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DEL 1: CILJI IN PREGLED PROGRAMA

Izidi evropskega učenja bistvenih vsebin za integracijo
podpore in bivanja (ELOSH)
Cilj programa ELOSH je deliti trenutne izide učenja bistvenih vsebin programa Sitra in učne materiale za podporni sektor, povezan s stanovanjsko
tematiko v Združenem kraljestvu. Dodani inovativni element za preplet
soustvarjanja skozi celoten učni izid je bistven za ta učni paket. Materiali so bili zamenjani z raziskavo, ki je bila izvedena na Univerzi York v zvezi s podporo, povezano s stanovanjsko tematiko, in izobraževanjem, ki je
na voljo po vsej Evropski uniji (EU). Rezultat, ki je kombinacija obstoječega materiala in vaje iz mapiranja, je skupek učnih izidov, definiranih s strani usmerjevalnega odbora in nacionalnih partnerjev, skupaj 14 organizacij,
ki zastopajo 9 držav članic EU. Ti izidi so definirali učni material. So pravilno prilagojeni, da sestavljajo splošni izobraževalni paket, ki ga lahko nacionalni partnerji umestijo v lasten kontekst. Učni modul vključuje sodelovanje nabora interesnih skupin z določenim poudarkom na storitvah za duševno zdravje, za invalide in brezdomce.
Izobraževanje je oblikovano tako, da ga vodita glavni trener in pomočnik,
ki je uporabnik storitev ('ljudje, ki so pridobili znanje z izkušnjami'). Za
udeležence izobraževanja je pomembno, da dosežejo učne izide v kontekstu učenja o kakovostni izvedbi storitev s perspektive tistih, ki storitve
uporabljajo z namenom doseganja svojih želja. Upamo, da bo izobraževanje postavilo standard pri bivanju s podporo po celotni Evropi, kar bi omogočilo zaposlenim, da bi bili sposobni izvajati kakovostne storitve.
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Dvodnevni izobraževalni modul – bivanje s podporo

DEL 2: PROGRAM – 1. DAN

Končni učni izidi
• UI1 - Razumevanje temeljnih načel bivanja s podporo
• UI2 - Uporaba najboljše prakse pri soustvarjanju storitev s 'strokovnjaki po izkušnjah'
• UI3 - Opis pravic uporabnikov storitev
• UI4 - Vzpostavitev pomembnosti enakosti in raznolikosti v kakovostnem bivanju s podporo
• UI5 - Prikaz dobre prakse pri napotitvi, oceni in načrtovanju podpore
• UI6 - Cenjenje pomembnosti življenjskega okolja

Program
1. dan		
10:00 Uvod
10:10 Podrobnosti tečaja
10:20 Opredelitev bivanja s podporo

Učni izidi za prvi dan

10:45 Izvor bivanja s podporo, trenutni in bodoči kontekst politike

Ob koncu dneva bodo sodelujoči znali:

11:15 Odmor

• razumeti temeljna načela bivanja s podporo
• uporabiti najboljše prakse pri soustvarjanju storitev s 'strokovnjaki
po izkušnjah'
• ceniti pomembnost življenjskega okolja
Učni izidi za drugi dan
Ob koncu dneva bodo sodelujoči znali:
• opisati pravice uporabnikov storitev
• vzpostaviti pomembnost enakosti in raznolikosti v kakovostnem bivanju s podporo
• prikazati dobro prakso pri napotitvi, oceni in načrtovanju podpore
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11:30 Modeli izvedbe in skupin uporabnikov storitev
12:00 Prednosti vključitve uporabnikov storitev
13:00 Kosilo
14:00 Vključevanje (nadaljevanje)
14:15 Sodelovanje pri oblikovanju
15:15 Odmor
15:30 Življenjsko okolje
16:20 Povzetek, vprašanja in samostojno učenje
16:30 Zaključek
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Priprava

Uvod in
cilji

10:00

Bivanje s podporo

Dan pred
začetkom
izobraževanja

1. DAN

ZASNOVA TEČAJA – 1. DAN

Priprava

16:30 Zaključek

Pred dogodkom

16:20 Povzetek in ocenjevanje

10:00 Uvod

10:10 Pravice stanovalcev

11:15 Odmor

11:30 Pravice (nadaljevanje)

11:55 Enakost in različnost

13:00 Kosilo

14:00 Napotitev in ocenjevanje

15:15 Odmor

15:30 Načrtovanje podpore

Dobrodošlica – navodila pomočnika in glavnega trenerja
Navodila – požarna evakuacija, stranišča, prigrizki itd.
Opis učnih ciljev tečaja
Uvod: ime, organizacija, vloga, skupina uporabnikov storitev
in kaj želimo doseči ob koncu tečaja
Vzpostaviti dogovor s sodelujočimi o npr. zaupnosti, predstavniku, vzajemnem spoštovanju, izklopljenih mobilnih telefonih itd. z uporabo priloženih pravil, ki so v paketu ali
tako, da sodelujoči sestavijo lastni dogovor.
Vodita pomočnik in glavni trener.

Preveriti praktično ureditev: razpored, sobe, pripomočki za
video predstavitev, materiali in osvežitev med odmori. Zagotoviti, da so vse predvidene individualne potrebe sodelujočih
zadovoljene v okviru mogočega.

Srečanje pomočnika, ki je tudi uporabnik storitev, in glavnega trenerja, na katerem se dogovorita o izvedbi tečaja in uporabi izkušenj pomočnika.
Prepoznati pravne in regulativne zahteve, lokalne vire in
ustrezne študije primerov.
Ugotoviti, kako izpolniti zahteve sodelujočih, kot je npr. pomoč pri zaznavnih okvarah.

Pogovor

Metoda

2. dan

Cilji/Glavne točke

Program

Tema

DEL 4:
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Trajanje

PROGRAM – 2. DAN

Čas

DEL 3:
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11

Tema
Skupine uporabnikov
storitev
Modeli
izvedbe
Prednosti vključenosti

Čas
11:30

12:00

Lokalni
politični program in
ogrodje
za provizije
Odmor

Trenutni in bodoči lokalni kontekst politike – vpliv zakonodaje, nadzornih organov in oblikovalcev politike na bivanje
s podporo
Vodi vodja izobraževanja.

Izvor
bivanja s
podporo

10:45

11:15

Razvoj služb od institucionalizacije in paternalizma do krepitve moči in samostojnosti
Vodita vodja izobraževanja in pomočnik, ki je uporabnik storitev in v skladu z možnostmi deli svoje izkušnje’.

Temelji
bivanja
s podporo

10:20

Predstavitev – usmerjenost na posameznika in kontinuum
vpletenosti od posvetovanja do soustvarjanja. Zakonodaja.
Vodi vodja izobraževanja ob pomoči pomočnika, ki je tudi
uporabnik storitev.
Ovire pri vključevanju: vsaka skupina prepozna ovire pri
vključevanju različnih skupin uporabnikov storitev. Njihov
seznam nato posredujemo do druge mize, kjer iščejo rešitve.
Povratna informacija
Moralni in poslovni razlog za vključenost – uporaba lokalnih virov
Vodi pomočnik, ki je tudi uporabnik storitev.
Vaja: Razviti (3-minutni) poster/video izsek/predstavitev
o prednostih vključenosti. Vsaka skupina dobi »drugo občinstvo« in drugačen razlog za vključenost (npr. sponzorji/
vključenost za razvoj politike in postopkov ali uporabniki
storitev/vključenost v lastno podporno načrtovanje).

