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Uvod
Ta kurikulum je nastal v okviru projekta Model for Inclusive Community Education 
- MINCE. Sofi nancira ga Evropska komisija v programu Erasmus+. Glavni namen 
projekta je okrepiti socialno vključenost ljudi s težjimi motnjami v duševnem raz-
voju. Ta skupina zajema ljudi z intelektualnimi, vokalnimi, govornimi in senzornimi 
ovirami, ki imajo lahko poleg naštetega in motenj v duševnem razvoju še druge 
pridružene težje fi zične ali psihične ovire.
V projektu sodeluje 7 organizacij iz Avstrije (Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH), 
Bolgarije (BAPID - Bulgarian association for people with intellectual disability), 
Nemčije (Stephansstift ZEB gem. GmbH-Stephansstift Zentrum für Erwachse-
nenbildung gemeinnützige GmbH), Hrvaške (Mali dom - Zagreb dnevni centar za 
rehabilitaciju djece i mladeži), Poljske (Społeczna Akademia Nauk), Portugalske 
(FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social) 
in Slovenije (CUDV Črna na Koroskem- Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na Koroškem). 

Glavne aktivnosti projekta se navezujejo na razvoj orodij (kurikulum in smernice) 
za:
- vrstnike mediatorje, 
- delavce na področju socialnega varstva in 
- institucije. 
Projekt naslavlja novo dimenzijo samozagovorništva. Bistvo projekta je višanje 
kompetenc vrstnikov, da prevzamejo mediatorsko vlogo med interesi in potrebami 
ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju in skupnostjo. Ena glavnih nalog vrst-
nikov je pri tem podpora ljudem s težjimi motnjami v duševnem razvoju na način, ki 
bo razvijal skupnostno miselnost, ki promovira socialno vključenost. Za doseganje 
tega namena smo v kurikulum vključili širok nabor tem, ki niso namenjene zgolj pri-
dobivanju znanja, temveč tudi razvoju zmožnosti posredovanja znanja zainteres-
iranim deležnikom. Udeleženci usposabljanja imajo obenem možnost, da se skozi 
delavnice usposobijo za opazovanje in evalvacijo na tej poti zbliževanja skupnosti 
in posameznika. Razvili bodo lahko svoje veščine ocenjevanja situacij in presoje, 
če gre v posameznih situacijah dejansko za primere uspešnega vključevanja in 
sodelovanja. Prav tako bodo po opravljenem usposabljanju udeleženci bolje ra-
zumeli, zakaj in na kak način je potrebno dajati predloge za morebitne izboljšave. 
 
Osnovno vodilo projekta MINCE je prostovoljna udeležba. Na delavnicah usposab-
ljanja bodo sodelovali le tisti ljudje s posebnimi potrebami, ki se bodo prostovoljno 
javili za nalogo vrstnika mediatorja in pri tem seveda smatrali, da bodo nalogi kos. 
Pričujoči kurikulum pa je namenjen inštruktorjem, ki bodo ljudem s posebnimi pot-
rebami pomagali na poti usposabljanja za vrstnike mediatorje. 
K razvoju potrebnih veščin za vrstnika mediatorja bo pripomoglo še eno orodje: 
Vodnik za vrstnike mediatorje SKUPAJ. Glavne teme v vodniku sovpadajo z mo-
duli usposabljanja in se nanašajo na to, zakaj, kako in kdo lahko postane vrstnik 
mediator, kaj pomeni ta vloga in kaj so odgovornosti vrstnika mediatorja. V vod-
niku je mogoče najti koristna orodja, kot so učni dnevnik ali razdelek z naslovom 
‘Jaz sem mediator.’ Ta orodja ne bodo zgolj olajšala procesa usposabljanja, tem-
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več bodo posamezniku omogočila, da oceni svoje delo in v procesu osebnostno 
raste.  Vodnik je napisan v lahko berljivi in razumljivi obliki in vsebuje:  poglavje 
‘Kdo je vrstnik mediator?’, učni dnevnik s temami: pravice in zagovorništvo, učenje 
poslušanja, učenje pogovarjanja, učenje pomoči in učenje ocenjevanja, razdelek 
‘Jaz sem mediator’ ter razdelek, kako in kam se obrniti po pomoč. 
OPOMBA K SLOVENSKEMU PREVODU: V besedilu uporabljamo pretežno moš-
ko slovnično obliko. To pomeni, da pišemo tako, kot da bi nagovarjali moškega. 
Pri tem pa mislimo na oba spola, moškega in ženskega. Na primer: Ko rečemo 
mediator, pri tem mislimo tako na mediatorja kot mediatorko.

Povzetek in pričakovani rezultati
Kurikulum bo pomagal ljudem z motnjami v duševnem razvoju pri učenju tega, 
kako zastopati tako lastne interese kot interese ljudi s težjimi motnjami v dušev-
nem razvoju. 
Prav tako je cilj usposabljanja bodoče vrstnike mediatorje opremiti z znanji in 
veščinami, ki jim bodo omogočila, da bodo lahko v prihodnosti svoje interese uvel-
javljali na področju skupnostnega učenja. 
Nadalje bodo udeleženci tekom usposabljanja izboljšali svoje sposobnosti za pre-
vzemanje mediatorske vloge med ljudmi s težjimi motnjami v duševnem razvoju in 
skupnostjo ter za promocijo njihovih želja in potreb. 
Pričakovani rezultati se navezujejo na okrepitev znanja in veščin udeležencev us-
posabljanja na sledečih področjih: 
* Razumevanje mediatorske vloge 
* Uspešno komuniciranje
* Poznavanje pravic 
* Sprejemanje odločitev 
* Povezovanje ljudi in skupnosti
Končni produkt bo razviden v sposobnosti udeležencev, da po opravljenem uspo-
sabljanju opravljajo vlogo samozagovornika in zagovornika ljudi s težjimi motnjami 
v duševnem razvoju ter tako sebi kot njim omogočajo sodelovanje v skupnosti.  

Ciljna skupina 
Glavna ciljna skupina usposabljanja so ljudje z lažjimi motnjami v duševnem raz-
voju, ki so starejši od 16 let. Zaželeno je, da imajo izkušnje s skupnostjo, prav tako 
pa morajo biti pripravljeni na to, da postanejo vrstniki mediatorji. Ti ljudje imajo 
lastne izkušnje z institucionalno pomočjo, vsakdanjimi ovirami ali vsakdanjo dis-
kriminacijo. To jim v različnih situacijah omogoča, da so empatični do drugih ljudi z 
oviranostmi. V procesu usposabljanja bodo te izkušnje naslovljene, udeleženci pa 
se bodo naučili, kako predstavljati in zagovarjati ljudi s težjimi motnjami v dušev-
nem razvoju.  Vrstniki mediatorji bodo namreč pomagali, da bodo v zadostni meri 
upoštevane želje druge ciljne skupine-ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. 
Pri izvajanju programa je nujno sprotno oceniti, v kolikšni meri so udeleženci pripra-
vljeni na nadgradnjo izkušenj v konkretnih situacijah. Skupine, ki bodo kurikulum 
uporabljale, morajo biti prilagodljive in vsebine zastaviti tako, da bo v izhodišče 
usposabljanja postavljen posameznik. Vsebine je potrebno prilagoditi individualni 
zmožnosti posameznika in ne obratno. 
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Metode usposabljanja
Z namenom doseganja projektnih ciljev so bile izbrane interaktivne metode, nara-
vnane na potrebe udeležencev. Metode so bile izbrane na podlagi sledečih pred-
videvanj: 

• Udeleženci se najlažje učijo, kadar so aktivno vključeni v proces. 
• Osnovni pristop je učenje z delom. 
• Diskusija in pretresanje različnih tem    prispevata h globljemu
 razumevanju vsebine.
• Navezovanje teoretičnih informacij na resnično življenje udeležencev 
 dotične informacije osmisli in jim da težo. 
• Delovno vzdušje in občutek udobja ter varnosti v skupini so odločilnega 
 pomena pri oblikovanju čustvene predanosti udeležencev in 
 učinkovitejšega učenja. 
• Razvoj veščin in kompetenc–na primer komunikacijskih veščin–zahteva vajo. 
• Udeleženci se bodo tekom delavnic drug od drugega naučili vsaj toliko, 
 kot se bodo naučili od inštruktorja. 

Zgornja izhodišča so služila kot vodilo pri oblikovanju delavnic in celotnega us-
posabljanja: vsaka delavnica je sestavljena iz mešanice informacij in možnosti 
aktivnega pretresanja, postavljanja pod vprašaj ter aktivnega sodelovanja. Glavne 
metode dela so igra vlog, ‘talilci ledu’, možganska nevihta, oblikovanje skupine, 
medsebojno spoznavanje, kontinuirane povratne informacije in diskusija. Predlag-
ane igre in predstavljeni primeri so stvar izbire. Lahko jih uporabite ali pa tudi ne. 
Inštruktorji na delavnicah naj sami ocenijo, ali bodo uporabili dane primere in igre, 
ali pa bodo vnesli svoje. Vse naj izhaja iz specifi čnih potreb udeležencev uspo-
sabljanja.
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1. Načrt usposabljanja
Kurikulum je sestavljen iz 7 delavnic, vsaka traja 2-3 ure, kar skupaj nanese 21 ur. 
Delavnice so zasnovane za skupino 6-8 ljudi. 
Vsaka delavnica vsebuje cilje, aktivnosti in navodila za inštruktorje, načrt dela, 
zahtevane pripomočke in potek delavnice. Tekom delavnic uporabljajte barvne 
kartončke, ki bodo udeležencem v pomoč. Udeleženci naj se imajo možnost  od-
ločati z dvigom kartončkov: Zelen kartonček-(pomeni) Strinjam se; Rumen kar-
tonček-(pomeni) Govori počasi/Imam vprašanje; Rdeč kartonček-(pomeni) Ustavi 
se/ Potrebujem razlago.  
Prav tako je za vsako delavnico pripravljen kratek povzetek v lahko berljivi in ra-
zumljivi obliki, ki udeleženca seznanja s povzetkom in glavnimi temami delavnice. 
Vsebine delavnic so bile v fazi razvoja kurikuluma predelane v fokusnih skupinah. 
Glavne teme so predelali ljudje z motnjami v duševnem razvoju. 

