunikacijo in pregledna
komunikacija
in izimenjava
informacij?
informacij
delitev informacij?
informacij
Kakovostna praksa: Močno in
Orodje 2.13: Priprava sheme za izmenjvo informacij
deljeno vodenje, pregledna in jasna
Rezultati:
komunikacija ter etična izmenjava
Boljše razumevanje ključnih elementov izmenjave informacij
informacij
Določanje pravil in postopkov izmenjave informacij in dokumentov, ki bodo uredili to področje
-

Boljše razumevanje pomena varovanja zasebnosti otroka in družine

Orodje
2.13:
Priprava
sheme za izmenjavo informacij
Ciljna publika:
Lokalni
akcijski tim
32

Proces: O informacijah iz sheme se pogovorite z udeleženci in se osredotočite na to, kaj trenutno deluje in kaj je
Rezultati:
treba izboljšati. Upoštevajte dokumente o politiki in predpise v svoji državi. Za nadaljnjo razpravo si oglejte spodnjo
- Boljše razumevanje ključnih elementov izmenjave informacij
shemo.
Udeležence
razdelite v štiri
skupinein
in jim
naročite, naj se
osredotočijo na
eno tematiko/vprašanje
(kdaj, kaj, kdo,ki
- Določanje
pravil
postopkov
izmenjave
informacij
in dokumentov,
kako). Oblikujejo
naj zelo široke
in splošne kategorije, ki so navedene v shemi, in sicer tako, da jim zastavite
bodo uredili
to področje
specifična vprašanja (tj. kdaj bi radi delili informacije, kaj pomeni biti »zaskrbljen glede otroka«, kdo so osebe, s
katerimi bodo delili informacije, v kakšni obliki bodo delili informacije).

-

32

Boljše razumevanje pomena varovanja zasebnosti otroka in družine

Oblika sheme je prirejena po: www.pkc.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=19688&p=0

Ciljna publika: Lokalni akcijski tim

91

141

Proces: O informacijah iz sheme32 se pogovorite z udeleženci in se osredotočite
na to, kaj trenutno deluje in kaj je treba izboljšati. Upoštevajte dokumente
o politiki in predpise v svoji državi. Za nadaljnjo razpravo si oglejte spodnjo
shemo.
Udeležence razdelite v štiri skupine in jim naročite, naj se osredotočijo na eno
tematiko/vprašanje (kdaj, kaj, kdo, kako). Oblikujejo naj zelo široke in splošne
kategorije, ki so navedene v shemi, in sicer tako, da jim zastavite specifična
vprašanja (tj. kdaj bi radi delili informacije, kaj pomeni biti »zaskrbljen glede
otroka«, kdo so osebe, s katerimi bodo delili informacije, v kakšni obliki bodo
delili informacije).
Po delu v skupini združite rezultate njihovega dela in dobili boste tabelo
s konkretnimi podatki, ki vam bodo pomagali pri oblikovanju postopkov,
sporazumov in po potrebi memorandumov. Isto shemo lahko uporabite za
načrtovanje drugih področij in ravni izmenjave informacij.
OPOMBE:
• Na ločenem sestanku lahko ključna vprašanja (kdaj, kaj, kdo, kako)
obravnavate z različnih vidikov (npr. Kaj želimo sporočiti staršem,
ki trenutno ne uporabljajo naših storitev? Kakšne informacije
potrebujejo?).
•

32

Na ločenem sestanku lahko zberete različne vrste informacij, ki jih
želite deliti, in raziskati procese, ciljne skupine in časovne razporeditve
glede na vrsto informacij.

Oblika sheme je prirejena po: www.pkc.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=19688&p=0
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Kdaj deliti
informacije
o otrocih in
družinah
(Časovni
razpored)

Kaj deliti
(Vsebina)

S kom deliti
(Prejemnik
informacij)

Kako deliti
(Postopek)

Delite informacije,
kadar vas skrbi za
blaginjo otroka in
družine

Delite informacije z
določenim namenom
in v najboljšem
interesu otroka in
družine

Delite informacije,
kadar otrok/družina
potrebuje integrirano
oskrbo, napotitev ali
dodatno podporo

Delite le informacije,
ki so relevantne,
točne, potrebne,
posodobljene in
zakonite

Delite samo
informacije, ki so
potrebne – zmanjšajte
ali odstranite
nepotrebne podatke

Delite natančne
podatke in ne svoje
interpretacije
podatkov

Delite informacije
samo takrat, ko je to
resnično potrebno,
in s tistimi, ki jih
resnično potrebujejo

Delite informacije z
vodstvom in sodelavci,
ki delajo z otroki in
družinami

Delite informacije
samo z imenovanimi
in pooblaščenimi
osebami

Delite podatke
smotrno in učinkovito
ter vodite evidenco
deljenih informacij

Delite informacije
ustno ali pisno

Delite informacije na
varen, zaščiten način

Orodje 2.14: Opredelitev različnih ravni komunikacije in izmenjave informacij
Rezultat:
- Večje razumevanje različnih ravni komunikacije in izmenjave informacij
ter njihov vpliv na različne ravni integracijen
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina
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Proces: S pomočjo spodnje skice33 sprožite razpravo o različnih ravneh
komunikacije in izmenjave informacij.
Z udeleženci razpravljate o stopnji komunikacije in izmenjave informacij, ki jo
imajo pri delu z različnimi relevantnimi storitvami, in kako jim to pomaga pri
njihovih prizadevanjih za izpolnjevanje potreb otrok in družin ali jih pri tem
ovira.
Na poti do integracije raziščite in določite, kako bodo pri stopnji komunikacije
dosegli partnersko raven in kaj potrebujejo za njeno vzpostavitev in ohranitev.
Hkrati raziščite stopnjo komunikacije in izmenjave informacij, ki jo želite
doseči pri sodelovanju z drugimi storitvami, institucijami in odločevalci v
svoji skupnosti (tj. ali je dovolj, da imajo raven »medsebojnega obveščanja« z
različnimi storitvami v skupnosti?).