Diskusije v majhnih skupinah, da se identificirajo skupine
uporabnikov storitev in oblike storitev.
Predstavitev – lokalni službe, razpoložljivi viri, vključno z video in medijskimi posnetki

Cilji/Glavne točke

Vaja v paru – povratna informacija. Cilj je prepoznati temeljna načela bivanja s podporo, da bi ga vključili kot del večdisciplinarnega pristopa k obravnavi.
Sporočilo: To je glavni cilj tečaja. Plakate, ki bodo nastali v
okviru vaj, bomo obdržali na zidu in se nanje sklicevali med
tečajem.
Pri vseh vajah naj sodeluje pomočnik.

Opis programa – vsebine in metode, ki jih bomo uporabili
Vodi glavni trener.

Podrobnosti
tečaja

10:10

Cilji/Glavne točke

Tema

Čas

Vaja

Predstavitev

15

15

10

5
5
Vaja
Povratna
informacija

10

10
10

Trajanje

15

15

25

10

Trajanje

Predstavitev

Vaja
Povratna
informacija

Metoda

Predstavitev in skupinska diskusija

Predstavitev in skupinska diskusija

Pari
10 min.+
f/b 15
min.

Pogovor

Metoda

12
13

Vaja: Naredite miselni vzorec različnih življenjskih okolij za
različne ljudi s potrebami po podpori: npr. skupno bivanje,
samostojne stanovanjske enote, mladinski domovi, bivanje
s skrbnikom.
Povratna informacija
Navedba lokalnih virov. Možnosti v našem okolju glede zakonodaje in predpisov (npr. zdravstvene in zaščitne zakonodaje, varnost, načrtovanje in gradnja, licence itd.) pri zagotavljanju bivanja s podporo.
Vodi glavni trener.
Pomembnost kakovosti življenjskega okolja vključno z zahtevami o varnosti in udobju ter primeri dobre prakse.
Vodi pomočnik.
Pojdite skozi učne cilje dneva, s povratno informacijo opredelite eno stvar, ki so se je naučili ta dan in jih vprašajte, ali
imajo kakšna vprašanja.
Naloga: Določite tri področja, na katerih ste trenutno vključili (ali bi lahko vključili) uporabnike storitev, in določite, kaj
je potrebno za njihov razvoj v način popolnega sodelovanja.
Vodi vodja izobraževanja in pomočnik, ki je tudi uporabnik
storitev.

Odmor

Tema
Življenjsko okolje

Povzetek
Vprašanja in zadajanje
samostojne
naloge

15:15

Čas
15:30

16:20

Cilji/Glavne točke

Predstavitev in diskusija v
veliki skupini

Predstavitev

Vaja

Metoda

Povratna
informacija
Predstavitev

10

15

15

10

10

Trajanje

15

15

10

20

15

Predstavitev
Vaja

Definirajte sodelovanje – vodi pomočnik ob podpori lokalnih virov.
Razdelite scenarije. Ljudje v veliki skupini naj s pomočjo
oznak (da, ne ali mogoče) določijo, ali gre za sodelovanje ali
kaj drugega. Po diskusiji naj v majhnih skupinah predelajo,
kako lahko storitve, ki niso bile plod sodelovanja, take postanejo.
Povratna informacija
Primeri soustvarjanja (npr. video izseki, pričevanja uporabnikov storitev), lokalni viri. Vodi vodja izobraževanja.

Soustvarjanje

14:15

15

Trajanje

Vaja

Vključenost
(nad.)

14:00

Metoda

Vsaka skupina predstavi svoj govor/poster/video izsek.

Kosilo

13:00

Cilji/Glavne točke

Tema

Čas

Tema
Priprava

Uvod in
cilji

Tema
Pravice uporabnikov storitev

Čas
Dan pred
začetkom
izobraževanja
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10:00

Čas
10:10

Predstavitev

20

Predstavitev
s skupinsko
diskusijo

15

10

10

Vaje

Trajanje
Igra Pravice: Vsak sodelujoči v vsaki skupini dobi kos papirja
z napisanimi človekovimi pravicami, npr. zasebnost, svoboda
izražanja, zaupnost, svoboda združevanja, spoštovanje, varnost, samostojnost, dostojanstvo itd. Sodelujoči naj sestavijo opis primera uveljavljene pravice, ne da bi pravico poimenovali z besedo. Primer: Delal sem z uporabnikom storitev, ki
je užival v oblačenju v žensko. Beseda je tekla o tem, da bi rad
to počel brez nevarnosti, da bi ga razkrili = svoboda izražanja
(pomočniki dosežejo, da sodelujoči razmišljajo o pomenu besed: da uporabniki storitev živijo življenja, ki jih želijo živeti,
doživljajo družbeno vključenost in zmanjšujejo predsodke).
Refleksija
Temeljne pravice pri bivanju s podporo: zasebnost, zaupnost,
spoštovanje, varnost, samostojnost
Premik od odvisnosti do nosilca pravic, od prejemnika do državljana (kulturni premik)
Primeri dobre prakse naj vsebujejo video predstavitve, poročila medijev itd.
Vodi pomočnik, ki je tudi uporabnik storitev.
Zakonodajni okvir EU Konvencije o človekovih pravicah
Lokalna regulativa, vključno z zakonodajo in pravilniki – glede pravice do nastanitve in pravice do blaginje, socialnega
varstva in zdravja
Vodi vodja izobraževanja.

20

Trajanje

2. DAN
Metoda

Pogovor

Metoda

Bivanje s podporo

Cilji/Glavne točke

Dobrodošlica in ponovitev potrebnih obvestil
Opisati učne cilje za ta dan, kopije
gradiva v PP so priložene v izobraževalnem paketu.
Refleksija samostojnega učenja
Vodita pomočnik in vodja izobraževanja.

Preveriti ureditev: razpored, sobe,
video oprema, materiali in prigrizki

Cilji/Glavne točke

DEL 5: ZASNOVA TEČAJA – 2. DAN

15

16
17

Tema
Odmor
Pravice

Enakost
in raznolikost

Tema
Kosilo
Napotitev in
dodelitev ter
ocenjevanje

Odmor

Čas
11:15
11:30

11:55

Čas
13:00
14:00

15:15

Vprašalnik o tem, kako se ljudi sprejme, kako storitve zagotavljajo najboljše izpolnjevanje želja uporabnikov storitev.
Vloge in odgovornosti ključnih delavcev vključujejo mreženje,
delo in sodelovanje z osebjem drugih strokovnih profilov.
Nadzor in podpora
Vodi vodja izobraževanja.
Vaja: Vsaka majhna skupina oblikuje oglas s perspektive uporabnika storitve, da bi rekrutirala ‘dobrega’ delavca bivanja s
podporo.
Pristopi, osredotočeni na osebo
Vodi pomočnik.
Pristopi, osredotočeni na merjenje izidov
Vodi vodja izobraževanja.
Vaja: Vsaka majhna skupina oblikuje opis uporabnika storitev,
ki bi imel od njihovih storitev korist, in ga preda naslednji skupini, ki mora nato oblikovati postopek za zagotovitev kar najbolj ustrezne storitve za njegove potrebe.

Cilji/Glavne točke

Vaja: Naštejte vse skupine, ki sestavljajo družbeno različnost.
Naštejte stvari, ki bi jih vi običajno počeli med tednom, in premislite, katerim skupinam bi bile težko dostopne ter zakaj.
Vključiti je potrebno dostop do bivanjskih enot, uporabo javnih dobrin, bivanje s partnerjem itd.
Načela enakosti in pravice do različnosti
Vodita vodja programa in pomočnik.
Lokalna regulativa, vključno z zakonodajo in pravili
Primeri dobre prakse, primeri pristopov do enakosti in različnosti
Vodi vodja izobraževanja.
Vaja: Majhne skupine z uporabo enega primera storitve iz
skupine določijo, kako lahko zagotovite, da je storitev učinkovita in dosega cilje. Primer: Okvir za ocenjevanje kakovosti,
ki vključuje kakovostne in številčne pokazatelje uspešnosti.