Teme delavnic so: 
• Kaj je vrstniška mediacija? – Vloga vrstnika mediatorja/Pravice in 
 dolžnosti vrstnika mediatorja. 
• Zastopanje lastnih interesov/Zastopanje interesov ljudi s težjimi motnjami 
 v duševnem razvoju.
• Oprazovanje, interpretacija, razumevanje/Komunikacija in aktivno 
 poslušanje.
• Javne in zasebne informacije – kako vemo, kaj je javno in kaj zasebno? 
• Sprejemanje odločitev – zase, za druge/Osnove sprejemanja odločitev, 
 pripomočki za sprejemanje odločitev itd. 
• Skupnost in sodelovanje. 
• Evalvacija. 

Ni nujno, da ostanete pri tem vrstnem redu vsebin. Pri uporabi kurikuluma lahko 
inštruktorji brez težav spremenijo vrstni red, če menijo, da bo učenje tako lažje. 
Enako velja za trajanje aktivnosti v posamezni delavnici. V kurikulumu je ponujen 
zgled, vloga in naloga inštruktorja pa je, da doseže ravnovesje med trajanjem/
organiziranostjo delavnice na eni in potrebami ter sposobnostmi svoje skupine na 
drugi strani.
.

. 
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2. Delavnica 1: Bistvo vrstniške mediacije

Povzetek

Prva delavnica umešča usposabljanje v širši kontekst in je zasnovana kot uvajanje 
v nadaljnji proces. Na prvi delavnici predstavimo ozadje usposabljanja, uvedemo 
ključne koncepte in damo udeležencem priložnost, da koncepte medsebojno ra-
ziščejo.  
Središče aktivnosti predstavljajo povezovanje skupine, razlaga in razumevanje 
vrstniške mediacije. Izjemno pomembno je, da udeležencem pomagamo razume-
ti, da gre za proces, ki naj bi privedel do tega, da bodo ljudje z lažjimi oviranostmi 
pomagali k boljši vključenosti ljudi s težjimi oviranostmi. V tej delavnici lahko pred-
stavimo Vodnik za vrstnike mediatorje SKUPAJ. Uporaba vodnika bo olajšala učni 
proces. 

Cilji

• Podati znanje o bistvu vrstniške mediacije.
• Podati informacije o vlogi vrstnika mediatorja, njegovih pravicah in dolžnostih.
• Uriti veščine za delo v manjših in večjih skupinah.
• Udeležencem zagotoviti občutek sproščenosti in omogočiti diskusijo na 
 temo občutkov v zvezi z usposabljanjem. 

Načrt dela
  
1 Dobrodošlica: Navodila, kratek oris usposabljanja in prve de-

lavnice 
30 min 

2 Igra ‘Moje ime je’ 20 min 

3 Možganska nevihta o pomenu vrstniške mediacije, kaj le-ta je 
in kaj ni 

20 min 

4 Predstavitev: vloga vrstnikov mediatorjev, pravice in dolžnosti 20 min 

5 Preveza in podpora 30 min 
6 Skupinsko delo: Zakaj postati (ali ne postati) vrstnik mediator  40 min 

7 Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu 20 min 
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Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitev, pripomočki za aktivnosti s prevezo. 

Potek delavnice

Dobrodošlica: Navodila, kratek oris usposabljanja in delavnice
Opomba
Vzemite si prvih 20-30 minut za dobrodošlico udeležencem, predstavite inštruktor-
je in razložite ključne vsebine, cilje ter metode usposabljanja.

Navodila za inštruktorje
Predstavite inštruktorje in pozdravite udeležence.  

Razložite ozadje usposabljanja in pojasnite glavne cilje. 

Medtem, ko razlagate ozadje, se lahko dotaknete pravic ljudi z oviranostmi (pravic 
invalidov). 

Pojasnite, da se boste k pravicam ljudi z oviranostmi vračali skozi celotno uspo-
sabljanje. 

Razložite uporabo barvnih kartončkov- dvig zelena kartončka pomeni ‘Strinjam 
se’; dvig rumenega kartončka pomeni ‘Govori počasi/Imam vprašanje’; rdeč kar-
tonček pomeni ‘Ustavi se/ potrebujem razlago’. 

Postavite pravila skupinske možganske nevihte. 

Udeležencem dajte možnost, da postavljajo vprašanja. 

Igra ‘Moje ime je‘
Opomba
Igra omogoča, da se udeleženci med sabo spoznajo na interaktiven način. 

Navodila za inštruktorje
Pojdite skozi skupino in vsakega udeleženca povprašajte po imenu. Vsakemu 
imenu dodajte pridevnik, ki opisuje posameznikovo dominantno značilnost in se 
začne na enako črko kot ime. Npr. Radovedni Rok, Zgovorni Zvone, Simpatična 
Sabina. Imena zapišite in jih uporabljajte skozi celotno usposabljanje.

Možganska nevihta o pomenu vrstniške mediacije, kaj le-ta je in kaj ni  
Opomba
Možganska nevihta vam bo pomagala oceniti, kaj udeleženci že vedo, in opredeliti 
pomen vrstniške mediacije.

Navodila za inštruktorje
V skupini se pogovorite o teh 2 vprašanjih – ‘Kaj je vrstniška mediacija?’ in ‘Kaj ni 
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vrstniška mediacija?’ Drugo vprašanje naravno izvira iz prvega. Na primer: vrstniš-
ka mediacija ni dolžnost, ni dajanje nasvetov – je delitev izkušenj; vrstniška medi-
acija ni isto kot prijateljstvo ali zagovorništvo, ne morejo je izvajati ljudje, ki nimajo 
osebne izkušnje z oviranostjo.  

Odgovore zapišite na ‘fl ipchart’ tablo. 

Pogovorite se in povzemite informacije.

Predstavitev: vloga vrstnikov mediatorjev, pravice in dolžnosti 
Opomba
Posredujte informacije o vrstniški mediaciji, vlogi in odgovornosti vrstnikov medi-
atorjev.

Navodila za inštruktorje

Predstavite defi nicijo vrstniške mediacije: Vrstniška mediacija pomeni neformalno 
delitev tega, kar smo se naučili iz lastnih izkušenj, z nekom, ki je na podobni poti. 
Nekateri ljudje to opisujejo kot pogovor z osebo, ki je ‘hodila v naših čevljih.’ 
Razložite, na kak način vrstniška mediacija pomaga ljudem z oviranostmi: Ljudje 
z oviranostmi najbolje vedo, kaj je dobro za njih. Vrstnik mediator počne takšne 
stvari: posluša, kaj imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju za povedati, daje 
nasvete, deli življenjske izkušnje, nudi podporo pri sprejemanju odločitev, pomaga 
ljudem z motnjami v duševnem razvoju, da v življenju dosežejo različne stvari, 
pokaže ljudem z motnjami v duševnem razvoju, kaj je v življenju mogoče doseči. 
Udeležencem dajte možnost, da postavljajo vprašanja.

Preveza in podpora
Opomba
To vajo uporabite za ponazoritev odnosa med mediatorji in ljudmi s težjimi motn-
jami v duševnem razvoju t.j. med tistimi, ki prejemajo podporo, in tistimi, ki poma-
gajo. Raziščite, kako je lahko tak odnos enakovreden tudi, če ena oseba zmore 
nekaj, česar druga oseba (še) ne zmore.

Navodila za inštruktorje
V prostoru postavite varen poligon z ovirami. 

Ljudi razdelite v pare.  Enemu od dvojice prevežite oči.

Skupaj se sprehodite do različnih točk na poligonu. 

Pogovorite se: Ste videli, kam greste? Kdo je vodil? Kaj je dobrega pri tem, če smo 
vodeni? Ali želite, da mediator narekuje tempo? Bi rajši napredovali v svojem rit-
mu? Kakšen je odnos med mediatorjem in osebo, ki jo vodi? Kako je lahko odnos 
enakovreden, če znamo nekaj, česar druga oseba ne zna?
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Skupinsko delo: Zakaj postati (ali ne postati) vrstnik mediator
Opomba
Skupinsko delo izkoristite za pogovor in soglasje o tem, kateri so dobri razlogi, da 
nekdo postane vrstnik mediator, in kakšne so ovire.

Navodila za inštruktorje
Razdelite skupino na 2 manjši skupini. 

Vsaki skupini dajte ‘fl ipchart’ tablo in fl omastre.   

Naloga prve skupine je, da napiše razloge za to, da nekdo postane vrstnik medi-
ator. Naloga druge skupine je, da piše o ovirah. Na primer: ‘Da ti občutek, da si 
pomemben.’ Ali ‘To pomeni preveč dela.’; ‘Pomagaš lahko ljudem.’Ali ‘Lahko post-
aneš nadležen.’ 

Sledi prezentacija in diskusija v celotni skupini. 

Predstavite Vodnik za vrstnike mediatorje in glavno sporočilo vodnika: “Ta vodnik 
ti bo pomagal. V njem boš izvedel, kako ljudem pomagati kot vrstnik mediator. 
Lahko si zapišeš stvari. Tako si jih boš lažje zapomnil.”

Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice si vzemite čas za pogovor o tem, ali so udeleženci teme razu-
meli. Kako so se počutili med delavnico? 

Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli zapišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?

Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvici: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo 
sem zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo zadovoljstva uporabite 
‘smeške’->k vsakemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška.