Medsebojno
obveščanje

Medsebojno
posvetovanje

Izmenjava
preprostih
informacij
Ozaveščenost

Poslušanje in
odzivanje
Sodelovanje

Ozaveščenost

Sodelovanje

Vključevanje

Partnerstvo

Poslušanje in
odzivanje
Zavezanost

Delamo
skupaj in redno
izmenjujemo
informacije
Skupno
lastništvo

Zavezanost

Skupno lastništvo

REZULTATI

Stopnje komunikacije in izmenjave informacij

33 Prirejeno po: http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/evaluation/documents/
communication-evaluation-toolkit_en.pdf
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7. vprašanje: Kdo bo odgovoren za kaj?

Ključni dejavnik: Vodenje,
komunikacija in izmenjava
informacij
Kakovostna praksa: Močno in
deljeno vodenje, pregledna in
jasna komunikacija ter etična
izmenjava informacij

Orodje 2.15: Določanje odgovornosti (Matrica)
Rezultat:
- Dogovorjeno upravljanje in vodenje pri usklajevanju integracije storitev
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina
Proces: Metoda za opredelitev odgovornosti deležnikov v projektu integracije
je izdelava tabele RACI, pri kateri uporabljamo oznake zanesljiv, odgovoren,
posvetovalen in obveščen. Tabela je sestavljena kot matrica, pri kateri so v
skrajnem levem stolpcu navedene aktivnosti oz. končni rezultati, v glavi tabele
pa vloge. Vloge so lahko funkcije znotraj storitve in/ali deležniki v procesu
integracije. Idealno bi bilo, če bi koordinatorji v proces priprave tabele RACI
vključili deležnike, s čimer bi spodbujali lastništvo.
Oznake RACI so naslednje:
• Zanesljiv (R): tisti, ki opravljajo delo za dosego nalog ali ciljev.

•

Odgovoren (A): znan tudi kot potrjevalec; tisti, ki je na koncu
odgovoren za pravilno in temeljito dokončanje rezultata ali naloge
oz. tisti, ki jo odobri. Pri vsaki nalogi ali cilju je lahko samo en
potrjevalec, ki je lahko oseba ali skupina.

•

Posvetovalen (C): tisti, katerih mnenja potrebujemo in s katerimi je
komunikacija dvosmerna.

•

Obveščen (I): tisti, ki so redno obveščeni o napredku, pogosto
ob zaključku naloge ali cilja, in s katerim obstaja le enosmerna
komunikacija.

Prednost priprave vizualne predstavitve odgovornosti pri projektu je v njenem
participativnem razvoju, da se spodbudi zavezanost deležnikov. Druga korist
je v tem, da tistim znotraj in zunaj integracijskega procesa pojasnite, da ste
pripravili načrt aktivnosti in da skrbite za njihov potek.
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Aktivnost

Partner A

Partner B

Partner C

Partner D

Partnerska vizija in sporazum

A

C

R

I

Sestanki deležnikov: dnevni red
in predstavitev

C

C

A

R

Spremljanje rezultatov

I

I

A

R

Razvoj akcijskega načrta

C

C

A

R

Vključevanje skupnosti

I

A

R

I

Komunikacija in delitev
informacij

I

A

R

I

Dodelitev sredstev

R

A

A

A

8. vprašanje: Kako sprejemamo
odločitve?

Ključni dejavnik: Vodenje
Kakovostna praksa: Močno in
deljeno vodenje

Orodje 2.16: Vzpostavitev strukture za upravljanje integracije
Rezultat: Dogovorjeno upravljanje in vodenje pri usklajevanju integracije
storitev
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim ali lokalna koordinacijska skupina, vodje
storitev (javnih/zasebnih, formalnih/neformalnih), predstavniki lokalnih
oblasti iz različnih resorjev s področja zgodnjega otroštva, predstavniki
zaposlenih iz različnih storitev in resorjev.
Proces: Glede na »obliko« integracije storitev določite strukturo upravljanja,
ki omogoča participacijo in skupno odgovornost. Pri odločanju glede različnih
Proces: Glede
na »obliko«
integracije
storitevnajbolj
določiterealen
strukturo
upravljanja,
ki omogoča
participacijo
možnosti
je treba
upoštevati
scenarij
v sedanjem
kontekstu
ter in skupno
odgovornost.
Pri odločanju
glede različnih
možnosti je treba upoštevati najbolj realen scenarij v sedanjem
izraženo
prizadevanje
in zavezanost.
kontekstu ter izraženo prizadevanje in zavezanost.

Struktura upravljanja je odvisna od izbranega »modela« integracije, ki pomeni
korak naprej na poti do integracije.

Struktura upravljanja je odvisna od izbranega »modela« integracije, ki pomeni korak naprej na poti do integracije.
Integracija
Koordinacija
Kolaboracija
Kooperacija

Upravljanje
En subjekt upravljanja
Vodilna organizacija
Lokalna posvetovalna/koordinacijska skupina ali vodilna
organizacija
Lokalna posvetovalna skupina

V vseh primerih obstajajo posebne strukture upravljanja:
146 različne vodstvene vloge in odgovornosti, različni
mehanizmi za komuniciranje, izmenjava informacij in postopki odločanja. Izbrana struktura upravljanja naj bi

Proces: Glede na »obliko« integracije storitev določite strukturo upravljanja, ki omogoča participacijo in skupno
odgovornost. Pri odločanju glede različnih možnosti je treba upoštevati najbolj realen scenarij v sedanjem
kontekstu ter izraženo prizadevanje in zavezanost.
Struktura upravljanja je odvisna od izbranega »modela« integracije, ki pomeni korak naprej na poti do integracije.
Upravljanje
Integracija
En subjekt upravljanja
V vseh primerih obstajajo posebne
strukture upravljanja: različne vodstvene
Koordinacija
Vodilna organizacija
vloge in odgovornosti,
različni
mehanizmi
za komuniciranje, izmenjava
Kolaboracija
Lokalna posvetovalna/koordinacijska skupina ali vodilna
informacij in postopki odločanja.
Izbrana
struktura
upravljanja naj bi ustvarila
organizacija
Kooperacija
Lokalna
posvetovalna
skupina
pogoje za nemoteno koordinacijo med različnimi storitvami in zagotovila

učinkovito vodenje v procesu koordinacije.