Vaja za majhno skupino: Študija primera – predstavitev primerov različnih uporabnikov v različnih življenjskih okoljih.
Cilj je prepoznati, kako je vsaka pravica iz prejšnjih primerov
lahko spoštovana. Primer: Mike si deli hišo z ostalimi uporabniki storitev, ki so vsi že izkusili življenje na ulici.

Cilji/Glavne točke

10
10

Vaja
Povratna
informacija

10

Povratna
informacija
Predstavitev

10
5
10

10
5

Vaja
Povratna
informacija
Predstavitev

Vaja
Povratna
informacija

15

10

Vprašalnik

Trajanje

20

Predstavitev

Metoda

15
10

10

Povratna
informacija
Vaja
Refleksija

15

Trajanje

Vaja

Metoda

10
Pojdite skozi učne cilje dneva, z refleksijo opredelite eno
stvar, ki so se je naučili ta dan, pozanimajte se, kako se bo
njihova praksa v prihodnje spremenila, in jih vprašajte, ali
imajo kakšna vprašanja.
Poskrbite, da bodo vsa ocenjevanja dokončana, in razdelite
potrdila ali zapise o prisotnosti.
Spomnite sodelujoče o virih, ki so bili opisani v zadnjih
dveh dneh.

Povratna
informacija

Kaj je bivanje s podporo?

16:20

Vaja

Povzetek
Ocenjevanje

10

15

10
Predstavitev

15
Predstavitev

Načrtovanje podpore vključuje SMART (PAMETNI) načrt, ki
je osredotočen na izid. Vodi ga uporabnik storitev in je namenjen varnosti uporabnika in ostalih (ocena tveganja) ter pozitivnemu tveganju, ki temelji na uporabnikovih zmožnostih,
njegovih opornih možnostih in plačani podpori.
Vodi vodja izobraževanja.
Primeri dobre prakse in načrtovanja podpore
Vodi pomočnik.
Vaja po izboru vodje izobraževanja in pomočnika je igra vlog,
kjer sodelujoči prispevajo ali predlagajo možnosti za uporabnike storitev in podporne delavce. Cilj je vzpostaviti podporni
načrt, ki je osredotočen na pozitivno tveganje in ustreza načelom, ki so bila določena v predstavitvi.
Načrtovanje
podpore
15:30

Metoda
Cilji/Glavne točke
Čas
18

Razumeti temeljna načela bivanja s podporo
Ozadje in zgodovina bivanja s podporo

Tema

Trajanje

DEL 6: PRIPRAVLJALNO BRANJE: Učni izid 1

Zgodovinsko gledano ne obstaja splošno sprejeta definicija bivanja s podporo ali bivanja za ljudi s posebnimi potrebami. Na splošno je »bivanje s
podporo« opisano kot kakršna koli bivanjska shema, kjer so v bivanje integrirane tudi podporne storitve. Novi izraz “bivanje s podporo” je paket
podpore, ki je povezana s človekovim bivanjem z namenom omogočanja
neodvisnega življenja in vključuje storitve, ki temeljijo na nastanitvi, ter
storitve, ki ne temeljijo na nastanitvi. Zanj je značilno, da imajo zaposleni
višjo izobrazbo kot v ostalih oblikah socialne nastanitve. Pogosto je urejeno kot partnerstvo med različnimi organizacijami, ki izhajajo tako iz vladnega kot tudi iz nevladnega sektorja. Bivanje s podporo je namenjeno
različnim uporabnikom storitev, ki potrebujejo različne stopnje podpore v
različnih nastanitvenih enotah.
Sheme bivanja s podporo
Bivanje s podporo se je razvilo zaradi sprememb politike na dveh ključnih
področjih:
• zaprtje velikih institucij, denimo tistih za ljudi z duševnimi motnjami in motnjami učenja;
• iniciative, namenjene brezdomnim ljudem, vključno z modelom »Najprej nastanitev«.
Storitve zunaj institucij so pogosto bolj kakovostne kot tiste znotraj njih.
Obravnava v skupnosti in spoznanje, da lahko bivanje s podporo nudimo
ljudem z različnimi potrebami, še dodatno krepita to spoznanje.
Zakonske zahteve
Poleg splošnih stanovanjskih zakonov mora shema bivanja s podporo izpolnjevati tudi dodatna zakonska določila, zapisana v različnih zakonih.
19

Nekatera od teh zajemajo načrtovanje, okoljsko zdravje, standarde varstva
in zakone, ki urejajo partnerske dogovore med vladnimi organi in nevladnimi skupinami ali zasebnimi najemodajalci.

življenjskih spretnosti, ki jih prirejajo v lokalnih dnevnih centrih. Zagotavljanje lokalnih informacij ali pomoči pri dostopu do ostalih storitev je pomembno zaradi promoviranja neodvisnosti in družbene integracije.

Nudenje podpore in varstva pri bivanju s podporo

Nudenje podpore/varstva

Bivanje s podporo je opredeljeno z nudenjem »podpore« ali »varstva« poleg nastanitve in storitev za upravljanje bivanja. Podpora ali varstvo lahko vključuje:
• podporo, osredotočeno na vzdrževanje najema
• trening veščin – pomoč pri razvoju finančnih, družabnih in gospodinjskih veščin
• socialno podporo – svetovanje, čustvena podpora, pomoč pri dostopu
do drugih storitev v skupnosti
• svetovalne storitve – socialne ugodnosti, svetovanje o dolgovih, pravno svetovanje, ponovna vselitev
• pomoč pri samooskrbi – pomoč pri opravkih, kot so pranje, oblačenje,
kopanje, opravljanje potrebe
• posredovanje storitev – pomoč pri dostopu do storitev, ki jih potrebujejo, vključno z zdravstvenimi storitvami
Mesto podpore/varstva
Podpora je lahko mobilna, torej nudena na domu osebe, ali vezana na lokacijo, torej na samem kraju v obliki specializirane oskrbe. Lahko se jo nudi za določen ali nedoločen čas. Pogosto se lokacijo in vrsto podpore določi na podlagi nastanitve. Pri skupni nastanitvi podporo nudi osebje na določeni lokaciji,
pri shemah z več razpršenimi enotami pa se podporo nudi večinoma z obiski.
Mobilni podporni model postaja čedalje bolj priljubljena oblika podpore.
Pri tem modelu bo podpora nudena uporabniku tako dolgo, dokler bo potrebno. Če ali ko uporabnik storitev pomoči ne bo več potreboval, se ta postopoma ukine. To je bolj prilagodljiv način zagotavljanja storitev, s katerim lahko zadostimo potrebam uporabnika storitev brez nenehne potrebe po selitvi.
Ni potrebe, da projekt bivanja s podporo postane edini ponudnik podpornih storitev. Celo v oskrbovalnih domovih, kjer je nivo nudenih storitev visok, bi morali uporabnike storitev spodbujati k uporabi javnih storitev, npr.
storitev, ki jih nudijo v lokalnih zdravstvenih domovih, ali usposabljanju iz
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Zakaj je to pomembno?
• uporabniki storitev imajo v okviru svojih potreb pravico do varstva ali
podpore in svetovanja s strani osebja
• nekateri projekti so osnovani na predpostavki, da morebitni uporabniki
storitev potrebujejo podporo/varstvo
• nekateri projekti so financirani na osnovi ponudbe podpore
• uporabniki storitev so izbrani, ker potrebujejo podporo
Kaj obsega?
• določanje smotrov in ciljev
• določanje standardov
• jasna politika in postopki, npr. napotitev in selekcija, enake možnosti,
zaupnost, delo strokovnega nosilca podpore, podpora in načrtovanje varstva, pritožbe
• posredovanje informacij o ponujenih storitvah
• sodelovanje s stanovalci pri prepoznavanju njihovih potreb
• sklepanje dogovorov pri izpolnjevanju potreb po podpori
• sodelovanje z zunanjimi službami
Kako?
• razčistiti, kakšna oblika podpore/varstva in v kakšnem obsegu je lahko
izpolnjena, ter zagotoviti, da se to odraža pri izbiri uporabnikov storitev
• poskrbeti, da je osebje dovolj izobraženo in nadzorovano
• razviti dogovorjeno strategijo za odgovor na potrebe po podpori/varstvu
in zagotoviti, da se uporabniki storitev zavedajo, kako deluje (npr. sistem
strokovnih nosilcev podpore)
21