.
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Kaj je vrstniška mediacija? 
Kdo so vrstniki mediatorji?

Povzetek delavnice 1:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:
• Kaj je vrstniška mediacija.
• Kaj vrstnik mediator dela in česa ne sme delati. 
• Kako vrstnik mediator sodeluje z drugimi ljudmi.

Program

Dobrodošli 30 minut
Moje ime 20 minut
Kaj je vrstnik mediator in kaj ni 20 minut
Vloga vrstnika mediatorja, pravice in dolžnosti 20 minut
Igra podpore 30 minut
Zakaj naj postanem vrstnik mediator in kakšne 
so ovire

40 minut

Povratne informacije/ pogovor 20 minut
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Zastopanje lastnih

 interesov in interesov 

 ljudi s težjimi motnjami 

v duševnem razvoju.
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3.  Delavnica 2: Zastopanje lastnih interesov in interesov 
 ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. 

Povzetek

Delavnica se navezuje na osnovne koncepte, kot so pravice ljudi z oviranostmi, 
njihovi interesi in način, na katerega zastopajo sami sebe.  Delavnica temelji na 
podajanju informacij in razvijanju veščin za predstavljanje in zagovarjanje interes-
ov ljudi z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo kompleksne potrebe. Delavnica je 
obenem namenjena razvoju sposobnosti timskega dela, komuniciranja, strpnosti 
in asertivnosti.  Te veščine so v procesu nudenja podpore pri skupnostnem vključe-
vanju ljudi s kompleksnimi potrebami za vrstnike mediatorje osrednjega pomena. 
Na tej delavnici je priporočena uporaba Vodnika za vrstnike mediatorje SKUPAJ, 
posebej pri spoznavanju pravic in zagovorništva. 

Cilji 

• Posredovati informacije o človekovih pravicah.
• Razvijati veščine zastopanja in zavzemanja za lastne pravice ter pravice 
 drugih ljudi.
• Razvijati strpnost in veščine timskega dela.
• Razvijati veščine za prepoznavanje odgovornosti do drugih ljudi.

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in načina izvedbe, skupins-
ka določitev pravil dela 

30 min

2  Igra "Kdo sem?" 30 min

3 Delo v manjših skupinah "Moje pravice" 40 min
4 Možganska nevihta "Kaj pomeni zagovarjati pravice drugih lju-

di?”
20 min

5 Igra vlog "Kako se zavzeti za pravice drugih ljudi" 40 min
6 Povratne informacije/ pogovor o skupinskem delu 20 min

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, razvoj igre vlog, videokamera

Potek delavnice

Dobrodošli: Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in načina izvedbe, sku-
pinska določitev pravil dela
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Opomba
Na začetku srečanja pojasnite cilje in potek delavnice. Dogovorite se glede pravil 
dela. Pravila lahko zapišete na list papirja in obesite na steno.

Navodila za inštruktorje
Pojasnite ozadje usposabljanja in razložite glavne cilje. 

Medtem, ko razlagate ozadje, se lahko dotaknete pravic ljudi z oviranostmi (pravic 
invalidov). 

Ponovite uporabo barvnih kartončkov: dvig zelena kartončka pomeni ‘Strinjam se’; 
dvig rumenega kartončka pomeni ‘Govori počasi/Imam vprašanje’; rdeč kartonček 
pomeni ‘Ustavi se/ potrebujem razlago’. 

Obnovite pravila s prejšnje delavnice in dodajte nova, če je potrebno. 

Udeležence spodbudite, da govorijo o glavnih temah, ki ste jih obravnavali na pre-
jšnji delavnici: vloga vrstnika mediatorja, pravila in dolžnosti. 

Udeležencem dajte možnost, da postavljajo vprašanja.

Igra „Kdo sem?“
Opomba
Udeležencem dajte priložnost, da se posamezno predstavijo, obenem pa spodbu-
jajte skupinsko interakcijo in se seznanite z njihovimi pričakovanji

Navodila za inštruktorje
• Vnaprej pripravite papir za ‘fl ipchart’ tablo. Pripravite toliko listov papirja, kot 
je število udeležencev. Liste razdelite na 4 enake dele in zapišite, kot sledi: zgornji 
levi kot– ime in organizacija, zgoraj desno –samopodoba, spodaj levo – kaj potre-
bujem, spodaj desno - kaj lahko ponudim.

Udeležencem razložite, da je ena izmed metod, kako razumeti sebe in druge, ri-
sanje lastnih občutkov, preferenc in sanj. 

Pokažite, kaj ste pripravili vnaprej: liste papirja, razdeljene na 4 dele. 

Vsakemu udeležencu dajte svoj papir in določite čas za risanje. Naloga vsakega 
udeleženca je, da napiše ali nariše odgovore na dane teme. 

Udeležencem omogočite, da v skupini spregovorijo o svojih risbah. Vsak udeleženec 
naj ima na voljo določeno količino časa.  

Ostali udeleženci naj imajo možnost zastavljanja vprašanj.

Ime in organizacija Kdo sem

Kaj potrebujem Kaj lahko ponudim
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Povzemite aktivnost tako, da vsako predstavitev povežete s temo delavnice.

Delo v manjših skupinah „Moje pravice“
Opomba
Delo v manjših skupinah izkoristite kot priložnost, da udeleženci med sabo sode-
lujejo in delijo znanje o svojih pravicah. Ta aktivnost je uporabna tudi pri timskem 
delu, izboljšanju komunikacije in učenju strpnosti.

Navodila za inštruktorje
Udeležence razdelite v 2 ali 3 skupine. To lahko naredite na različne načine: lahko 
na stole prilepite barvne koščke papirja (npr. vsi z modrimi koščki so ena skupina, 
vsi z rdečimi pa druga) ali razdelite vloge iz popularnih pravljic (npr. v eni skupini 
so Rdeča kapica, babica in volk, v drugi pa Sneguljčica, princ, palčki…). 

Skupinam dajte navodilo, naj se pogovarjajo o „Mojih pravicah“ in na papir pos-
kušajo narisati/ilustrirati pravice, ki jih poznajo.  

Razdelite kose papirja in fl omastre ter določite, koliko časa je na voljo za delo, npr. 
10 minut. 

Spodbudite udeležence, da delajo skupaj in se pogovarjajo. Sprejmejo naj skupne 
rešitve in jih zapišejo na papir. 

Ko čas, namenjen aktivnosti, poteče, dajte vsaki skupini možnost, da predstavi, 
kaj so napisali ali narisali. 

Članom druge skupine dovolite, da dodajo svoje ideje. 

Spodbudite diskusijo o pravicah, ki so jih udeleženci navedli. Na primer: imate 
pravico, da se z vami ravna kot z vsemi drugimi ljudmi, imate pravico do varnosti, 
osebne lastnine, prijateljev, zasebnosti in zaupnosti itd.  Če je potrebno, dodajte 
pravice, ki jih skupine niso izpostavile, a je nujno, da jih vključite. 

Usmerjajte pogovor o delu skupin: Kako so prišli do odločitve? Kaj se jim je zdelo 
težko in kaj lahko?

Povzemite informacije, pojdite skozi obdelane teme: vsi ljudje imamo pravice, delo 
v skupinah, komunikacija in predstavitev.

Možganska nevihta „Kaj pomeni zagovarjati pravice drugih ljudi?”
Opomba
Možganska nevihta udeležencem omogoča, da delijo svoje videnje, obenem pa 
jim pomaga doseči razumevanje pomena in praktičnega vidika mediacije ter zav-
zemanja za pravice drugih ljudi. 

Navodila za inštruktorje
Udeležence povabite k možganski nevihti. Kaj po njihovem pomeni, da se posta-
vimo za pravice drugih ljudi?  
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Spodbujajte diskusijo in udeležencem nudite oporo na tak način, da dajete praktič-
ne primere iz vsakdanjega življenja. Na primer: Kako ščititi pravice človeka s kom-
pleksnimi potrebami, kako pomagati, da izrazi svoje mnenje ali uveljavi pravico do 
zasebnosti?  

Spodbujajte udeležence, da sami najdejo konkretne primere in z drugimi delijo 
svoje zgodbe. Dobljene informacije zapišite na ‘fl ipchart’ tablo in se v čimvečji meri 
poslužujte risb in slik. 

Pogovorite se o povedanem. Poskusite doseči soglasje. 

Povzemite.

Igra vlog „Kako se zavzeti za pravice drugih ljudi
Opomba
Z igro vlog boste udeležencem dali možnost, da izboljšajo svoje razumevanje pro-
cesa zavzemanja za pravice drugih ljudi in urijo svoje veščine. Uporabite lahko 
različne primere (odvisno od osebnih izkušenj udeležencev).

Navodila za inštruktorje
Celotni skupini predstavite primer. Na primer: Mark je moški s težjo motnjo v duše-
vnem razvoju. Živi s svojo babico. Rad bi se preselil in živel v stanovanjski skup-
nosti, a ne ve, kam in na koga naj se obrne. Za pomoč prosi svojo prijateljico Lili. 
Lili organizira sestanek, na katerega povabi Markovo babico, socialno delavko iz 
stanovanjske skupnosti in Marka. Pogovorili se bodo o možnostih preselitve. 

Razdelite vloge: Mark, Lili, babica in socialna delavka (po izboru). V primeru, da se 
nihče ne javi za sodelovanje, spodbudite pogovor in poskusite najti prostovoljce. 

Pogovorite se z vsakim udeležencem, ki je sprejel vlogo. Razložite vloge. 

Udeležencem, ki so prevzeli vloge, dajte na voljo dovolj časa, da razvijejo scenarij.