V vseh primerih obstajajo posebne strukture upravljanja: različne vodstvene vloge in odgovornosti, različni
mehanizmi za komuniciranje, izmenjava informacij in postopki odločanja. Izbrana struktura upravljanja naj bi
Glede
trenutno
stanje
in načrte
naprej
analizirajte,
katera
bi bila
najbolj
ustvarilana
pogoje
za nemoteno
koordinacijo
med za
različnimi
storitvami
in zagotovila
učinkovito
vodenje
v procesu
koordinacije. in realna izbira. Pri vsaki opciji izpolnite stolpca »Prednosti« in
učinkovita
Glede na trenutno stanje in načrte za naprej analizirajte, katera bi bila najbolj učinkovita in realna izbira. Pri vsaki
»Slabosti«.
opciji izpolnite stolpca »Prednosti« in »Slabosti«.
Integracija
Koordinacija
Kolaboracija
Kooperacija

Upravljanje
En subjekt
Vodilna organizacija
Lokalna posvetovalna/koordinacijska skupina
ali vodilna organizacija
Lokalna posvetovalna skupina

Prednosti

Slabosti

Odločitev je treba sprejeti po postopku posvetovanja z vsemi relevantnimi deležniki, pri čemer je treba upoštevati,

da morate te je
spremembe
veliki meri potrditi,
če želite, da posvetovanja
bi bile uspešne.
Odločitev
treba vsprejeti
po postopku
z vsemi relevantnimi
deležniki, pri čemer je treba upoštevati, da morate te spremembe v veliki meri
Koristno je vedeti
potrditi, če želite, da bi bile uspešne.
Horizontalna integracija in upravljanje mreže

34

Upravljanje mrež se je kot možna oblika integracije za mreže pojavilo pred kratkim (Provan in Kenis, 2008; Kenis in Provan,
2009). Provan in Kenis (2008) sta opredelila tri
različne oblike
upravljanja mreže: vodenje v obliki vodilne organizacije,
Koristno
je vedeti
upravna organizacija mreže in skupno upravljanje z udeleženci. Ta tipologija se pogosto uporablja kot konceptualni okvir za
proučevanje medorganizacijskih mrež storitev.

Horizontalna integracija in upravljanje mreže34

V primeru skupnega upravljanja z udeleženci mrežo upravljajo sami udeleženci mreže. To pomeni, da je odločanje skupno,
Upravljanje mrež se je kot možna oblika integracije za mreže pojavilo
da je mreža odvisna od sodelovanja in zavezanosti vseh ter da deluje skupaj. To pomeni tudi, da imajo udeleženci mreže
pred
kratkim
(Provan
Kenis,
2008;notranje
Kenis
in Provan,
2009).
Provan
končno
odgovornost
za aktivnosti
mrežein
in da
morajo upravljati
in zunanje
odnose mreže
(Provan in
Kenis, 2008).
Moč
takšnih mrežah
naj bista
bila simetrična,
tudi četri
obstajajo
razlike voblike
velikosti organizacije,
razpoložljivih
virih in
inv Kenis
(2008)
opredelila
različne
upravljanja
mreže:
uspešnosti. Poleg tega takšna vrsta mrež deluje skupaj in vsi člani skupaj predstavljajo mrežo kot celoto (Provan in Kenis,
vodenje v obliki vodilne organizacije, upravna organizacija mreže in
2008).

skupno upravljanje z udeleženci. Ta tipologija se pogosto uporablja kot

V literaturi raziskovalci najpogosteje opisujejo ali raziskujejo primere s centraliziranim upravljanjem, kot so mreže z vodilno
konceptualni
okvirorganizacijo
za proučevanje
medorganizacijskih
mrež
storitev.
organizacijo
in mreže z upravno
(Span et al., 2012;
Provan in Milward, 1995; Graddy
in Chen,
2006; Human in
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Dierckx. Integrated
networks to combat
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a mixed
methods
research on
udeleženci
mreže.
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da je odločanje
skupno,
da je
mreža
odvisna
network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty. Final Report. Brussels: Belgian
od sodelovanja
vseh
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da deluje
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pomeni tudi,
Science
Policy Office (2018), in
str. zavezanosti
204 (BRAIN-be (Belgian
Research
through Interdisciplinary
34

da imajo udeleženci mreže končno odgovornost za aktivnosti mreže in
da morajo upravljati notranje in zunanje odnose mreže (Provan in Kenis,
2008). Moč v takšnih mrežah naj bi bila simetrična, tudi če obstajajo
razlike v velikosti organizacije, razpoložljivih virih in uspešnosti. Poleg
tega takšna vrsta mrež deluje skupaj in vsi člani skupaj predstavljajo