• zagotoviti dobro poznavanje lokalnih in nacionalnih storitev ter virov, ki
lahko ustrezajo posameznikovim potrebam, in poskrbeti, da se osebje in
uporabniki storitev tega zavedajo
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• določanje ciljev in merjenje uspešnosti

Uporabite najboljšo prakso pri soustvarjanju
storitev s ‘strokovnjaki po izkušnjah’1

Nekateri splošni izrazi

Personalizacija

Upravljanje/management storitev: Postopek izvedbe, katerega uporabljajo oddelki za socialno varstvo, ki določajo način naročanja, izvedbe in
nadzora stanovanjske oskrbe.

Personalizacija je krovni izraz za model izvedbe storitev, ki prepušča izbiro in odločitev posamezniku. Obstaja veliko dejavnosti, ki ustrezajo krovnemu izrazu personalizacija, vključno s sodelovanjem strank, k osebam
usmerjenim načrtovanjem, soustvarjanjem in osebnim proračunom, ki ga
je mogoče prejeti kot neposredno plačilo; s tem se osebi omogoči, da ureja lastno varstvo in podporo. Več o personalizaciji si lahko preberete tukaj:

Izvajalci storitev: Socialni delavci, zaposleni na oddelkih za socialno varstvo, ki so odgovorni za organizacijo, nakup in pregled storitev za posamezne uporabnike storitev.

Prednosti vključevanja uporabnikov storitev

Strokovni nosilec obravnave: Določitev določenega imenovanega delavca znotraj storitve, ki ohranja tesen stik s posameznikom in sooblikuje
izvedbo načrtovanja storitev/varstva.

Načrtovanje obravnave ali podpore: Metoda prilagajanja varstva ali
podpore skozi pogovor in skupne odločitve uporabnika storitev, osebja in
negovalnega osebja, da ustreza posameznikovim potrebam. Načrt obravnave lahko razdelimo na štiri dele: ocenjevanje, načrtovanje, izvedba, vrednotenje. Načrti podpore imajo cilje, ki jim je treba slediti in bodo podvrženi rednim pregledom.
Paketi podpore/obravnave: Izraz, ki opisuje določeno kombinacijo storitev, oblikovano glede na posameznikove potrebe.
Večdisciplinarne ekipe: Oblikovanje delovnih skupin zaposlenih z različnimi specializacijami; v ekipi za motnje učenja ali psihično zdravje so denimo lahko vključeni socialni delavec, psihiater, psiholog in medicinska sestra.
Zagovorništvo: Način zagotavljanja izražanja potreb posameznika načrtovalcem in izvajalcem storitev skozi samostojno zagovorništvo za uporabnike storitev ali skozi neodvisne zagovornike.
Ponovna namestitev: Postopek, ki uporabniku storitev omogoča, da pridobi sposobnosti in sredstva, ki so potrebna za pridobitev in ohranitev neodvisnega bivališča na dolgi rok.

http://www.sitra.org/policy-good-practice/personalisation/

Organizacije, ki nudijo bivanje s podporo, pogosto sodelujejo z marginaliziranimi, izključenimi ali diskriminiranimi posamezniki oziroma skupinami ljudi. Že samo zaradi tega razloga bi se morali zavezati k vključevanju
le-teh in spreminjanju vzorca izključitve ter si prizadevati k popolni vključenosti in ustvarjanju enakovrednih partnerstev med uporabniki storitev
in strokovnjaki. Drugi razlog za vključitev uporabnikov storitev pa so prednosti, ki jih ne izkusijo le oni, temveč tudi osebje, člani odbora oz. upravitelji in ostale interesne skupine, vključno s financerji.
Organizacija, ki nudi bivanje s podporo samskim brezdomnim osebam z
različnimi podpornimi potrebami, je prepoznala naslednje prednosti:
• namesto zagotavljanja storitev na osnovi domnev se zagotavljajo storitve, ki izhajajo iz dejanskih potreb ljudi
• ljudje se imajo priložnost spoznati med seboj ter se naučiti novih
spretnosti
• slišati dobre stvari o storitvah je lahko motivacijsko in navdihujoče
• lahko izboljša razumevanje vseh o delovanju organizacije
1 Zahvala za SKUPNO rabo tega gradiva
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• lahko olajša reševanje težav, ker imamo na voljo več podatkov, ki vplivajo na odločanje
• lahko izboljša kakovost storitev
• zveča se lahko samozavest vseh vpletenih
• lahko zabriše razlike med ponudniki in uporabniki storitev
• organizacija lahko postane kraj, kjer so vsi ljudje (osebje, uporabniki storitev, prostovoljci, člani odbora) vključeni in imajo skupen cilj
(ustvariti navdušujoč kraj, kjer se z veseljem zadržujejo)
1. Informacije
To je osnova, na kateri mora temeljiti vsak nadaljnji poskus vključevanja
ali svetovanja. Fraza »informacija je moč« je uporabna za razumevanje pomembnosti zagotavljanja informacij ljudem z namenom začetka postopka
vključenosti. Za začetek se lahko organizacije vprašajo naslednje:
• Ali nudimo informacije, ki so pomembne, dostopne in primerne za določene potrebe naših stanovalcev?
• Ali pri nudenju informacij premislimo o tem, da so informacije aktualne
in ob pravem času, ter s tem maksimiziramo njihov učinek in uporabnost?
• Ali pri podajanju informacij stremimo k čim večji odprtosti in preglednosti?
• Ali stanovalce vprašamo, katere informacije želijo prejeti?
• Kako nadzorujemo učinek informacij, ki jih nudimo?
2. Posvetovanje
Posvetovanje je iskanje mnenj uporabnikov storitev z namenom upoštevanja le-teh pred sprejemom odločitve. Posvetovanje ni zagotovitev, da bo
odločitev temeljila na teh pogledih ali da bo izid, ki je bil izražen na posvetovanju, dosežen. Vendar je pomembno, da je posvetovanje pristno in ne le
formalnost brez zavezanosti k poslušanju stališč, ki so izražena. Organizacija se lahko vpraša naslednje:
• Ali naša organizacija tolmači svoje [pravne] obveze z namenom posvetovanja na široko in v najboljšem interesu uporabnikov storitev?
• Ali oglašujemo čas in temo posvetovanja?
• Katere metode posvetovanja bi bile najbolj primerne za naše uporabnike
storitev?
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• Ali nudimo dovolj informacij in ali jih posredujemo v pravilni obliki, da lahko zagotovimo smiselnost posvetovanja?
• Ali moramo vpletati odvetnike in zunanje agencije?
• Ali stanovalcem svetujemo o rezultatu posvetovanja?
• Ali uporabnike storitev redno obveščamo o novostih?
• Ali nudimo spodbudo ljudem, ki se udeležijo posvetovanja, in po potrebi zagotovimo, da prejemanje spodbude nima negativnega vpliva na storitve, ki
jih prejemajo?
• Kako naša organizacija poskrbi, da uporabnikom storitev ni neugodno pri
podajanju povratnih informacij celo takrat, ko je mnenje kritično ali dojeto kot pritožba?
Zadnja točka je posebno pomembna, saj lahko uporabniki storitev pomanjkanje povratne informacije po posvetovanju razumejo, kot da njihovo mnenje ni bilo upoštevano in da je spraševanje po mnenju le nesmiselna
vaja. Četudi izid ni v skladu z željami posameznega uporabnika storitev, bo
že potrditev prispevka k postopku spodbudila k prihodnjemu sodelovanju.
3. Sodelovanje in vpletenost
To lahko opisuje širok nabor dejavnosti, katerih bistvo je stopnja delitve
moči. Tako kot je prva stopnja podajanja informacij povezana s tem, kje je
moč, je vključenost uporabnikov storitev v času storitev povezana z delitvijo moči oz. s prenosom ravnovesja moči.
Organizacija se lahko vpraša:
• Ali naša organizacija aktivno spodbuja prilagodljiv pristop k sodelovanju, ki upošteva podporne potrebe uporabnikov storitev in način
storitve, ki jo ponujamo?
• Ali naša organizacija aktivno promovira tvorbo skupin uporabnikov
storitev in jih nato podpira v praktičnih primerih, kot npr. ponujanje
finančne pomoči ali nudenje prostorov za sestajanje?
• Ali ima naša organizacija uradne dogovore z uporabniki storitev in
skupinami uporabnikov storitev, ki jim dajejo vpliv pri odločanju?
• Ali smo načrtovali spodbujanje posameznih uporabnikov storitev, da
bi postali člani upravnega odbora ali drugih odborov, delovnih skupin
ali ciljnih skupin?
• Ali nudimo izobraževanje za posameznike in skupine, ki želijo
sodelovati?
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Nivoji vključenosti
Koristno je, če pomislimo na tri nivoje vključenosti in sodelovanja:
• vključenost pri vsakodnevnih opravilih in dejavnostih, kot so izhodi, sestanki itd.;
• vključenost pri načrtovanju in strateških vprašanjih, kot je pregledovanje politike in postopkov ipd.;
• vključenost pri vodenju npr. razvoja storitve, članstva v odborih …