Tiste udeležence, ki nimajo vloge, povabite, naj skrbno spremljajo dogajanje. Ra-
zdelite jih v 2 skupini: ena skupina naj opazuje Marka, druga Lili. Njihova naloga 
je, da odgovorijo na sledeča vprašanja: Kako se vam zdi...? Kaj je težko....? Kaj 
je lažje....?

Udeležence, ki so prevzeli vloge, povabite, da odigrajo scenarij. Ostali naj gledajo. 

Po igri vlog se pogovorite na 2 nivojih: (1) Udeleženci igre vlog:  Kako so se poču-
tili, kaj se jim je zdelo težko, je bil Markov cilj dosežen itd. (2) Udeleženci, ki so 
opazovali: Lilijina vloga in demonstracija Markovih pravic. 

Če je mogoče, igro posnamite z videokamero, jo poglejte skupaj z vsemi udeležen-
ci in se pogovorite o istih temah. Udeležence pred snemanjem vprašajte za njiho-
vo dovoljenje. 

Povzemite pridobljene informacije in znanje na področju zavzemanja za pravice 
drugih ljudi in vloge vrstnika mediatorja.
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Povratne informacije/ pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice se prepričajte o tem, če so udeleženci razumeli obravnavane 
teme in kako so se med delavnico počutili.

Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli zapišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?

Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvici: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo sem 
zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo uporabite ‘smeške’->k vsa-
kemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška. 
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Pravice in zagovorništvo

Povzetek Delavnice 2:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:
• Več o človekovih pravicah.
• Kako se zavzeti za pravice drugih ljudi.
• Kako delati skupaj, kot tim. 
• Kaj pomeni, da smo odgovorni do drugih ljudi.

Program

Dobrodošli

Pravila dela 30 minut
Kdo sem 30 minut
Moje pravice 40 minut
Kaj pomeni zagovarjati pravice drugih ljudi? 20 minut
Kako se zavzamemo za pravice drugih ljudi? 40 minut
Povratne informacije / pogovor 20 minut
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Komunikacija in 

aktivno poslušanje
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4. Delavnica 3: Komunikacija in aktivno poslušanje

Povzetek

Delavnica 3 je posvečena osnovnim veščinam komuniciranja in razumevanju pot-
reb ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Te veščine so potrebne za izvajanje po-
dpore in izražanje volje ter želja. V delavnici se nadalje utrjejo strpnost in veščine 
timskega dela.
V delavnici je poudarek na komunikacijskih veščinah, ki so v procesu mediacije in 
zastopanja interesov ljudi s težjimi oviranostmi posebnega pomena. Tekom dela-
vnice uporabljajte Vodnik za vrstnike mediatorje SKUPAJ (poglavja o poslušanju 
in pogovarjanju), saj bodo lahko udeleženci tako hitreje razvijali veščine in bolje 
razumeli vsebino tem.

Cilji

• Posredovati informacije o vrstah komunikacije in tem, kako komunicirati.
• Razvijati veščine učinkovite komunikacije. 
• Graditi veščine timskega dela in strpnosti. 
• Razvijati veščine za prepoznavanje in razumevanje kompleksnih potreb.

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 30 minut

2 Igra "Slišite, kaj govorim? in “Vidite, kaj delam?” 40 minut
3 Predstavitev osnovnih pravil komuniciranja z ljudmi z oviranostmi 30 minut
4 “Zgodba mojega življenja” 60 minut

5 Povratne informacije/ pogovor o skupinskem delu 20 minut

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, videokamera, lahko berljive in razumljive 
kartice.

Potek delavnice

Dobrodošlica: Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice

Opomba
Na začetku delavnice razložite cilje in povejte, kako bo delavnica potekala. Dobro 
bi bilo, da cilje zapišete na papir in pritrdite na steno.
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Navodila za inštruktorje
Pozdravite udeležence. 

Predstavite ozadje delavnice in razložite glavne cilje. 

Povzemite skupinska pravila s prejšnje delavnice. 

Udeležence povabite, da govorijo o tem, kaj so se na temo zavzemanja za lastne 
pravice in pravice drugih ljudi naučili na prejšnji delavnici.

Igra „Slišite, kaj govorim? in “Vidite, kaj delam?”
Opomba
Igra je namenjena razvoju veščin aktivnega poslušanja, opazovanja in razume-
vanja. Skozi igro imajo udeleženci priložnost za samostojen nastop pred skupino 
ljudi in za skupinsko interakcijo.

Navodila za inštruktorje
Udeležence povabite, da se vsedejo v krog. Razložite pravila igre. Vprašajte jih, 
če dovolijo snemanje s kamero. 

Izberite prostovoljca, ki naj v 1 minuti predstavi (svojo) zanimivo zgodbo. Drug 
prostovoljec naj meri čas in prekine zgodbo, ko čas poteče. 

Naloga ostalih udeležencev je, da skrbno poslušajo, saj bodo lahko le tako obno-
vili zgodbo. 

Po predstavitvi zgodbe opazovalce enega za drugim povabite, da povedo, kaj so 
razbrali iz zgodbe. 

Vajo večkrat ponovite.

Pogovorite se o tem, ali je skrbno poslušanje in razumevanje lahka ali težka nalo-
ga. Kaj nam pomaga pri taki nalogi in kaj nas ovira? 

V drugem delu vaje naj bo zgodba podana s pomočjo obrazne mimike in gest. 
Ponovno izberite 2 prostovoljca, prvi naj pripoveduje, drugi meri čas. 

Udeležence opozorite na to, kaj naj pazljivo spremljajo. 

Po nastopu se pogovorite o videnem. Kaj so udeleženci razbrali iz mimike in gest? 
Uporabite podvprašanja: Kaj vam je pomagalo pri razumevanju zgodbe? Kaj se 
vam je zdelo težko? 

Odgovore zapišite na ‘fl ipchart’ tablo, to vam bo v pomoč v zaključni diskusiji. Med 
pogovorom lahko uporabite posnetke zgodbe, ki jih ustavite na mestih, ki kličejo 
po diskusiji.  

Povzemite: Zelo pomembno je poslušati in slišati, gledati in videti. 

Udeležencem razložite o različnih oblikah komuniciranja- besednem in nebesed-
nem. 

24



 2015-1-AT01-KA204-005098 Kurikulum za vrstnike mediatorje

Za preverjanje razumevanja postavljajte ustrezna vprašanja.

Predstavitev osnovnih pravil komuniciranja z ljudmi z oviranostmi
Opomba
Predstavitev v skupini izkoristite za povzetek in pretres osnovnih pravil komu-
niciranja z ljudmi z oviranostmi. Lahko uporabite možgansko nevihto in vodite 
pogovor o osebnih izkušnjah udeležencev.

Navodila za inštruktorje
Udeležence povprašajte po osnovnih pravilih, ki bi jim morali slediti, ko komuni-
ciramo z ljudmi z oviranostmi ...

Skupaj poskusite izpolniti spodnjo tabelo: Pri komuniciranju z ljudmi z oviranostmi

Vse odgovore zapišite na ‘fl ipchart’ tablo. Povzemite in po potrebi razširite.

 

Povabite udeležence, da govorijo o svojih izkušnjah – tako pozitivnih kot negati-
vnih.

Udeležence vprašajte po njihovih izkušnjah s pomočjo ljudem z oviranostmi. Imajo 
tovrstne izkušnje? Kako so se počutili, ko so pomagali? Je bilo enostavno slediti 
pravilom? Kaj je bilo najtežje in kako so se spoprijeli s tem?

Povzemite informacije na temo oblik in pravil komunikacije.

 “Zgodba mojega življenja”
Opomba
Ta vaja je namenjena temu, da udeleženci dobijo priložnost za skupinsko interak-
cijo in obenem utrjujejo razumevanje svoje vloge mediatorja.

Delam to Ne delam tega
Vprašam, preden pomagam! Ljudem z oviranostmi ne pomagam brez 

vprašanja. Na primer: ne potiskam človeko-
vega vozička brez vprašanja.

Govorim direktno s človekom. 
Človeka gledam neposredno.

Ne ignoriram človeka z oviranostjo  in se na-
mesto njega ne pogovarjam z njegovim po-
močnikom, prijateljem ali spremljevalcem. 

Človeka dam na prvo mesto. 
Rečem  “človek z oviranostjo” ali 
“človek z invalidnostjo” in ne “in-
valid” ali “hendikepiranec”.

Ne uporabljam izrazov, kot so ‘prizadet’, ‘hen-
dikepiran’, ‘zaostal’ ali ‘pohabljen’. 

Ljudem puščam osebni prostor. Ne dotikam se človeka, če nisem prepričan, 
ali je to OK ali ne.

25



 2015-1-AT01-KA204-005098 Kurikulum za vrstnike mediatorje

Navodila za inštruktorje
Udeležencem pojasnite namen in potek vaje. Lahko uporabite sledeč primer: Z za-
ložnikom ste se dogovorili, da boste napisali življenjsko zgodbo svojega prijatelja. 
To so osnovni koraki pisanja življenjepisa: 

Korak 1: Vzemite list ‘fl ipchart’ papirja in ga prepognite na pol. Nato papir še en-
krat prepognite na pol, da boste dobili nekakšno knjižico. Vsakemu udeležencu 
dajte list papirja in fl omastre. Pokažite jim, kako naj zgibajo knjigo. 

Korak 2: Udeleženci naj izberejo, čigavo življenjsko zgodbo bodo zapisali. Najbo-
je je, da pare sestavite glede na njihove lastne želje. Če to ne gre, uporabite na-
ključno združevanje (npr. z izštevanko), glavno je, da bodo udeleženci razdeljeni 
po parih. 

Korak 3: Pričnite z delom v parih. 

Korak 4: Vsak udeleženec s pomočjo svojega partnerja izbere naslov za knjigo. 
To je lahko tudi naslov njegove najljubše pesmi, fi lma, ime junaka itd. Naslov na-
piše na platnico knjige.  