34
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Temelji na Vermeiren C., Dorien Van Haute, Nicolas Jacquet, Charlotte Noël, Peter Raeymaeckers, Griet
Roets, Michel Vandenbroeck, Laurent Nisen, Danielle Dierckx. Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers
and families in poverty. Final Report. Brussels: Belgian Science Policy Office (2018), str. 204 (BRAIN-be
(Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)).
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mrežo kot celoto (Provan in Kenis, 2008).
V literaturi raziskovalci najpogosteje opisujejo ali raziskujejo primere
s centraliziranim upravljanjem, kot so mreže z vodilno organizacijo in
mreže z upravno organizacijo (Span et al., 2012; Provan in Milward, 1995;
Graddy in Chen, 2006; Human in Provan, 2000; Provan in Sebastian, 1998;
Lemieux-Charles et al., 2005). V osnovi gre pri modelu mreže z upravno
organizacijo za to, da se vzpostavi »ločena upravna enota, ki je izrecno
namenjena upravljanju mreže in njenih aktivnosti« (Provan in Kenis,
2008: 236). Upravna organizacija ni član mreže, ki zagotavlja storitve
ciljni skupini, temveč se ustanovi z izključnim namenom upravljanja
omrežja. Lahko jo predstavlja samo en posameznik ali organizacija, ki
jo sestavljajo direktor, osebje itd. (Provan in Kenis, 2008). Takšna vrsta
koordinacije je zelo centralizirana in ima veliko posrednikov ter ima
lahko precejšen vpliv na postopek odločanja ali pa se osredotoči le na
upravno delovanje mreže.
V mrežah z vodilno organizacijo, kot pove izraz, obstaja organizacija, ki
upravlja mrežo. Ta organizacija zagotavlja storitve ciljni skupini, vendar
je odgovorna tudi za upravljanje sodelovanja v mreži. Prav tako usklajuje
vse dejavnosti in ključne odločitve. Ukvarja se z upravljanjem mreže in/
ali koordinira aktivnosti članskih organizacij z namenom doseganja
ciljev mreže. Tudi ta vrsta upravljanja je zelo centralizirana in zanjo je
značilno veliko posrednikov (Provan in Kenis, 2008).
Za potrebe te raziskave posebno pozornost posvečamo zadnji obliki
upravljanja, saj so mreže, ki jih oblast vzpostavi za reševanje perečih
družbenih vprašanj, kot so revščina, socialna izključenost itd., pogosto
v obliki mrež z vodilno organizacijo. V flamski, valonski in bruseljski regiji
lokalna oblast prejme sredstva za postavitev lokalnih mrež za boj proti
revščini otrok, zaradi česar postanejo vodilna organizacija. Mreže iz
naše študije so lokalne javne in neprofitne organizacije, ki zagotavljajo
storitve ljudem v svoji skupnosti. Javni center za socialno varstvo
(OCMW/CPAS) pogosto deluje kot vodilna organizacija in je odgovoren
za upravljanje mreže.
Pomembna naloga upravitelja mreže je vzpostaviti določeno stopnjo
integracije, in sicer zaradi velikih razlik med deležniki v mreži (Lawrence
in Lorsch, 1967; Provan in Kenis, 2008; Raeymaeckers in Kenis, 2016).
Mreže potrebujejo strokovno znanje različnih odločevalcev v storitvah,
da lahko rešujejo kompleksne težave njihovih ranljivih ciljnih skupin.
Hkrati je integracija med različnimi deležniki v mreži nujna za izpolnitev
skupnih ciljev mreže. V mrežah z vodilno organizacijo le-ta običajno
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imenuje koordinatorja, ki pomaga pri upravljanju mreže. Pomemben izziv
zanj je združiti prizadevanja različnih organizacij v storitvi (Rosenheck
et al., 1998; Provan in Milward, 1995; avtor prispevka, 2016) in ustvariti
enotnost v prizadevanjih (Lawrence in Lorsch, 1967). Buck, et al., 2011).
Zaradi tega predstavlja pomembnega upravljavca v teh mrežah (Provan
in Kenis, 2008; Edelenbos, Buuren in Klijn, 2013). V naslednjem odstavku
se osredotočamo na različne vrste upravljavskih vlog, ki jih imajo vodilne
organizacije in koordinatorji pri upravljanju omrežja.
Raziskava Spana et al. (2012) predstavlja prvi prenos te ugotovitve
v okvir treh različnih upravljavskih vlog, ki jih je mogoče razvrstiti na
naslednjem kontinuumu: pooblaščenec, koproducent in koordinator.
Pri pristopu od zgoraj navzdol koordinator mreže prevzame vlogo
pooblaščenca. Koordinacija mreže je v njegovi pristojnosti. Sprejema
enostranske odločitve, ki omejujejo priložnosti za prispevek s strani
partnerjev. Ima glavno odgovornost in mora odgovarjati za ukrepe mreže.
Na drugem koncu kontinuuma lahko koordinator mreže prevzame vlogo
koordinatorja. Njegov glavni cilj je olajšati kolaboracijo med različnimi
partnerji v mreži, ne da bi posegal v proces odločanja. Njegova glavna
naloga je, da organizira sestanke in podpira sodelovanje, medtem ko
končne odločitve sprejemajo partnerji mreže, ki imajo tudi glavno
odgovornost in morajo odgovarjati za ukrepe mreže.
Vloga koproducenta se nahaja med pristopoma od zgoraj navzdol in od
spodaj navzgor. Koordinator mreže in partnerji v mreži si prizadevajo za
uravnoteženo kolaboracijo, pri čemer se koordinatorja mreže obravnava
kot enakopravnega partnerja drugim partnerjem v mreži. Odločitve se
sprejemajo skupaj, pri čemer se upoštevajo vsi deležniki, vključno s
koordinatorjem mreže. Posledično je končna odgovornost porazdeljena
med partnerje v mreži in koordinatorja omrežja, ki morajo odgovarjati
za ukrepe mreže.
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9. vprašanje: Kako je mogoče bolje
uporabiti obstoječe vire in kateri
dodatni viri so potrebni?

Ključni dejavnik: Zaposleni,
izvajanje storitev, čas,
financiranje
Kakovostna praksa: nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje,
kakovostno izvajanje storitev,
čas, financiranje

Orodje 2.17: Zemljevid virov za integracijo
Rezultat: Načrt za prerazporeditev in povečanje obstoječih virov ter
ugotovljene potrebe po dodatnih virih
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim, lokalna koordinacijska skupina, vodje
storitev (javnih/zasebnih, formalnih/neformalnih), predstavniki lokalnih
oblasti iz različnih resorjev s področja zgodnjega otroštva
Proces: Skličite sestanek z lokalno posvetovalno skupino ali lokalno
koordinacijsko skupino ter finančnimi strokovnjaki, ki predstavljajo različne
resorje/storitve in ravni upravljanja, da začnejo razpravo o tem, kakšni viri
obstajajo in kako in za kaj so dodeljeni. Upoštevajte vse vrste virov: lokalno,
regionalno, nacionalno in zasebno financiranje.
Glede na »obliko« integracije in načrtovane spremembe na poti do integracije
razpravljajte o vseh kategorijah v spodnji tabeli in ocenite, v kolikšni meri
se obstoječi viri prekrivajo, se lahko prerazporedijo ali so nezadostni. Ne
pozabite, da lahko pri nekaterih aktivnostih, ki so usmerjene k doseganju večje
integracije, izkoristite obstoječa sredstva, če razmislite o drugih možnostih
(npr. skupna krepitev zmogljivosti). Razmislite o različnih scenarijih.
Vrsta virov

Obstoječi

Prekrivajoči se

Človeški
-

Zaposleni
Uprava
Koordinacija
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Prerazporejeni