Metode vključevanja
Individualnost
• sestanki iz oči v oči
• pisma
• pritožbeni postopki
Skupine
• delovne skupine
• forumi prebivalcev
Družabni dogodki
Ankete in vprašalniki
Zahteve uporabnikov storitev
Pričakovanja o vključenosti uporabnikov storitev morajo biti realistična in
osnovana na njihovem pogledu, kako želijo biti vključeni. Zanimanje za
vključenost uporabnikov storitev bo vedno odvisno od osebnih okoliščin
in interesa posameznika. Nekateri uporabniki storitev imajo lahko različne pravne, finančne in stanovanjske probleme in je vključenost nizko na
seznamu njihovih prioritet. Drugim pa lahko vključenost postane pomemben del okrevanja ali nove nastanitve.
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Uporabniki storitev bodo morda potrebovali dodatno pomoč in podporo, da se bodo lahko vključili v svojo nastanitev in podporo. Težave lahko
povzročajo:
• dostop za ljudi z gibalnimi ovirami
• pomanjkanje predhodnih izkušenj ali priložnosti, da bi z izbiro vplivali ali celo odločali
• jezik/komunikacija
• pisno gradivo
Kot del naloge zagotavljanja smiselnega sodelovanja mora organizacija načrtovati, kako lahko nagradi uporabnike storitev za njihov čas in vključenost. Določiti je treba proračun in izdati jasna navodila o tem, kako lahko
uporabniki storitev dobijo povračilo za svojo vključenost in razne dejavnosti. Povsod, kjer je to mogoče, mora organizacija stremeti k temu, da uporabnikom storitev povrne/plača isti znesek, kot bi ga prejeli člani osebja ali
ostali zaposleni/prostovoljci ter s tem zagotovi, da ne vpliva negativno na
njihovo podporo/olajšave.
Uporabniki storitev včasih, iz več razlogov, enostavno ne želijo biti vključeni in organizacije se morajo naučiti spoštovati takšne želje, če ni drugih
ovir za vključenost.
Kar bi lahko osebje potrebovalo
Ni redkost, da se osebje in prostovoljci bojijo vključenosti uporabnikov zaradi strahu, da bodo postali nepotrebni. Pogosto se pojavi tudi strah pred
dodatnim delom.
V idealnih primerih je sodelovanje uporabnikov storitev treba podpreti
tako finančno (tj. iz proračuna) kot tudi z zmožnostmi in razporeditvijo
časa posameznih članov osebja. Pomembno je vzpostaviti potrebe po dostopu/podpori uporabnikov storitev in določiti sredstva za izpolnitev le-teh. Prav tako je pomembno, kadar koli je to mogoče, vplesti zavezo vključenosti uporabnikov storitev pri vsakodnevnem delu organizacije.
Osebje, prostovoljci in člani različnih odborov in svetov organizacij si morajo biti na jasnem glede svojih vlog ter imeti podporo pri prepoznavanju
potreb po izobraževanju ali podpori, da bi lahko omogočili večjo vključenost uporabnikov storitev.
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Podpora in šolanje za osebje
Ker učinkovita vključenost uporabnikov storitev pomeni bolj enakomerno
dinamiko moči med osebjem in uporabniki storitev, je bistveno, da se osebju omogoči delo na način, ki vključuje vse uporabnike storitev in jim daje
moč. Razvoj krepitve in prenosa moči zahteva:
Najprej, da ima vse osebje podporo, ustrezno šolanje in čas, ki je potreben
za nadgrajevanje sposobnosti za:
• Aktivno poslušanje: razumevanje uporabnikovih izkušenj, perspektive in interesa za izpeljavo dialoga.
• 'Glas' podpore: nadgrajevanje znanja uporabnikov storitev tako, da
se lahko izražajo na način, ki je primeren za njih, ter da cenijo raznolikost.
• Omogočanje vzajemnosti in izmenjave: prepoznavanje in gradnja
na moči uporabnikov storitev je ključnega pomena za razvoj partnerstva.
Potem, da organizacija osebju nudi prostor, priložnost in sisteme, da lahko:
• Oceni in ovrednoti prakso: prilagodljivost pri poskušanju novih pristopov k vključenosti; priložnost za pregled izkušenj, skrb, da izkušnje vseh strani koristijo pri novih pristopih; pripravljenost izzvati izključenost in diskriminatorno prakso.
• Prispevek k odločanju: mehanizmi za povratne informacije in dejanja, ki so odziv na izražene poglede/potrebe s strani uporabnikov storitev in osebja.
• Upravljanje sprememb: ta faza procesa lahko vključuje ponovno proučevanje prakse, struktur in procesov za odločanje na različnih nivojih znotraj organizacije.
Prepreke in ovire
Med premišljevanjem o tem, kako naj bo vključenost uporabnikov storitev
čim bolj učinkovita, se je treba zavedati, da se bodo pojavile ovire ali prepreke, ki bodo onemogočale napredek. Da bi jih premagali, jih je najprej
treba prepoznati in razumeti.
Najbolj pomembno je, da upoštevamo uporabnike storitev in njihove okoliščine. Obstajajo tudi prepreke, ki se navezujejo na način strukturiranja
organizacij; velikost in lokacijo je treba upoštevati.
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Kaj je sodelovanje?
Sodelovanje je za korak naprednejši način od vključevanja uporabnikov
storitev, kjer ponudniki in uporabniki pri določenem projektu sodelujejo v
enakovrednem partnerstvu – lahko je govora o sooblikovanju ali »soizvedbi« storitve.
Evropska mreža o neodvisnem življenju (ENIL), partnerica in članica
Upravnega odbora pri projektu ELOSH, definira sodelovanje kot 'vključujočo delovno prakso med ljudmi, ki so pridobili znanje z izkušnjami (tj. z
invalidi in/ali ostalimi skupinami uporabnikov) in organizacijami. Bistvo je
enakovredno partnerstvo in sodelovanje med stranmi, ki si želijo izboljšanja storitev. Vsaka oseba, vključena v sodelovanje, je cenjena, spoštovana
in poslušana, vsakdo pa je vključen v oblikovanje, razvoj in izvedbo. Sodelovanje izboljša storitve in skupnosti ter pomaga uresničiti Neodvisno življenje za vse.’
FEANTSA združuje enostavnost uporabe in praktično zbirko orodij za gradnjo sodelovanja uporabnikov storitev. Zbirke orodij so na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, španščini in poljščini ter jih lahko najdete na
http://www.feantsa.org/spip.php?article122

