
DOM – organizacijska enota VZGOJA je pedagoška 

enota CIRIUS Kamnik. 

 

Delo v Domu se odvija v  

 vzgojnih skupinah s CELOTEDENSKO NAMESTITVIJO. 

 vzgojnih skupinah v DNEVNI OBLIKI USPOSABLJANJA. 

 

Novosti v šolskem letu 2015/16: 

 Osamosvojitvena skupina. 

 Razširjene vzgojne dejavnosti z zunanjimi kompetentnimi izvajalci. 

V Domu nudimo gibalno oviranim otrokom in mladostnikom usposabljanje in bivanje v 

prostorih, prilagojenih njihovim posebnim gibalnim potrebam, skrbimo za zadovoljevanje 

osnovnih življenjskih potreb ter posebnih vzgojno izobraževalnih potreb. 

Vzgojna dejavnost se odvija v vsakodnevni neposredni interakciji med vzgojiteljem ter 

posameznim otrokom in mladostnikom ali s skupino otrok ali mladostnikov. Pri delu 

izhajamo iz celostnega pogleda na otroka in mladostnika, iz njegovih posebnosti, sposobnosti 

in zmožnosti. V največji možni meri spodbujamo aktivno vključevanje otrok in mladostnikov 

v vse organizirane dejavnosti, od učenja do vzgojnih dejavnosti in preživljanja prostega časa. 

Poudarjamo pomen normalizacije in celovitosti usposabljanja ter optimalno vključevanje v 

običajno življenjsko okolje. Otroke in mladostnike opremljamo s spretnostmi in znanji, 

potrebnimi za obvladovanje življenjskih situacij in za učinkovito reševanje izzivov, s katerimi 

se vsakodnevno srečujejo. Poudarjamo pomen odkrivanja močnih področij posameznika in 

razvijanje interesnih področij, predvsem z namenom dviga kvalitete življenja. 

Glavni cilj v vzgojnih prizadevanjih je samostojnost v vsakodnevnem funkcioniranju. 

 

Organizacija enote Vzgoje 

V Dom CIRIUS Kamnik je v šolskem leto 2015/16 vključenih 171 otrok in mladostnikov. 105 

otrok in mladostnikov dnevno prihaja v zavod in popoldne odhaja domov in so v dnevni 

obliki usposabljanja (DU). 66 jih ostaja v zavodu ves teden in so v celotedenski obliki 

usposabljanja (interni). 



Vzgojne skupine DU vodijo strokovni delavci – vzgojitelji. V delo se vključujejo tudi varuhi 

negovalci in spremljevalci. Otroci in mladostniki vsakodnevno prihajajo v zavod s starši, v 

večini pa z organiziranimi prevozi, domov pa odhajajo najpozneje ob 16.30 uri. 

Vzgojne skupine internih otrok in mladostnikov so razporejene na treh oddelkih, vsaka 

skupina ima svoj dnevni prostor, otroci in mladostniki pa so nameščeni v eno, dve ali 

triposteljne sobe. Na vsakem oddelku je kuhinja za samostojno pripravo obrokov. Za 

načrtovane dejavnosti se uporabljajo tudi drugi skupni prostori zavoda, knjižnica, bazen in 

dve telovadnici. 

Prostočasne dejavnosti 

V Domu je pestra ponudba dejavnosti:  

 prilagojeni športi: boccio, košarka na vozičkih, plavanje, zunanji izvajalci pa vodijo 

namizni tenis, šah in ples.  

 radio, zabavni večeri s karaokami, zabavne prireditve s plesi, glasbene urice. 

 ustvarjalne dejavnosti: barvanje tekstila, šivanje, oblikovanje gline, Lonček kuhaj. 

 Ambasadorji nasmeha (vodijo zunanji izvajalci s kužki spremljevalci). 

 ogledi športnih prireditev. 

 foto terapija (tudi z zunanjimi izvajalci). 

Osamosvojitvena skupina 

Kot specifika za interne mladostnike je od šolskega leta 2015/16 organizirana 

Osamosvojitvena skupina, nameščena v stanovanju – dva apartmaja, ločena od ostalih 

prostorov zavoda s pregradnimi vrati. Mladostniki se v relativno zaprti socialni skupini 

intenzivno usposabljajo za čim bolj samostojno življenje. Sami si pripravljajo obroke, skrbijo 

za perilo, čiščenje prostorov, redno dnevno se dogovarjajo in načrtujejo delo in življenje na 

sestankih skupine, samostojno nakupujejo hrano, vključujejo se v ožje in širše družbeno 

okolje itd. Vzgojno delo v Osamosvojitveni skupini hkrati poteka na treh nivojih – 

individualnem, skupinskem in v smeri socialne integracije. Cilj je doseganje čim višje stopnje 

samostojnosti na področjih, pomembnih za življenje izven institucije, v skladu z interesi 

posameznika in njegovimi zmožnostmi.  