Dodatne
potrebe

Materialni
- Protokoli za
komunikacijo
in izmenjavo
informacij
- Postopki politik
- Zaloge
Finančni
- Strokovni
delavci (čas in
usposabljanje)
- Uprava (čas in
usposabljanje)
- Materiali,
zaloge
- Infrastruktura
Časovni
- Skupno
načrtovanje
- Skupno
zagotavljanje
storitev
- Skupno
spremljanje in
ocenjevanje

Orodje 2.18: Načrtovanje financiranja integriranega izvajanja storitev
Rezultat: Načrt za prerazporeditev in povečanje obstoječih virov ter
ugotovljene potrebe po dodatnih virih
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim, lokalna posvetovalna skupina ali
lokalna koordinacijska skupina, vodje storitev (javnih/zasebnih, formalnih/
neformalnih), predstavniki lokalnih oblasti iz različnih resorjev s področja
zgodnjega otroštva
Proces: Glede na spremembe, ki so potrebne za višjo stopnjo integracije, bodo
morda potrebne nekatere prilagoditve v obstoječih modelih financiranja. Pot
do integracije zahteva čas, predanost, znanje, pa tudi sredstva. Za utemeljitev
morebitnih sprememb v shemi financiranja uporabite analizo trenutnega
stanja iz 1. faze in akcijski načrt. Za usmerjanje k razmišljanju o potrebnih
virih in njihovem načrtovanju lahko uporabite spodnje tabele.
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A. Utemeljitev
Razlogi za dodatno ali
drugačno shemo financiranja
(zakaj potrebujemo dodatna
sredstva ali drugačno
razporeditev sredstev)
Obstoječi proračuni in sheme
financiranja (kaj deluje in kaj
je treba spremeniti)

B. Poizvedovanje
Kateri model financiranja
nam najbolj ustreza?

C. Kateri so stroški, ki jih moramo upoštevati/oceniti?
1. Načrtovanje
in
posvetovanja

2. Stroški za
podporo
programa

3. Stroški
upravljanja in
koordinacije
storitev

4. Stroški
nadzora in
zagotavljanja
kakovosti
programa

Čas strokovnih
delavcev
Sestanki
(posvetovanja,
načrtovanje )
Zagovarjanje

Čas strokovnih
delavcev
Razvoj
infrastrukture
Krepitev
zmogljivosti
strokovnih
delavcev
Dodatno
financiranje
za posebne
ciljne skupine
Vodstvo

Sestanki
Čas strokovnih
delavcev
Sistem za
komunikacijo
in izmenjavo
informacij

Srečanja
(spremljanje,
razmislek,
načrtovanje)
Čas strokovnih
delavcev
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5. Drugi
stroški

D. Kateri so možni viri financiranja?
1. Načrtovanje in
posvetovanje

2. Podpora
programu

3. Upravljanje
in
koordinacija
storitev

4. Nadzor in
zagotavljanje
kakovosti

5. Drugi
stroški

1. Nacionalna
oblast
2. Lokalna
oblast
3. Zasebne
donacije
4. Civilna
družba
5. Drugi viri

Koristni nasveti
Pri razpravi o postopku odločanja, dodeljevanju časa in financiranju je
pomembno, da v proces vključite in na sestanke povabite vodstvo in
oblikovalce politik, ki lahko zagotovijo dodatne informacije o zakonodaji,
proračunskih vprašanjih itd. Preden jih povabite zraven (če niso člani
lokalnega akcijskega tima ali lokalne koordinacijske skupine), jih boste
morali na sestanke pripraviti. Prisotnost vodstva in oblikovalcev politik
v lokalni koordinacijski skupini je koristna, saj lahko preverijo, ali so
odločitve, ki jih želi sprejeti lokalni akcijski tim, izvedljive.
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3. FAZA
Orodje 3.1: Stalno spremljanje kakovostnega izvajanja akcijskega načrta
Rezultat: Kakovostna implementacija akcijskega načrta
Ciljni skupini: Lokalni akcijski tim in lokalna koordinacijska skupina
Proces: Sklicujte redne sestanke z lokalno posvetovalno skupino oz. lokalna
koordinacijsko skupino oz. s pravno osebo/organom, ki je odgovoren za
usklajevanje postopka za ocenjevanje, razmislek o sprejetih ukrepih in
razmislek o procesih. Namen teh sestankov je združiti vse podatke, zbrane
v procesu izvajanja, in ključnim deležnikom omogočiti, da razmislijo o
naslednjem:
-

izvedljivost akcijskega načrta: v kolikšni meri bodo pričakovani rezultati
doseženi z načrtovanimi aktivnostmi oz. kakšne prilagoditve so potrebne
(glej vodilna vprašanja za 2. fazo);

-

odločitve, potrebne za povečanje učinkovitosti in učinka akcijskega
načrta (Katera področja je treba okrepiti s posebnimi aktivnostmi?).

Za spremljanje postopka razmislite o uporabi spodnjega orodja. Vsi ključni
deležniki, ki so dejavna gonilna sila v procesu sprememb, morajo dokumentirati
proces izvajanja v skladu z načrtom.
Področja ukrepov

1

Skupna vizija in
vključenost skupnosti
skozi dialog

2

Prilagoditve politik/
predpisov/postopkov/
protokolovl

Aktivnosti,
ki se izvajajo
pravočasno/z
zamudo
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Predlagane
spremembe
na podlagi
doseženih
rezultatov

Doseženi
mejniki

3

Krepitev zmogljivosti za
uvajanje novih praks
- Zaposleni
- Vodstvo
- Uprava
- Družine
- Skupnost

4

Strukture in procesi
vodenja in upravljanja

5

Integracija v izvajanju
storitev
- Skupno
načrtovanje
- Skupno
izvajanje
- Skupno
spremljanje in
ocenjevanje

6

Komunikacija in
izmenjava informacij

7

Dodeljevanje virov
(časovnih, človeških,
materialnih, finančnih)
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4. FAZA
1. vprašanje: Na katerih področjih prakse so
bile spremembe uspešne?