Kaj so načela sodelovanja ?
•
•
•
•

Prepoznavanje ljudi kot sredstev.
Cenjenje veščin in različni delovni pristopi.
Promocija vzajemnosti, dajanje in sprejemanje.
Gradnja družbenih omrežij.

Sledeči pristop je koristen pri delu na projektih za sodelovanje:
•
•
•
•

Vključevanje vseh od samega začetka.
Jasna opredelitev vlog in zadolžitev – izpolnjevanje pričakovanj.
Izzivanje lastnega razmišljanja – pozabiti na strahove!
Cenjenje prispevka vsakogar.

Kaj so lahko učinki sodelovanja?
• Poveča se zadovoljstvo strank, sposobnosti strank in zaupanje.
• Promovira se boljšo storitev za stranke.
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• Doda se dodano vrednost storitvam.
• Nudijo se na posameznika osredotočene storitve – so bolj po meri in
usmerjene k uporabniku storitev.
• Izboljša se izid za uporabnike storitev.
Kje se lahko sodeluje?
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Opišite pravice uporabnikov storitev
1

Lažje je odgovoriti na vprašanje, kje ni mogoče sodelovati! Nekateri študijski primeri sodelovanja so navedeni tukaj: http://www.sitra.org/documents/

Posvetovanje in zastopanje
Uporabniki storitev imajo pravico do posvetovanja o stvareh, ki se
nanašajo na upravljanje bivanja, in do upoštevanja njihovega vidika pred sprejetjem odločitve:

elosh-training-co-production-examples/

2

1*

Se lahko vaša organizacija razvije/izboljša na način, kot
svetuje uporabnikom storitev?

2*

Kakšne so možnosti za sodelovanje pri procesu odločanja
v organizaciji s strani uporabnikov storitev?

Pritožbe
Vsi poskusi izboljšav pravic uporabnikov storitev in dobre prakse
bodo resno ogroženi, če uporabniki storitev nimajo dostopa do
pritožbenega postopka.

3

1*

Ali ima vaša organizacija jasen pisni postopek, ki je pripet
k uporabnikovi pogodbi/dogovoru o bivanju?

2*

Ali postopek vključuje prepoznavanje uporabnikovih pravic do iskanja pomoči pri neodvisnem zagovorniku?

Enake možnosti in raznolikosti
Enake možnosti so osnova za pravice uporabnikov storitev.
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3*

Ima vaša organizacija jasno strategijo o enakih možnostih
in različnostih, način spremljanja njenega izvajanja in možnost sprememb, če se izkaže, da so potrebne?

4*

Ali vaša organizacija spodbuja raznolikost pri osebju in
uporabnikih storitev, kar se odraža na skupnosti, v kateri
delujete, in na tistih, ki potrebujejo vaše storitve?
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4

Nadlegovanje

7

Vsi uporabniki storitev imajo pravico biti varni pred nadlegovanjem. Ima vaša organizacija politiko, ki prepozna oblike nadlegovanja, lahko ukrepa preventivno, ugotovi najboljši način reševanja
pritožb in upošteva dejstvo, da se lahko nadlegovanje pojavi tudi
s strani osebja?
5

Zasebnost
Zagotavljanje skupnega bivanja slabo vpliva na stopnjo zasebnosti, ki jo imajo uporabniki storitev v primerjavi s samostojnimi nastanitvami. Organizacije lahko izboljšajo zasebnost stanovalcev
na več načinov:

6

5*

Je vaša organizacija organizirana tako (npr. kot institucija, je velika in ima ime), da lahko lokalni prebivalci »označijo-diskriminirajo« ljudi, ki živijo v njej?

6*

Imajo vaši uporabniki lastne sobe, ki jih lahko zaklenejo
in prilagodijo po lastnih željah?

7*

Ali osebje spoštuje uporabnikovo zasebnost v smislu dostopa do sob, tj. iz določenih razlogov z vnaprejšnjim obvestilom?

Tam, kjer morajo uporabniki deliti kopalnico in WC, imajo legitimno pravico do sodelovanja pri izboru novih uporabnikov storitev:
11*

8

9
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9*

Ali se je vaša organizacija posvetovala z uporabniki o pogojih
oz. pravilih, ki so potrebna, ter jih vključila v pogodbo/dogovor o nastanitvi, da je njihov pravni status povsem jasen?

10*

Nekatera pravila o nastanitvi, kot npr. prepoved ljubljenčkov, so bila izpodbijana na podlagi Evropske direktive o
nepoštenih pogodbenih pogojih.

Dostop do podpornih in varstvenih storitev

12*

Ali imajo uporabniki v vaši organizaciji na voljo izbiro, katerih delov paketa varstva/podpore bodo deležni?

13*

So uporabnikom v vaši organizaciji na voljo informacije o
varstvu, podpori in zdravstvenih storitvah, ki so na voljo v
skupnosti, da jih lahko izkoristijo kot vsi ostali?

Kadrovanje
Vloga osebja in način, na katerega izpolnjuje svoje dolžnosti, vpliva na življenja uporabnikov storitev:

Pri specialističnih oblikah bivanja so stanovanjske pogodbe, hišna pravila ali podporne storitve pogosto zelo omejujoče. Pravila
so pogosto dojeta kot “varujoča” za uporabnike storitev, v resnici
pa so lahko vsiljena s strani osebja.
Ali imate pogoje oz. pravila, ki so ostala nespremenjena,
čeprav ni več potrebe po njih?

Ali je vaša organizacija premišljevala o izbirnem procesu,
kjer je uporabnikova pravica do besede v ravnovesju z izpolnjevanjem končnih ciljev in nalog sheme?

Organizacije za bivanje s podporo se razlikujejo glede na obseg
storitev podpore in varstva, ki ga nudijo. Nekatere same nudijo
obsežne pakete, medtem ko druge spodbujajo uporabnike, da izkoristijo zunanje storitve v skupnosti.

Odgovornost uporabnikov storitev

8*

Izbira novih uporabnikov storitev

10

14*

Ali vaša organizacija izrecno izpostavlja obseg, naravo in
slog podpornih storitev, ki jih nudite?