Korak 5: Na drugi strani knjige udeleženci partnerju pomagajo zapisati ali narisati 
sledeče informacije: Kje ste se rodili? Kateri je vaš najljubši fi lm? Najbolj zanimiva 
dogodivščina vašega življenja?

Korak 6: Na strani 3 udeleženci partnerju pomagajo narisati družino. 

Korak 7: Na zadnji strani naj dvojica skupaj zapiše partnerjeve sanje, želje po po-
tovanjih in po tem, kaj bi počel, če bi imel čas in možnost.  

Po tem, ko ste udeležencem nekajkrat predstavili te korake, jih vizualizirajte. Pri-
poročljiva je uporaba lahko berljivih in razumljivih kartic. Preverite, če so udeležen-
ci postopek razumeli, in jim dajte za delo na voljo 20-25 minut časa.

Ko čas poteče, naj pari predstavijo svoje knjige. Sami naj se odločijo, kdo od dvo-
jice bo predstavil knjigo. 

Usmerjajte pogovor o delu: Je bilo delo v paru zahtevno ali ne? Kaj je bilo težko/
lahko? 

Povzemite vlogo mediatorja in pomen komunikacije kot načina sprejemanja in da-
janja informacij.

Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice si vzemite čas za pogovor in preverite, ali so udeleženci razu-
meli teme, o katerih je tekla beseda. Kako so se počutili tekom delavnice?
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Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli zapišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?

Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvici: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo sem 
zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo uporabite ‘smeške’-> k vsa-
kemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška.
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Komunikacija

Povzetek Delavnice 3:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:
• Več o komunikaciji. 
• Kako komunicirati.
• Kako razumeti tiste ljudi, ki ne govorijo.

Program

Dobrodošli

Pravila dela 30 minut
Slišite, kaj govorim? 30 minut
Vidite, kaj delam? 40 minut
Osnovna pravila komuniciranja z ljudmi z 
oviranostmi

30 minut

Zgodba mojega življenja 60 minut
Povratne informacije / pogovor 20 minut
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5. Delavnica 4: Javne in zasebne informacije

Povzetek

Delavnica je namenjena pridobivanju osnovnega znanja in veščin za razlikovanje 
med zasebnimi in javnimi informacijami ter znanja, kako te informacije uporabljati. 
Te veščine so ključ do vzpostavitve odnosov in zaupanja med ljudmi. Preprečujejo 
pojav konfl iktnih situacij. 
Vloga vrstnika mediatorja s sabo prinaša vzpostavljanje tesnih odnosov in zaup-
nost. Veščine, ki jih bodo udeleženci urili tekom te delavnice, so pomembne za 
gradnjo odnosov, ki temeljijo na zaupanju. Veščine, ki jih bodo delavničarji prid-
obili, omogočajo uspešno podporo ljudem s težjimi oviranostmi in mediacijo za 
njihovo vključitev v skupnost.  

Cilji

• Opredeliti zasebne in javne informacije. 
• Razviti veščine učinkovite komunikacije.
• Razviti veščine za gradnjo zaupanja in oblikovanje zaupnih odnosov.

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 20 min

2 Igra "Tihi telefon" 20 min
3 Delo v manjših skupinah – Zasebne in javne informacije 40 min
4 Igra "Imam skrivnost" 40 min

5 Igre vlog 40 min
6 Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu 20 min

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, revije, lepilo, škarje.

Potek delavnice

Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice
Opomba
Na začetku je potrebno razložiti cilje in potek delavnice. Sporazumite se glede 
pravil dela. Dobro je, da jih napišete na papir in pritrdite na steno.
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Navodila za inštruktorje
Pozdravite udeležence.

Posredujte osnovne informacije o ozadju delavnice in razložite poglavitne cilje. 

Pretresite pravila dela s prejšnje delavnice.

Pogovorite se o pričakovanjih glede srečanja. Udeležence razdelite v 2 skupi-
ni. Udeleženci naj razmislijo o tem, kaj bi se želeli naučiti na tem srečanju in na 
prihodnjih delavnicah. Izražanje pričakovanj uvedemo šele v Delavnici 4. Pričako-
vati je, da bodo udeleženci na tej stopnji imeli o tem izoblikovano mnenje ter bodo 
sposobni izraziti svoja pričakovanja. Ta pristop lahko uvedete že prej, o smiselnos-
ti tega pa presodite inštruktorji sami.  

V skupini pojdite skozi izražena pričakovanja in povzemite informacije.

Povzemite vsebine prejšnje delavnice. Pogovorite se o tem, kako bodo znanja o 
komuniciranju z ljudmi udeležencem pomagala pri njihovi vlogi vrstnikov mediator-
jev. 

Igra „Tihi telefon“
Opomba
Igro uporabite kot zabaven začetek srečanja, obenem pa igra služi kot navezava 
na prejšnjo delavnico. Skozi ‘Tihi telefon’ bodo imeli udeleženci možnost opazova-
ti, na kakšen način poteka sprejemanje in podajanje informacij.

Navodila za inštruktorje
Poskusite z vizualizacijo pravil igre. Na primer: vsak udeleženec na uho osebe, ki 
sedi ob njej, zašepeta tisto, kar je slišal od osebe na drugi strani. 

Izmislite si kompleksen stavek ali vsaj frazo, sestavljeno iz 2-3 besed. 

Izbrane besede nalahno zašepetajte na uho prvega udeleženca, on pa naj sporo-
čilo prenese v uho naslednjega… in tako naprej po celotni verigi. 

Zadnji udeleženec v verigi na glas pove, kaj je slišal. 

Igro lahko večkrat ponovite.

Povzemite in usmerjajte pogovor. Vzpostavite povezavo s temami prenosa infor-
macij, zasebnih informacij in zaupnosti.

Delo v manjših skupinah – Zasebne in javne informacije
Opomba
Delo v manjših skupinah je namenjeno temu, da imajo udeleženci priložnost izra-
ziti svoja mnenja. Pomaga jim razumeti razliko med zasebnim in javnim ter pot-
rebo po zaupnostji.
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Navodila za inštruktorje
Udeležence razdelite v 2 skupini. To lahko storite na podlagi njihovega izraženega 
interesa ali npr. z izštevanko. 

Skupinama dajte različni nalogi. Prva skupina naj razmišlja o zasebnih informaci-
jah. Katere so te informacije? Udeleženci naj jih opišejo in najdejo primere. Dru-
ga skupina naj razmišlja o javnih informacijah in najde primere. Še bolje je, da 
udeležencem damo možnost, da se izrazijo z risanjem ali naredijo kolaž. 

Določite čas za izvedbo nalog, npr. 10-15 minut. 

Ko čas poteče, naj skupine predstavijo svoje delo. 

Pogovorite se: Katere informacije so osebne in komu jih lahko povemu/zaupamo? 
Katere informacije so javne in komu jih lahko povemo/zaupamo? 

Nadaljujte z diskusijo in izpostavite nekatere izjeme pri pravilu zaupnosti: Na pri-
mer v primeru nasilja. 

Povzemite informacije in naredite povezavo na vlogo vrstnika mediatorja, ki bo v 
različnih situacijah podpiral svojega vrstnika pri odločitvi o tem, s kom deliti infor-
macije in ali jih sploh deliti.

Igra „Imam skrivnost“
Opomba
Igra je namenjena temu, da bodo udeleženci lažje razumeli, da obstajajo informa-
cije, ki so zaupne. Potreben je razmislek, ali bomo te informacije delili.

Navodila za inštruktorje
Vsak udeleženec naj si izbere partnerja, ki ga ne pozna dobro. 

Udeleženci naj svoje izbire pojasnijo. Kaj pomeni, da svojega partnerja ne pozna-
mo dobro? Odgovore napišite na ‘fl ipchart’ tablo in se o njih pogovorite. 

Udeležencem naročite, naj v prostoru najdejo kotiček, kjer bodo lahko sami z iz-
branim partnerjem. 

Dvojice naj se med sabo pogovarjajo. Vsak udeleženec naj s partnerjem deli skri-
vnost ali dve; skrivnosti naj bodo take, ki jih „ne pozna nihče drug“, obenem pa jih 
lahko kasneje izvedo tudi ostali udeleženci.  Dvojicam dajte na voljo dovolj časa, 
da se pogovorijo in zgradijo zaupanje. 

Pojasnite, da mora biti vsaj ena skrivnost udeleženca taka, ki jo je pripravljen deliti 
s celotno skupino. Torej javna informacija, primerna za delitev z drugimi. 

Po preteku časa povabite udeležence, da predstavijo svojega partnerja in s skupi-
no delijo vsaj eno njegovo skrivnost, skrivnost, ki je blizu javni informaciji in jo lah-
ko izvedo tudi drugi ljudje. Zamenjajte. Oba partnerja v dvojici naj prideta na vrsto. 

Partnerji naj se prej pogovorijo. Dajte tistemu, čigar skrivnost bo prišla na dan, 
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možnost, da se odloči, ali naj bo skrivnost javna ali ne. Kako se počuti ob tem? 

Pogovarjajte se o temi „Imam skrivnost“ in o tem, s kom naj skrivnost delimo in 
s kom ne. Povzemite in navežite na vlogo vrstnika mediatorja. Poudarite pomen 
zmožnosti razlikovanja med zasebnimi in javnimi informacijami. V katerih primerih 
je to koristno? V kakšnih situacijah bi lahko bil vrstnik mediator v nevarnosti, da 
izda zasebne informacije? Pogovorite se v skupini.

Igre vlog
Opomba
Igre vlog udeležencem pomagajo, da lažje razumejo, katere informacije so javne 
in katere zasebne oz. zaupne. 