Ključni dejavnik: Vsi
Kakovostna praksa: Vse

Orodje 4.1: Določitev stopnje izvajanja kakovostnih praks
Rezultat: Pregled stališč deležnikov o izvajanju kakovostnih praks
Ciljne skupine: Lokalni akcijski tim in lokalna koordinacijska skupina ter
izbrani predstavniki deležnikov
Proces: Skličite sestanek predstavnikov deležnikov in mednje razdelite
spodnjo »tabelo ocene kakovosti praks«, pri čemer jih prosite, naj posamezno
prakso ocenijo glede na stopnjo izvajanja (1 = ni izvedeno; 4 = v celoti
izvedeno).
Po individualnem razmisleku začnite pogovor po področjih prakse in zberite
kritične vidike, ki zahtevajo pozornost, pa tudi ideje o tem, kako postati bolj
uspešni pri doseganju želenega učinka.
Ponovno proučite akcijski načrt in ga ustrezno prilagodite. Poskrbite, da o
spremembah obvestite vse relevantne ključne deležnike, vključno z izsledki
iz te vaje.
1

2

3

4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Notranja raznolikost strokovnih delavcev in raznolikost znotraj
in med otroki in družinami štejeta med bistvene vrednote za
zagotavljanje kakovosti.

☐

☐

☐

☐

Vzpostavljeni so pozitivni in zaupljivi odnosi med strokovnimi
delavci, vodstvi, starši in člani skupnosti.

☐

☐

☐

☐

VIZIJA

Med strokovnimi delavci, vodji, nosilci odločanja, družinami in
predstavniki skupnosti na nivoju različnih resorjev in storitev
poteka stalen dialog o kakovostnem zagotavljanju z namenom
doseganja boljših rezultatov za vse otroke in družine.
Pri vsakodnevnih odločitvah in delu vrednote, prakse in odnosi v
vseh storitvah temeljijo na načelu »otrok in družina v središču«.
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VIZIJA
VODENJE
ZAPOSLENI

Kultura vodenja priznava osrednjo vlogo otroka in družine pri
oblikovanju in izvajanju storitev ter pri skupnem načrtovanju in
izvedbi.

☐

☐

☐

☐

Politika in predpisi različnih institucij, ki delajo z mlajšimi otroki
in njihovimi družinami, so usklajeni z načelom »otrok in družina
v središču« pri zagotavljanju storitev.

☐

☐

☐

☐

Protokoli za sodelovanje med storitvami temeljijo na skupnem
izpolnjevanju specifičnih potreb posameznega otroka in
družine.

☐

☐

☐

☐

Kultura vodenja temelji na vrednotah kooperacije, participacije, ☐
medsebojnega spoštovanja, spoštovanja raznolikosti in
solidarnosti pri oblikovanju in izvajanju storitev.

☐

☐

☐

Vodstvo sprejema pobude, ki prispevajo k izgradnji kulture ☐
sodelovanja med zaposlenimi, storitvami, družinami,
skupnostmi, nosilci odločanja in oblikovalci politik.

☐

☐

☐

Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med
strokovnimi delavci, vodstvom storitev, družinami in
skupnostmi.

☐

☐

☐

☐

Strukture upravljanja spodbujajo soustvarjanje prilagojenih
rešitev za skupnosti/družine.

☐

☐

☐

☐

Upravljalske prakse motivirajo vse zaposlene, ustvarjajo
pogoje za sodelovanje med zaposlenimi in krepijo participacijo
zaposlenih, družin in skupnosti pri procesih odločanja in
spremljanja, katerih cilj je izboljšanje kakovosti in večja
učinkovitost.

☐

☐

☐

☐

Zaposleni, starši in člani skupnosti se čutijo opolnomočene, da
prispevajo k pozitivnim spremembam v svojih skupnostih.

☐

☐

☐

☐

Upravljalske prakse spodbujajo in podpirajo timsko/skupno
načrtovanje, zagotavljanje timskih/skupnih storitev ter timsko/
skupno spremljanje.

☐

☐

☐

☐

Pravila upravljanja ustvarjajo pogoje za jasno in pregledno
komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.

☐

☐

☐

☐

Na ravni storitve potekajo dejavnosti strokovnega razvoja, ☐
katerih cilj je razširitev portfolia kompetenc zaposlenih z
namenom boljšega izpolnjevanja potreb otrok, družin in
skupnosti.

☐

☐

☐

Osebje in vodstvo podpirajo in izvajajo vzajemno ocenjevanje, ☐
vzajemno učenje, medsebojno podporo in kooperacijo.

☐

☐

☐

Redno se izvajajo skupne dejavnosti nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja med zaposlenimi iz različnih institucij/storitev
za krepitev kompetenc partnerskih organizacij ter spodbujanje
skupinskega razmišljanja in učenja.

☐

☐

☐
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☐

IZVAJANJE STORITEV

Vsi zaposleni v storitvi(-ah) (ne glede na poklicni profil in
vlogo) delijo prepričanje, da vsak posamezni otrok in vsaka
posamezna družina ostane v središču vseh odločitev, in v
skladu s tem prepričanjem delujejo na vsakodnevni ravni.

☐

☐

☐

☐

Ne glede na resor, storitev ali starostno skupino otrok, na
katero se ciljno usmerjajo, imajo strokovni delavci odnose, ki so
zaupanja vredni, opolnomočeni in spoštljivi ter jih izkazujejo pri
delu z otroki in družinami.

☐

☐

☐

☐

Storitve zagotavljajo raznolike, prilagojene rešitve, ki temeljijo
na skupnosti/družini in so sooblikovane z družinami in
skupnostmi.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Komunikacija in delitev informacij med strokovnimi delavci
znotraj storitve in med storitvami spoštujeta deontološke
kodekse in uveljavljata najboljše interese otrok in družin.

☐

☐

☐

☐

Obstajajo jasni, pregledni, dostopni in dogovorjeni kanali
komunikacije med storitvami za ustrezno obravnavo specifičnih
razmer in potreb vsakega otroka in družine.

☐

☐

☐

☐

Varen elektronski sistem informacij, dostopen vsem storitvam, ☐
ki zagotavlja natančne in popolne informacije o vsakem otroku
in njegovi družini, je vzpostavljen po pridobitvi dovoljenja za
dostop in uporabo podatkov s strani družine.