15*

Je v vaši organizaciji dovolj zaposlenih, da lahko zagotovite storitve, ki jih želite nuditi?

16*

Je osebje v vaši organizaciji dovolj izkušeno in izobraženo
za opravljanje dela, ki se od njega pričakuje?

Finance
Ureditev financ organizacije neposredno vpliva na uporabnike storitev, vendar pri finančnih odločitvah nimajo vpliva oz. možnosti
posvetovanja:
17*

Si lahko uporabniki z nizkimi prihodki privoščijo najemnine ali račune za storitve?
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11

18*

Ima vaša organizacija jasno, pošteno in dosledno politiko glede zamujanja s plačili, ki minimizira možnost ukinitve storitev?

19*

So uporabniki storitev v popolnosti seznanjeni s tem,
kako čim bolj povečati prihodke?

20*

Imajo uporabniki storitev izbiro glede načina plačevanja
svojih računov in upravljanja svojih prihodkov?

Dostop do informacij
Veliko informacij o uporabnikih storitev je na voljo v pisni obliki.
• So vsi vaši zapisi nujni?
• Ali podpirate, da imajo uporabniki storitev popoln dostop do
svojih zasebnih kartotek?
• Imate jasno politiko o zaupnosti in dajanju informacij?

12

Popravila in vzdrževanje
21*

22*

So uporabniki storitev obveščeni o tem, kako sporočati težave, ki zahtevajo popravila in vzdrževanje, ter o postopkih, ki sledijo?
Ali vaša organizacija dosega zadovoljive standarde popravil in vzdrževanja s popolnim razumevanjem zdravstvenih, varnostnih in socialnih posledic, ki nastanejo ob bivanju v slabo vzdrževanih prostorih?

Pravne pravice uporabnikov storitev
Evropska konvencija o človekovih pravicah (ECHR)
Evropska konvencija o človekovih pravicah vsebuje 18 členov, ki varujejo človekove pravice in osnovne svoboščine. Besedilo konvencije je na voljo na http://www.conventions.coe.int/ in ga je mogoče prevesti v več jezikov z uporabo gumbov na vrhu strani. Pravice, ki se najbolj tičejo bivanja s
podporo, so v 2. členu: pravica do življenja; 3. členu: prepoved mučenja ali
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nečloveškega oz. ponižujočega ravnanja; 6. členu: pravica do poštenega sojenja; 8. členu: pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja;
10. členu: svoboda izražanja; 11. členu: svoboda zbiranja in združevanja;
14. členu: prepoved diskriminacije.
ZN konvencija o pravicah invalidov
Konvencija se nahaja na http://www.un.org/disabilities/ in jo lahko prevedete v več jezikov z uporabo povezav na vrhu. Konvencija obvezuje podpisnike, da morajo z zakoni odražati in varovati pravice invalidov. Opisanih je
več kot 20 specifičnih pravic, vključno z 19. členom: pravico do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost.
Evropska socialna listina
Evropska socialna listina je na voljo v več jezikih na http://www.conventions.
coe.int/. Z zagotavljanjem pozitivnih pravic in svoboščin dopolnjuje ECHR.
EU listina o temeljnih pravicah
Listina je na voljo v več jezikih na http://europa.eu/legislation_summaries/
justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm. Zagotavlja politične, socialne in ekonomske pravice državljanom in prebivalcem
Evropske unije.
Viri iz organizacije iz ENIL
Evropska strokovna skupina za prehod z institucionalnega varstva na varstvo, ki temelji na skupnosti, je objavila skupek ključnih smernic in zbirko
orodij o trajnostnem prehodu od institucionalnega k na družini in skupnosti osnovanih alternativah za otroke, invalide, osebe s psihičnimi težavami
in starejše. http://www.enil.eu/recommended-readings-2/european-

-expert-group-on-the-transition-from-institutional-to-community-based-care-guidelines-and-toolkit/
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Vzpostaviti pomembnost enakosti in raznovrstnosti
v kakovostnem bivanju s podporo
Vedno več je dokazov, ki podpirajo poslovno plat enakosti in raznolikosti
pri bivanju s podporo. Raznolikost lahko izboljša ugled organizacije, pritegne sodelovanje iz skupnosti in pripomore k storitvam, ki so odraz povpraševanja. Poleg pomoči pri kadrovanju in večje stabilnosti kadra pripomore tudi k zvečanju storilnosti, saj osebje dela bolje v organizacijah, ki cenijo svoje zaposlene. Raznovrstnost lahko tudi zmanjša tveganje organizacije za potencialne pravne spore.

Dobra praksa in enake možnosti znotraj organizacij
Pridobivanje osebja
• Jasno izrazite, kaj delo vključuje in kaj so glavne zadolžitve.
• Kandidate vprašajte po podatkih, ki vam bodo razkrili, ali lahko opravljajo delo.
• Ne sprašujte vprašanj, ki niso povezana s službo – pridobite dejstva in
ohranite »odprto glavo«.
• Ljudi obravnavajte po dosežkih.
• Prosto delovno mesto oglašujte, saj boste tako privabili boljše kandidate.
• Če je smiselno, prilagodite svoje metode kadrovanja tako, da se razgovora lahko udeležijo tudi invalidi.
• Če uporabljate zavod za zaposlovanje, se prepričajte, da ne bodo delovali v nasprotju z zakonom.
Zadržanje osebja
• Komunikacijske kanale pustite odprte za vse osebje.
• Poskrbite, da so vsi zaposleni seznanjeni z možnostmi za napredovanje in izobraževanje ter da se dodeljujejo po pošteni in enaki osnovi za vse.
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• Poskrbite, da se bodo novinci počutili zaželene. To dosežete tako, da
jim razkažete delovno mesto, jih predstavite sodelavcem in jih seznanite s 'hišnimi pravili'.
Nadlegovanje/Ustrahovanje
Odločnost bo koristila vsem zaposlenim in bo prispevala k nemotenemu
delovanju organizacije:
• Vsem jasno povejte, da nadlegovanja in ustrahovanja ne boste prenašali, ter povejte osebju, na koga se naj obrnejo, če se vendarle pojavi.
• Ne pustite se skušnjavi in ne okrivite/odpustite osebe, ki je bila deležna nadlegovanja ali ustrahovanja; ukvarjajte se s tisto osebo, ki povzroča težave.
• Ne ignorirajte težave – ta ne bo kar izginila.
Disciplina/Slaba volja
• Imejte postopek za obravnavanje discipline ali slabe volje. Ta mora veljati za vse zaposlene. Tako boste rešili težave hitro, še preden postanejo resne.
• Disciplinske postopke izvajajte pošteno in dosledno, ne glede na raso,
spol ali invalidnost.
Poznajte svoje zaposlene
Imejte osnovne informacije o sestavi osebja:
• Kakšna je sestava vaših zaposlenih, npr. po spolu, etnični pripadnosti, tisti z invalidnostjo.
• Ko sprašujete po teh informacijah, spoštujte občutljivost ljudi in dajte osebju vedeti, zakaj vas zanimajo ti podatki.

Praktični pristopi za področje bivanja s podporo
Zahteve, povezane z rekrutiranjem in namestitvijo osebja, so:
• Spremljajte informacije o spolu in plačilnem razredu zaposlenih in
kandidatov ter jih uporabite za postavljanje ciljev in pri zaposlovanju.
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• Poskrbite, da so programi zaposlitve in razvoja osebja odprti in odgovorni ter v skladu z dobro prakso za enake možnosti. Posvetiti se je
treba prenizkemu zastopstvu žensk na katerem koli nivoju, posebno
na srednjem in višjem vodstvenem nivoju.
• Aktivno znanje jezika je pomembno le do te mere, da je zagotovljeno
varno in učinkovito opravljanje dela (to se navezuje zlasti na zaposlovanje etničnih skupin, ki je v Veliki Britaniji bolj pogosta praksa kot
pri nas – op. p.).
• Primerljive listine iz tujine, diplome in ostalo usposobljenost je treba
obravnavati kot enakovredne.