Navodila za inštruktorje
Predstavite primer: Mark je star 30 let in ima motnjo v duševnem razvoju. Živi s 
svojo mamo. Imata fi nančne težave. Najela sta posojilo.  Mark dobi ponudbo, da 
se pridruži projektu- v računalniškem podjetju bo opravljal pripravništvo. Kasneje 
bo mogoče tam celo dobil tudi službo. Med pripravništvom se Mark pritožuje, da 
zelo težko opravlja svoje naloge. Zelo se mora truditi, poleg tega je sedenje v vo-
zičku ure in ure „na smrt dolgočasno“. Po tem, ko Mark v podjetju začne s pravo 
službo, se zanj začnejo resne težave – ne zmore doseči visokih delovnih zahtev, 
pritožuje se nad težavnostjo nalog, pogosto zamudi v službo in tam dela stvari, ki 
ne sodijo v službo, namesto da bi delal. Marku predčasno prekinejo delovno pog-
odbo. 

Pripravite se na igro vlog. Glavni vlogi imata Mark in njegova vrstnica mediatorka. 
Izberite udeleženca, ki bosta odigrala pogovor med Markom in vrstnico mediator-
ko. Mark naj pove svojo zgodbo, potem pa naj skupaj z mediatorko dožene, kaj 
narediti v tej situaciji. 

Pogovorite se o tem, katere informacije so zasebne in katere javne. Mnenja v 2 
stolpcih zapišite na ‘fl ipchart’ tablo.

Zasebne informacije Javne informacije

 
Povzemite diskusijo in se navežite na to, da se naj bi zasebne informacije ne de-
lile.

Povratne informacije/ pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice si vzemite čas za pogovor o tem, ali so udeleženci razumeli 
obravnavane teme. Kako so se počutili tekom delavnice?
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Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli napišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?

Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvic: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo sem 
zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo uporabite ‘smeške’-> k vsa-
kemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška. 
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Zasebne in javne informacije

Povzetek Delavnice 4:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:
• Več o javnih in zasebnih informacijah.
• Kako nam te informacije pomagajo, da boljše komuniciramo.
• Kaj sta “zaupnost” in“zaupanje”.

Program

Dobrodošli

Pravila dela 20 minut
Tihi telefon 20 minut
Zasebne in javne informacije 40 minut
Imam skrivnost 40 minut
Igre vlog 40 minut
Povratne informacije / pogovor 20 minut
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6. Delavnica 5: Sprejemanje odločitev – zase, za druge ljudi

Povzetek
V delavnici 5 posredujemo informacije in urimo veščine na področju sprejemanja 
različnosti in odločanja. Te veščine so tesno povezane z eno od poglavitnih nalog 
vrstnika mediatorja. Prav tako igrajo ključno vlogo v procesu izgradnje odnosa in 
zaupanja med ljudmi. Preprečujejo konfl iktne situacije. Udeleženci bodo tekom 
delavnice hkrati utrjevali veščine sodelovanja.  
Omenjeni veščini- odločanje in podpora v procesu odločanja- so za doseganje 
mediacije med ljudmi s težjimi oviranostmi in skupnostjo izrednega pomena.

Cilji

• Razviti veščine za sprejemanje različnosti. 
• Posredovati informacije o procesu sprejemanja odločitev. 
• Uriti veščine odločanja- odločanje zase in nudenje podpore drugim ljudem. 
• Krepiti veščine timskega dela.

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 20 min

2 Igra "Spoznajmo se bolje" 40 min
3 Možganska nevihta in predstavitev: Kako sprejemamo odločitve 

in kako izbiramo med možnostmi 
50 min

4 Igra "Sprejemanje odločitve" 50 min

5 Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu 20 min

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, slike potovalnih in počitniških  destinacij.

Potek delavnice

Dobrodošli: Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 
Opomba
Na začetku je potrebno razložiti cilje in potek delavnice. Sporazumite se glede 
pravil dela. Dobro je, da jih napišete na papir in pritrdite na steno.
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Navodila za inštruktorje 
Pozdravite udeležence. 

Posredujte poglavitne informacije, ozadje in cilje delavnice. 

Ponovite pravila dela s prejšnje delavnice. 

Del Delavnice 5, in tudi vseh nadaljnjih delavnic do konca usposabljanja, je iz-
ražanje pričakovanj. Pogovorite se o pričakovanjih glede srečanja. Udeležence 
razdelite v 2 skupini in jim naročite, naj se pogovorijo o tem, kaj bi se na delavnici 
radi naučili. 

Vzemite si čas za predstavitev v skupini, pogovorite se in povzemite informacije. 

Povzemite prejšnje srečanje. Ker sta 2 manjši skupini že oblikovani, lahko izvede-
te vajo: “Česa sem se naučil-a do današje delavnice?”

Igra „Spoznajmo se bolje“
Opomba
Igra udeležencem omogoča, da se med sabo bolje spoznajo in se na začetku 
delavnice nekoliko pozabavajo. Prav tako igra udeležencem pomaga najti skupne 
interese in razlike v interesih

Navodila za inštruktorje
Predstavite pravila igre: vsak udeleženec mora odgovoriti na zastavljena vprašan-
ja. Vsak, ki pritrdilno odgovori na vprašanje, vstane in se pridruži ostalim, ki so 
odgovorili pritrdilno. Udeleženci oblikujejo skupino, nato pa se vrnejo na svoje 
sedeže. 

Udeležencem postavite vprašanja, na primer: Kdo ima sestro? Kdo živi s starši? 
Kdo ima psa? Kdo zna voziti kolo? Kdo ima spremljevalca? Kdo rad igra nogo-
met? Kdo uživa v plavanju? Koga je strah miši?  

Igro lahko glede na odziv in zanimanje udeležencev večkrat ponovite. 

Povzemite: Ljudje imamo mnogo skupnega – podobne življenjske situacije, iz-
kušnje in interese. Hkrati smo si različni. Imamo različne sloge in obožujemo raz-
lične stvari. To je normalno.  

Povzemite vsebino celotne teme, na primer: Ni enega ‘pravilnega’ načina življen-
ja, ljudje lahko izbiramo, kako bomo živeli glede na to, kaj želimo in kaj zmoremo. 
Nekateri ljudje želijo živeti s svojimi starši, drugi hočejo živeti sami. Obe izbiri sta 
naravni. Spoštujmo izbire vsakega človeka.
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Možganska nevihta in predstavitev: Kako sprejemamo odločitve in kako iz-
biramo med možnostmi 
Opomba
Možgansko nevihto in predstavitev izkoristite za utrjevanje obstoječega znanja, 
obenem pa udeležencem razložite, kaj je izbira in kaj odločitev. 

Navodila za inštruktorje
Celotni skupini postavite vprašanje, ki bo osvetlilo, kako udeleženci razumejo kon-
cepta izbir in odločitev. Na primer: Kaj je izbira? Kaj je odločitev?

Odgovore zapišite na ‘fl ipchart’ tablo. Pogovorite se o izraženih mnenjih.

Povzemite. Izbira je, kadar lahko izbiramo med dvema ali več stvarmi. Izberemo 
tisto stvar, ki jo želimo. Eni od stvari damo prednost pred drugo. Na primer: izbira-
mo lahko med različnimi aktivnostmi, jedmi, prostori. Udeležence povabite, da 
dajo primere ‘izbir’. 

Nadaljujte z diskusijo. Odločitev se nekoliko razlikuje od izbire. Odločitev je to, da 
se odločimo, kaj želimo. Na primer, odločimo se lahko, da bomo pomili posodo, šli 
v kino ali ostali v postelji. Udeležence povabite, da dajo primere ‘odločitev’. Pogo-
varjajte se. 

Povzemite in se navežite na vlogo vrstnika mediatorja, ki se lahko znajde v raz-
ličnih situacijah. Morda bo vrstniku lahko pomagal, da se glede nečesa odloči ali 
izbere.

Igra „Sprejemanje odločitve“ 
Opomba
Skozi to igro se udeleženci naučijo razumeti, da so za odločanje o stvareh potreb-
ne informacije. Če nimamo vseh potrebnih informacij, je lahko določitev napačna. 

Navodila za inštruktorje
Delajte s celotno skupino.  Udeleženci se bodo morali v različnih situacijah od-
ločiti. Na primer: Zamislite si, da morate izbrati med gorskimi počitnicami s starši, 
morskem oddihu s prijatelji in počitnicah v toplicah s sostanovalcem. Kjer je smi-
selno, situacije ponazorite z ilustracijami. 

Udeležence vzpodbudite, da premislijo, kako se odločiti.

Zastavite sledeči vprašanji in se pogovorite: Zakaj ste izbrali takšno odločitev? 
Katere informacije ste potrebovali, da ste se lahko odločili? 

Pomembne informacije zapišite na tablo in vprašajte: 

 Trajanje in termin počitnic– se bosta skladala z vašim koledarjem? 
 Vam je izbrani termin všeč? 

 Kdo bo tam, kdo vas bo spremljal- boste uživali v njegovi družbi na 
 določeni lokaciji? 
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 Kaj se bo tam dogajalo- boste lahko sodelovali v aktivnostih? Boste v 
 aktivnostih uživali? 

 Koliko bo stalo? Bi si lahko to privoščili?

 Bi spremenili odločitev, če bi te informacije vedeli že prej? 

 Potrebujete več informacij?

 Potrebujete pri iskanju odgovorov na zgornja vprašanja pomoč? (pomoč 
 pri pregledu datumov, denarnih sredstev)

 Kdo vam lahko pomaga pri odločitvi in na kakšen način?

 Kaj se lahko zgodi, če teh informacij nimate in se odločite ‘na pamet’? 

 Se spomnite  primera, ko niste bili zadovoljni s svojo odločitvijo? 

Če se udeleženci ne spomnijo nobene take situacije, sami podajte primere spre-
jemanja odločitev. 

Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice si vzemite čas in se pogovorite. Preverite, če so udeleženci 
razumeli obravnavne teme. Kako so se počutili med delavnico?

Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli zapišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?

Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvici: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo sem 
zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo uporabite ‘smeške’->k vsa-
kemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška.
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Sprejemanje odločitev

Povzetek Delavnice 5:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:

• Sprejeti različnost.
• Več o sprejemanju odločitev.
• Kako se odločati.
• Kako drugim ljudem pomagati pri odločanju.

Program

Dobrodošli

Pravila dela 20 minut
Spoznajmo se bolje 40 minut
Kako izbiramo in kako se odločamo 50 minut
Sprejemanje odločitve 50 minut
Povratna informacija / pogovor 20 minut
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7. Delavnica 6: Skupnost in sodelovanje

Povzetek

V tej delavnici udeleženci pridobivajo informacije o možnostih sodelovanja v skup-
nosti in dostopu do različnih storitev v skupnosti. Udeleženci bodo razvijali veščine 
za nudenje podpore v procesu odločanja in dobili informacije o skupnostnih sto-
ritvah. Tudi v tej delavnici udeleženci krepijo veščine medsebojnega sodelovanja. 
Proces vključevanja in sodelovanje ljudi s težjimi oviranostmi v skupnosti zahteva-
ta sodelovanje vrstnikov mediatorjev, zato so veščine, pridobljene v tej delavnici, 
ključnega pomena. 

Cilji

• Zagotoviti informacije o vključevanju v skupnost. 
• Posredovati informacije o storitvah, ki jih ponuja skupnost.
• Razvijati veščine odločanja.
• Krepiti veščine timskega dela 

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 20 min

2 Igra "Pletenje mreže" 30 min
3 Igra “Kaj je tam zunaj?” 50 min

4 Igra „Tombola“ 30 min

5 Igra „1 minuta“ 30 min

6 Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu 20 min

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, klobčič volne, kartice za tombolo, video-
kamera.

Potek delavnice

Dobrodošli: Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice
Opomba
Na začetku pojasnite cilje in potek delavnice. Dogovorite se glede pravil dela. Lah-
ko jih zapišete na list papirja in obesite na steno.
.
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Navodila za inštruktorje
Pozdravite udeležence.

Posredujte informacije glede ozadja delavnice in pojasnite glavne cilje. 

Povzemite pravila dela s prejšnje delavnice.

Pogovorite se o pričakovanjih glede delavnice. Udeležence razdelite v 2 skupini 
in jim naročite, naj v skupinah razmišljajo, česa bi se želeli naučiti na delavnici. 
Izražanje pričakovanj se nadaljuje še v Delavnici 7 in do konca programa uspo-
sabljanja. 

Skupini dajte čas, da predstavi svoja razmišljanja. Pogovorite se o zaključkih in 
povzemite informacije. 

Pogovorite se o temah s prejšnje delavnice. Tako boste utrdili in pretresli vsebine. 
Udeležencem dajte možnost, da delijo svoje izkušnje v zvezi s sprejemanjem od-
ločitev.

Igra „Pletenje mreže“
Opomba
Igra je zabavna, tvori skupinsko energijo, a zahteva koncentracijo. V kontekstu 
delavnice ta igra predstavlja mreženje in sodelovanje v skupnosti.

Navodila za inštruktorje
Udeležencem naročite, naj se postavijo v krog.

Prvemu udeležencu dajte klobčič volne in ga prosite, da prime konec niti ter klobčič 
poda osebi, ki mu v krogu stoji nasproti. 

Oseba, ki dobi klobčič, naj prime nit. Klobčič naj poda naprej. 

Namen igre je “splesti mrežo”. Vsak udeleženec naj drži nit enkrat ali večkrat.  

Moč mreže lahko ponazorite tako, da nanjo postavite predmet, na primer  lahek 
stol, škatlo, balon itd. 

Igro povzemite v smislu “skupaj smo močnejši”.

Igra “Kaj je tam zunaj?”
Opomba
Igro izkoristite kot zabaven način sprejemanja in dajanja informacij. Kakšne so 
priložnosti v skupnosti? Katere javne storitve so ‘tam zunaj’?

Navodila za inštruktorje
V 3 kote sobe pripravite velike kose ‘fl ipchart’ papirja. Na njih naj bodo napisana 
sledeča vprašanja: Papir 1) Katere socialne storitve so na voljo v mojem kraju? Kje 
lahko dobim informacije o njih? Papir 2) Katere zdravstvene storitve so na volju v 
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mojem kraju? Kje lahko dobim informacije o njih? Papir 3) Katere izobraževalne 
storitve so na voljo v mojem kraju? Kje lahko dobim informacije o njih? 

Udeležence razdelite v 3 skupine in jim naročite, naj poskušajo zbrati informacije. 
Na voljo jim dajte npr. 5 minut časa. 

Po preteku časa naj udeleženci zamenjajo kote in odgovarjajo na drugi sklop 
vprašanj. Po nadaljnjih 5 minutah spet zamenjajte. Vsaka skupina naj obdela vse 
3 teme. 

Skupine naj druga za drugo predstavijo svoje delo. Pogovorite se o tem.  

Za namen diskusije oblikujte dodatna vprašanja, pri tem lahko nadaljujete z delom 
v skupinah: “Kakšne možnosti skupinskih aktivnosti ponuja vaš kraj?”, “Ali obstaja 
skupina ljudi ali storitev, ki ima v vašem kraju težave z dostopnostjo?”, “Kje lahko 
v kraju delate kot prostovoljec?” in “Katerim skupinam / organizacijam bi se radi 
pridružili?”

Pogovorite se na temo “Vključenost v življenje skupnosti”.

Igra „Tombola“
Opomba
Igro izkoristite kot zabaven način učenja. Udeleženci bodo s pomočjo igre lažje 
razumeli skupne aktivnosti in možnost skupnega dela v skupnosti. 

Navodila za inštruktorje
Vsak udeleženec naj dobi kartico za tombolo in pisalo.

Namen igre „Tombola“ je, da udeleženci v skupnosti najdejo druge ljudi z enakimi 
zanimanji. Udeleženci naj delijo le tiste informacije, ki jih želijo. Začnimo tombolo. 

Izpolnite vsak kvadratek na svoji kartici za tombolo. Recimo, da ste bili na izletu 
izven kraja. Najdite nekoga, ki ima enako izkušnjo. Pari naj se o svojih izkušnjah 
pogovorijo.
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Ko med iskanjem ljudi, ki so jim všeč iste stvari kot vam, zberete 5 zadetkov v vrsti, 
zakličite „tombola“.

Igro lahko dvakrat ali trikrat ponovite. 

Usmerjajte pogovor tako, da zastavite sledeča vprašanja: Koliko vas počne enake 
stvari? Ste bili presenečeni, ko ste ugotovili, da imate nekaj skupnega? Na nek 
način to, da imamo ljudje podobne izkušnje, kaže na pripadnost skupnosti. Če se 
udeleženci ne spomnijo primerov, ponudite svoje primere. 

Igra  ‘’1 minuta“
Opomba
Igro uporabite za višjo osveščenost o storitvah v skupnosti. Obenem boste 
udeležencem dali možnost, da samostojno nastopijo pred gledalci. 

Navodila za inštruktorje
Celotni skupini dajte nalogo. Vsak udeleženec naj izbere temo, storitev, ki jo naj-
bolje pozna, in jo predstavi. Na voljo ima 1 minuto časa. 

Dobro je, če izbire zabeležite na tablo: zdravstvene storitve, fi nančne storitve, 
pravne storitve, socialne storitve, izobraževalne storitve, oddih, prostovoljstvo in 
drugo. 

Udeležencem dajte na voljo dovolj časa, da se pripravijo. V skupini naj najdejo 
nekoga, ki bo njihov vrstnik mediator. 

Ko čas za pripravo poteče, vsak udeleženec predstavi izbrano storitev tako, da 
odgovori na sledeča vprašanja: Kaj storitev ponuja? Kje se nahaja? Jo je potrebno 
plačati? Kako pridemo do te storitve, kakšen je postopek? Je storitev prilagojena 
in dostopna ljudem z oviranostmi? Kaj imamo od tega, če uporabimo to storitev? 
In tako dalje.  Predstavitev lahko tudi posnamete s kamero. 

Udeleženci, ki predstavitev opazujejo, naj imajo možnost postavljanja vprašanj, če 
česa ne razumejo. 

Po vsaki predstavitvi usmerjajte pogovor s postavljanjem vprašanj, npr.: Kako ste 
našli informacije? Kaj je bilo lahko? Kaj je bilo težko? Kaj je bilo uporabno?

Povratne informacije/ pogovor o skupinskem delu
Opomba
Na koncu delavnice se pogovorite o tem, če so udeleženci razumeli obravnavane 
teme. Kako so se počutili med delavnico?

Navodila za inštruktorje
Na 3 liste papirja na ‘fl ipchart’ tabli izpišite naslednja 3 vprašanja: Kaj sem se 
naučil-a? Kako sem se počutil-a? Kako je bilo delati z drugimi?
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Pogovorite se o mnenjih udeležencev o zgornjih vprašanjih. Mnenja zapišite na 
papir.

Udeležencem dajte priložnost, da analizirajo vsako od zapisanih mnenj in jih oceni-
jo na lestvici: Nisem zadovoljen/zadovoljna, Zadovoljen/zadovoljna sem, Zelo sem 
zadovoljen/zadovoljna, Ne vem. Pri tem za ilustracijo uporabite ‘smeške’-> k vsa-
kemu zapisanemu mnenju dodajte ustreznega smeška.
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Skupnost in sodelovanje

Povzetek Delavnice 6: 
Na tej delavnici se ljudje naučijo:

• Več o skupnosti in vključenosti.
• Več o storitvah v skupnosti.
• Več o odločanju.