☐

☐

☐

Komunikacija in delitev informacij med storitvami temeljita
na jasnih in preglednih protokolih za varstvo podatkov, njihov
prenos in dostop, ki otrokom in družinam zagotavljajo pravico
do zasebnosti in varnosti.

☐

☐

☐

☐

Postopki komunikacije in izmenjave informacij podpirajo
sodelovanje znotraj storitve in med posameznimi storitvami.

☐

☐

☐

☐

Strukture upravljanja spodbujajo skupno vodstvo med
strokovnimi delavci in storitvami ter družinami in skupnostmi.
Interakcije med strokovnimi delavci iz različnih storitev niso
hierarhične in spodbujajo reflektiven in raziskovalno usmerjen
odnos do obravnave vsakega otroka in družinskih razmer.

KOMUNIKACIJA IN IZMENJAVA

S pomočjo medinstitucionalnega dela se oblikujejo prilagojene
skupne storitve za doseganje najbolj ranljivih skupin in
zagotavljanje univerzalne ponudbe.
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ČAS
FINANCIRANJE

Znotraj delovnika je predviden plačan čas za timske sestanke
med (laičnimi) strokovnimi delavci med zaposlenimi, ki so
namenjeni analizi in načrtovanju individualiziranih poti
za obravnavo vsakega otroka in družine na podlagi tekoče
dokumentacije, samorefleksije in skupinske refleksije.

☐

☐

☐

☐

Znotraj delovnika je predviden plačan čas za medresorske
dejavnosti profesionalnega razvoja na ravni storitve.

☐

☐

☐

☐

V okviru skupin in med službami je posebej določen čas za
skupno načrtovanje in ocenjevanje.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sredstva so posebej dodeljena za medresorske dejavnosti.
Koordinacija med storitvami zagotavlja, da so sredstva
usklajena in da so področja prekrivanja vrzeli opredeljena in
zmanjšana na minimum.

Dodatni predlogi
1. Pregled dosežkov glede na rezultate
Na način, ki zajema kakovost
o Oblikovalcu politik v treh minutah predstavite rezultate: z
ministrom/županom ste v dvigalu in želite govoriti o mreži.
Kaj mu/ji poveste? Na kaj ste ponosni?
o Opišite primer družine (s stališča družine, ki temelji na
intervjuju; z vidika strokovnjaka, ki temelji na intervjuju).
o Vprašajte družine, kaj jim je bilo všeč. Kaj bi lahko storili
bolje? Razmislite o tem, kako starše prositi za mnenje:
pogovor iz oči v oči, fokusna skupina, itd.
Na način, ki zajema količino
o Prosite partnerje, naj način, na katerega je bil dosežen
vsak cilj, ocenijo od nič do pet. Razprava o rezultatu je
pomembna. Kaj, na primer, pomeni ocena 2 za ta cilj? Kaj
moramo spremeniti? Kaj lahko ostane isto?
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Pogovorite se in razmislite o dostopnosti vsakega partnerja/
integriranega omrežja
o Pred vrati/za vrati?
o Razpoložljivost, cenovna dostopnost, dosegljivost,
uporabnost, razumljivost.
o Kaj želimo storiti, kdo želimo biti, za koga? Katere družine
smo dosegli? Katerih ne?

2. Pregled dosežkov glede na proces
-

-

Skupinska razprava z udeleženci v procesu
o

Kateri so bili med procesom za vas pomembni mejniki?
Kaj je pomagalo, da ste mejnik dosegli? Kaj je oviralo pot
do mejnika? Kako ste se spopadli s to oviro?

o

Kaj je na vašem seznamu želja za leto 20XX? Kaj
potrebujete, da bo seznam lahko postal resničnost?

Vaja z avtobusom

Na sredino prostora postavite modelček avtobusa, ki naj služi kot
metafora za celotno pot.
o

Udeležence prosite, naj si izberejo sedež na avtobusu.
Vprašajte jih naslednje:


o

Kam se postavijo (v avtobus ali izven njega)? So vozniki
ali sedijo na zadnjih sedežih?

Udeležence vprašajte:
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-



Kaj je bil za vas motor avtobusa? (Kaj vas je spodbujalo
k opravljanju svojega dela?)



Kaj je bilo pred avtobusom? Kakšni so bili možni izzivi?



Kaj je avtobus poganjalo?



Je bila smer jasna? Je še vedno?



Kaj se mora spremeniti?

Vaja na reki

Prinesite slike reke, pa tudi mostov, valov, kamnov, rešilnih boj, itd.
Udeležence prosite, naj časovni načrt narišejo kot reko, nanjo pa
postavijo slike (val – spodbuda za mrežo, kamen – ovira v mreži, rešilna
boja – kaj je pomagalo premagati ovire).
Primer iz belgijskega (flamsko govorečega) pilotnega projekta:

-

Vaja »na zdravje«

Udeležencem recite: »Razmislite o svojih skupnih ambicijah/ciljih in
raziščite, ali so cilji uresničeni na »pravi« način. Ali izvajamo »prave«
ukrepe in jih izvajamo »pravilno«?«
Udeležence nato prosite, naj v odgovor na ta vprašanja vsak napolni
kozarec z vodo. Količina vode kaže, kako vsak član zaznava stopnjo
doseganja ciljev. Druga vprašanja so lahko: Ali so se ti ukrepi nadaljevali
na pravi način? Ali so družine te ukrepe cenile?
Glavni cilj je spodbuditi razpravo o viziji, sprejetih ukrepih in načinu,
kako so bili ukrepi sprejeti. S tem, ko rečemo »na zdravje«, poskrbimo,
da se razprava dogaja v odprtem in konstruktivnem vzdušju.
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-

Vaja s sliko ceste

Udeležence prosite, naj opišejo pot, ki so jo prehodili. Prinesite slike
tipičnih cestnih elementov: avtocesta, ulice z omejitvami hitrosti,
krožna križišča, semafor, mostovi, itd.
Ko udeleženci zgradijo svojo cesto, jih lahko prosite, da povejo nekaj o
točki, do katere so pripotovali, in načinu, kako želijo nadaljevati po svoji
poti. Še eno zanimivo vprašanje bi bilo, če bi jih vprašali, kje so dobili
gorivo, da so se lahko še naprej vozili. Na ta način lahko delijo tisto, kar
jim je bilo na poti v oporo, to pa bi lahko bilo v pomoč drugim.

-

Vaja z merjenjem temperaturee

Udeležence prosite, naj opredelijo, kako »toplo« jim je bilo pri skupnem
delu. Izbirajo lahko med temperaturami od -5 °C (zmrzal: proces
sodelovanja je bil zelo težaven) do 20 °C (proces dela je potekal zelo
gladko).
Kaj je povzročilo te temperature? Kaj bi lahko bil prvi korak pri doseganju
višjih temperatur (za 1 ali 5 stopinj topleje)? Kako bi opazili, da se je
temperatura povišala?
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Koristni nasveti
1. Pomembno je videti, da je proces spremljanja in vrednotenja
nekaj, kar zahteva stalno pozornost. Lahko bi rekli, da je bolje,
da tega ne vidimo kot ločeno fazo, pač pa kot osrednji del, ki
mora biti prisoten v vsaki fazi.
2. Nalog ne dokumentirajte zgolj zato, ker je to potrebno, ali
ocenjujte zgolj zato, ker je to ena od obveznosti. Koordinator
se mora osredotočiti na dodano vrednost vrednotenja in
spremljanja. Partnerji torej na to ne bi smeli gledati kot na
dodatno dokumentacijo, ampak kot na nekaj, iz česar se lahko
učijo.
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2. vprašanje: Kateri so glavni razlogi, da je do
sprememb prišlo oz. ni prišlo?

Ključni dejavnik: Vsi
Kakovostna praksa: Vse

Orodje 4.2: Ocena procesa
Rezultat:
- Skupno učenje med deležniki o napredku glede integracije
Ciljna publika: lokalni akcijski tim in lokalna koordinacijska skupina ter drugi
deležniki, ki so sodelovali pri pripravi smernic na poti do integracije
Ocena učinka dosedanje poti integracije zahteva primerjavo trenutnega
stanja z izhodiščnim. Pomembno je oceniti, v kolikšni meri je načelo »otrok
in družina v središču« zaživelo v praksi in kakšni so rezultati za otroke in
družine, pa tudi, kako uspešni so bili procesi, v katerih so bili vključeni vsi
deležniki v vseh fazah potovanja.
Ponovno preglejte vprašanja v okviru 1.–3. faze in spremljajoča orodja ter
ocenite, kako daleč ste prišli. Kateri od ključnih dejavnikov so bili najbolj
problematični? Katere kakovostne prakse je bilo najtežje omogočiti in
okrepiti? Kje so glavni razlogi za to, da sprememba ni bila v celoti uveljavljena?
Za oceno napredka dela, opravljenega med postopkom, lahko uporabite
analizo PIMO in akcijski načrt. Podatki, zbrani z aktivnostmi spremljanja, bodo
zagotovili vpogled v glavne razloge, zaradi katerih so se nekatere spremembe
zgodile ali se niso zgodile.
1. FAZA - ZAKAJ POTREBUJEMO SPREMEMBO?
Namen ocene
Glavni razlogi,
Glavni razlogi,
zaradi katerih je
zaradi katerih je
bila sprememba
bila sprememba
mogoča
ovirana
Razumeti, kako so načela, ključni
dejavniki in kakovostne prakse
učinkovito vključeni v proces
integracije
Ovrednotiti dojemanje sprememb
znotraj in med storitvami z vidika
osebja/strokovnega delavca
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Razumeti, ali so bili premagani
nekdanji izzivi in ovire ter ali so
bile največje prednosti in možnosti
izkoriščene
Oceniti spremembe glede na
integracijo razpoložljivih storitev v
skupnosti
2. FAZA - KAKŠNO SPREMEMBO POTREBUJEMO?
Namen ocene

Glavni razlogi,
zaradi katerih je
bila sprememba
mogoča

Ugotoviti, ali je bila kritična
komponenta procesa spremembe
spregledana ali jo je treba prilagoditi
Oceniti učinek glede na rezultate za
otroke in družine
Oceniti, ali so bile potrebne
kompetence, ki podpirajo proces
integracije, razvite ali pridobljene, in
oceniti, katere še vedno zahtevajo
prihodnja prizadevanja za krepitev
zmogljivosti
Pojasniti odgovornosti in
komunikacijske obveznosti med
posamezniki in partnerskimi
storitvami
Pojasniti in narediti pregled
ustreznosti strukture upravljanja
Oceniti učinkovitost vodstvenih praks
in procesov
Ovrednotiti spremembe pri
upravljanju in skupni rabi virov
Ovrednotiti časovni načrt,
odgovornosti in kakovost pri izvajanju
poti do integracije
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Glavni razlogi,
zaradi katerih je
bila sprememba
ovirana

3. vprašanje: Kateri rezultati za otroke in
družine so bili doseženi?

Ključni dejavnik: Vsi
Kakovostna praksa: Vse

Ponovite: 2. faza – Orodje 4.3: Rezultati za otroke in družine
Rezultat: Ocena napredka na podlagi dogovorjenih rezultatov
Ciljna publika: Lokalni akcijski tim in lokalna koordinacijska skupina ter drugi
deležniki, ki so sodelovali pri zagotavljanju smernic na poti do integracije
Proces: Da bi ocenili, v kolikšni meri je pot do integracije zagotovila boljše
rezultate za otroke in njihove družine, je pomembno, da s ključnimi deležniki
ponovno pregledate rezultate, opredeljene na začetku procesa.
Glede na vrsto dogovorjenega rezultata (za otroke, za družine) bodo
uporabljena posebna orodja in metodologije ocenjevanja (kvantitativna in/
ali kvalitativna). Enaka orodja in metodologije se lahko uporabijo tudi po
zaključku načrtovanega obdobja ukrepanja (glej akcijski načrt). Končno
vrednotenje mora zajeti čim več glasov in mnenj, da se ustvari popolna slika
napredka, ki je bil dosežen.
Več o tem, zakaj nekateri od pričakovanih rezultatov niso bili doseženi, je
treba obravnavati v širšem kontekstu integracijskega procesa in tako začeti
novo, 1. fazo cikla.
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