Program
Dobrodošli

Pravila dela 20 minut
Pletenje mreže 30 minut
Kaj je tam zunaj? 50 minut
Tombola 30 minut
1 minuta 20 minut
Povratne informacije / pogovor 20 minut
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8. Delavnica 7: Evalvacija

Povzetek delavnice

Delavnica je namenjena pridobivanju znanja in urjenju veščin za kakovostno 
vključevanje ljudi s kompleksnimi potrebami v proces identifi kacije problema ter 
skupno iskanje dobrih rešitev. Prav tako udeleženci tekom delavnice utrjujejo 
veščine oblikovanja in postavljanja vprašanj ter razumevanja informacij. 
Med delavnico lahko udeleženci uporabljajo Vodnik za vrstnike mediatorje SKU-
PAJ, ki jim bo pomagal pri razumevanju procesa evalvacije.  

Cilji

• Razvijati veščine za vključevanje ljudi s kompleksnimi potrebami v dialog 
 o kakovosti storitev. 
• Razvijati veščine za identifi kacijo resničnih potreb ljudi (za zagotavljanje 
 kakovosti življenja v skupnosti). 
• Razvijati veščine za oblikovanje vprašanj. 
• Razvijati veščine za analizo in uporabo informacij. 

Načrt dela 

1 Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnice 20 min

2 Igra "Novinar” 40 min
3 Možganska nevihta in predstavitve: Inkluzivno raziskovanje 50 min

4 Igra "Pogled skozi tvoje oči " 30 min

5 Povratne informacije / pogovor o skupinskem delu 40 min

Priprava in pripomočki

‘Flipchart’ papir, fl omastri, predstavitve, papirnata srca in varnostne zaponke.

Potek delavnice

Dobrodošli: Uvod v delavnico, predstavitev ciljev in poteka delavnic.
Opomba
Na začetku pojasnite cilje in potek delavnice. Dogovorite se glede pravil dela. Lah-
ko jih zapišete na list papirja in obesite na steno.
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Navodila za inštruktorje
Pozdravite udeležence.

Povejte osnovne stvari o ozadju delavnice in razložite glavne cilje. 

Povzemite pravila s prejšnje delavnice.

Pogovorite se o pričakovanjih glede srečanja. Udeležence razdelite v 2 skupini in 
jim naročite, naj v skupinah razmislijo, česa bi se želeli naučiti na delavnici.

Skupina naj predstavi svoja pričakovanja. Pogovorite se o njih in naredite povze-
tek.

Igra „Novinar”
Opomba
Udeleženci skozi igro dobijo priložnost, da oblikujejo vprašanja in jih zastavljajo 
ljudem. V igri opravijo mini intervju in interpretirajo informacije.

Navodila za inštruktorje
Predstavite pravila igre. Vsak udeleženec naj si najde partnerja in oblikuje 5 
vprašanj, ki bi jih želel zastaviti tej osebi, če bi pisal zgodbo o njenem življenju. 

Udeležence opogumite, da s partnerji opravijo intervjuje in postavijo teh 5 vprašanj. 

Po 5-10 minutah naj udeleženci predstavijo svoje partnerje. 

Usmerjajte pogovor. Na podlagi česa so izbrali vprašanja? So bili z odgovori zado-
voljni? Ali imajo dovolj informacij, da bi lahko napisali zgodbo?  

Vrnite se k Delavnici 3 in udeležence spomnite na vajo, v kateri so bila vprašanja 
podana vnaprej. Pogovorite se o tem, ali je lažje delati s pripravljenimi vprašanji ali 
tako, da vprašanja oblikujemo sami.  .

Možganska nevihta in predstavitev: Inkluzivno raziskovanje
Opomba
Metodo možganske nevihte in predstavitev uporabite, da se boste spomnili tega, 
kaj o temi že veste. Predstavitev naj bo namenjena konceptu raziskovalne metode 
in njeni uporabi.

Navodila za inštruktorje
Skupini postavite vprašanje, ki se nanaša na njihovo razumevanje koncepta razis-
kovalne metode. Na primer: Kaj je raziskava, kaj lahko raziskujemo?

Pogovor vodite v smeri identifi kacije tem za raziskovanje. Udeležence povabite, 
da izpostavijo teme, ki jih zanimajo in jih lahko sami raziščejo. Ideje zapišite na 
‘fl ipchart’ tablo in se pogovorite o njih. Izberite predmet raziskave. Predloge zapiši-
te na tablo in se pogovorite o njih. 
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Povzemite in podajte osnovne informacije. Na primer: posebej pomembno je, da 
ljudje, ki jih bomo spraševali po mnenju, dajo svoje privoljenje za sodelovanje. 
Pomembno je tudi, ali razumejo vprašanja. Pomemben je način, na katerega so 
vprašanja zastavljena. Spomnite se predlogov z delavnice o komunikaciji: sode-
lovanje v fokusnih skupinah, uporaba slik in lahko berljivih ter razumljivih kartic. 
Udeležencem dajte na voljo dovolj časa, da podajo svoje predloge. Zapišite jih na 
tablo. Pogovorite se o njih. 

Zelo pomembno je, da imajo udeleženci za odgovarjanje na voljo dovolj časa. 
Skupino opomnite, da je potrebno odgovore poslušati, si kaj zapisati, biti vljuden 
in se na koncu zahvaliti. 

Povzemite in navežite na vlogo vrstnika mediatorja, ki se bo znašel v različnih si-
tuacijah, v katerih bo potrebno spraševati in razumeti informacije.

Igra „Pogled skozi tvoje oči“
Opomba
Igra je namenjena temu, da udeleženci pretresejo temi inkluzivnega raziskovanja 
in spraševanja osebe s kompleksnimi potrebami. Skozi igro jim damo priložnost, 
da razumejo, zakaj je vključenost v odločanje o lastnem življenju osnovnega po-
mena.

Navodila za inštruktorje
Predstavite primer: Mark je moški z motnjo v duševnem razvoju, ki obiskuje dne-
vni center. V dnevnem centru je na voljo kuharski tečaj. Po koncu tečaja bi Mark 
mogoče lahko našel službo. Marka nihče ni vprašal po mnenju, brez vprašanja so 
sodelovanje na kuharskem tečaju vključili v njegov individualni načrt. Zdaj Mark ne 
ve, kaj narediti.

Udeležence razdelite v 2 skupini.

Udeležence povprašajte po Markovih možnostih in izpolnite sledečo tabelo:

Kaj si Mark želi? Kaj ljudje iz dnevnega centra hočejo od 
Marka?

Katere stvari so Marku pomembne? Zakaj je to, da so drugi ljudje izbrali tečaj 
za Marka, neprimerno?

Udeležence povabite, da razmislijo in se pogovorijo o tem, kako Marka vključiti v 
proces odločanja. Če se odločijo, da ni dovolj informacij in bi želeli govoriti z Mar-
kom, to podprite. Skupaj izberite vprašanja in iščite odgovore. 

Pogovorite se o pravici sodelovanja pri načrtovanju lastnega življenja in o ljudeh, 
ki imajo vlogo naših podpornih oseb
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Povratne informacije / pogovor o skupinskem delo
Opomba
Zadnji del delavnice namenite temu, da skupaj z udeleženci povzamete in eval-
virate, kar so se naučili tekom usposabljanja. Pogovorite se o tem, kakšno pod-
poro in pomoč bodo kot vrstniki mediatorji potrebovali po zaključku usposabljanja. 
Ta del zastavite kot kombinacijo splošnih aktivnosti, evalvacije in zaključka uspo-
sabljanja.

Navodila za inštruktorje
Udeležence povabite k risanju skupne risbe. Dajte jim papir in fl omastre, nato pa 
naj vsak, ki je na vrsti, nariše košček na temo tega, kar se je naučil med usposab-
ljanjem. Skupaj bodo posamezni detajli tvorili veliko risbo. 

Pogovorite se o tem, kar je nastalo in kako risba odraža njihove dosežke. 

Na steno pritrdite papir, razdeljen na 4 dele. Na posameznih delih naj piše: “Kaj 
je bilo dobro?”, “Kaj bi se dalo izboljšati?”, “Ideja, ki sem jo dobil-a”, „Kako lahko 
pridobljeno znanje in veščine uporabim v prihodnosti“.

Udeleženci naj na manjše kose papirja napišejo ali narišejo odgovore na ta 
vprašanja. Njihove liste pritrdite na  ‘fl ipchart’ tablo. 

Pretresite vprašanja, pogovorite se in povzemite informacije. Udeleženci se lahko 
pogovorijo o tem, v kakšnem kontekstu bi lahko uporabili svoje sposobnosti, komu 
bi lahko bili vrstnik mediator, v katero organizacijo v skupnosti bi se lahko prijavili 
kot potencialen delavec ali prostovoljec vrstnik mediator itd. 

Vsakemu udeležencu dajte papirnato srce in varnostno sponko. Udeleženci naj 
srca drug drugemu pripnejo na hrbet. 

Udeleženci naj vzamejo fl omaster in v srček na hrbet sodelavničarja napišejo, kaj 
mu želijo v bodoče… Na koncu naj ima vsak udeleženec v srčku nekaj napisano. 

Udeleženci naj snamejo papirnata srca in preberejo želje. 

Hvala za sodelovanje!
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Evalvacija

Povzetek Delavnice 7:
Na tej delavnici se ljudje naučijo:

• Več o uspešnem vključevanju ljudi, ki ne morejo govoriti. 

• Več o potrebah ljudi. 

• Kako postavljati vprašanja. 

• Analizirati in uporabiti informacije.

Program
Dobrodošli

Pravila dela 20 minut
“Novinar” 40 minut
Vključujoče raziskovanje 50 minut
Pogled skozi tvoje oči 30 minut
Povratna informacija / pogovor 40 minut
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