Učinkovito soočanje z napadalnim obnašanjem
Izziv pri vzpostavljanju okolja enakosti in raznolikosti je delo z uporabniki
storitev, ki imajo lahko sovražne pripombe ali se začnejo sovražno obnašati. Tukaj je nekaj napotkov, kako ravnati v takšnih situacijah.
Kaj?
Soočenje je poseben način dajanja povratnih informacij, ki ga uporabimo z
namenom, da se ljudje bolj zavejo svojih besed/dejanj in premislijo o alternativah. Žaljive pripombe in žaljivo vedenje vključuje rasistične, seksistične in homofobične izraze, ne izključuje pa ostalega neprimernega vedenja.
Zakaj?
Soočanje je pomembno, ker:
• pomaga zagotoviti, da so organizacije »gostoljubne« in prijazne do
vseh;
• ne-soočanje lahko nakazuje na to, da se strinjate (tajno podpirate) ali
niste zaskrbljeni za škodo, ki je storjena drugim, s tem pa omogočate
razvoj takšnih opazk;
• sledenje protidiskriminatornim praksam ni možno brez soočenja z
diskriminatornim obnašanjem – stališče ni dovolj.
Kdaj?
Soočenje je potrebno, ko povedano ali storjeno razkrije konflikt med obnašanjem te osebe in zadevami, h katerim ste vi ali vaša organizacija zavezani.
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Žaljive pripombe na 'javnih' mestih služb (tj. na mestih, kjer uporabniki čakajo) so vsaj tako pogoste kot v zaupnih situacijah. Posebej pomembno je
izzvati takšne pripombe, saj s tem dokazujemo zavezanost enakim možnostim. Kakovost odnosa in izbira primernega časa za soočenje bosta vplivala na izid ali učinek soočenja.
Kako?
Učinkovita soočenja:
• Zahtevajo mirnost in ne agresije.
• Ne omalovažujejo osebe, ki je izrekla pripombo. Soočanje teh izjav s
pripombami, kot so npr. »gnusiš se mi, ne bodi neumen, izgini«, najbrž
ne bodo obrodila želenih učinkov. Lahko celo okrepijo njihova stališča.
• Vsebujejo vprašanja tipa “Ste kdaj pomislili o … premislili … zakaj
tako govorite?”, ki so bolj učinkovita in bodo dala osebi prostor/čas,
da znova premisli in spremeni pogled.
• Poudarijo, kako se počutite ob teh izjavah – izražajte svoje mnenje,
npr. “Ne strinjam se s tem” ali “Zame je to žaljivo”.
• Ne postavljajo meril, temveč raje vplivajo na sogovornika ali ga povabijo, da znova premisli.
• Podajajo informacije in statistike. Znanje je moč – poznajte dejstva.
• Zahtevajo natančnost in konkretnost, npr. “Prosim, uporabljajte izraz gej namesto peder”.
• Niso nujno dolgotrajna – vedite, kdaj se morate ustaviti.
• Zahtevajo pravo izbiro trenutka – ni nujno, da je soočenje takojšnje.
• Zahtevajo premislek o situaciji in temu primerno strukturirano soočenje.
Izpostavite nasprotja
Lahko da boste na neki stopnji morali izpostaviti položaj svoje organizacije, če nič drugega ne bo zaleglo. Čeprav upamo, da zaposleni ne bodo žaljivi do uporabnikov storitev, je treba imeti jasno opredeljene pravne pravice uporabnikov, ki so del pritožbe ali postopka, če do tega vendarle pride.
Prav tako je treba jasno povedati, kaj bo organizacija storila, če član osebja
prekrši politiko organizacije na tak način.
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Kaj bi morala strategija o enakosti in
raznolikosti vsebovati
Cilji in javna zaveza
Izjava, da je organizacija zavezana k enakosti in raznolikosti na vseh področjih svojega delovanja in zakaj je to pomembno; npr. omogočanje izpolnjevanja potreb raznolike skupnosti in interesnih skupin. Izjava bi morala vsebovati cilje politike (npr. izločitev diskriminacije) in zagotavljanje občutka zaželenosti, varnosti in spoštovanja vsem uporabnikom storitev itd.

Nadzor
Ključno je, da nadzorujete več področij: npr. lastnosti tistih, ki jih zaposlite, da lahko nudijo storitve, in njihov dostop do izobraževanja in razvoja;
lastnosti tistih, ki se prijavijo in so sprejeti za uporabo vaših storitev; podrobnosti primerov nadlegovanja ali diskriminacije; lastnosti tistih, ki vložijo pritožbe, in tistih, ki odgovarjajo na raziskave o zadovoljstvu ter njihovi odzivi; dostop do opcij pri naslednjem koraku itd.
Pregled

Odgovorne osebe

Med formalnim pregledom strategije bo sočasno preverjeno, kdo in kako jo
izvaja, da sledi napisanim ciljem.

Izjava, kdo je odgovoren za izvedbo in nadzor strategije in praks ter na
koga se nanaša (npr. na osebje, uporabnike storitev).

Ključni koncepti pri zakonu o diskriminaciji

Informacije
Razmislite, kako boste razvili strategijo, da boste upoštevali potrebe in interese vseh delov skupnosti, ter kako jo boste približali obstoječemu in potencialnemu osebju, prostovoljcem, uporabnikom storitev in interesnim
skupinam. Na primer: izvajalci projekta se bodo o osnovanju te strategije
posvetovali z uporabniki storitev, lokalnimi oblastmi, lokalnimi organizacijami, ki predstavljajo diskriminirane skupine. Vsak uporabnik, član osebja, svojec ali skrbnik in član interesnih skupin bo prejel izvod te strategije.
Načrtovanje ukrepa
Prepoznajte trenutni položaj projekta o vključenosti delavcev, podizvajalcev in prijavah uporabnikov iz diskriminiranih skupin. Postavite bodoče cilje za projekt ter kratkoročne in dolgoročne ukrepe, če je položaj potrebno
spremeniti.
Primer: projekt trenutno zaposluje x ljudi in nudi namestitev x osebam, v
primerjavi s splošno populacijo/potrebami na območju je x skupina premalo zastopana med zaposlenimi/prebivalci. Naš načrt ukrepanja je takšen:
spremeniti našo javno podobo; izboljšati delovno prakso; odstraniti ostale prepoznane ovire za pridružitev; izobraziti osebje; vzpostaviti povezavo
s skupnostjo itd.
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Obstajajo ključni pristopi, ki so pogosti pri zakonu o diskriminaciji. Tri vrste diskriminacije so nezakonite: neposredna diskriminacija, posredna diskriminacija in šikaniranje. Na tem mestu so napisane okvirne definicije teh
vrst diskriminacije in primeri, ki ilustrirajo te pomembne pravne koncepte.
Nadlegovanje je prav tako zakonsko prepovedano, zato smo vključili tudi
definicijo nadlegovanja.

Ključni izrazi
Neposredna diskriminacija
Neposredna diskriminacija se pojavi, če se nekoga v podobnih okoliščinah
obravnava slabše kot nekoga drugega na osnovi spola/rase/invalidnosti/
starosti.
Primer:
• Ponudnik nastanitve zavrne zagotoviti sobo nekomu s psom vodnikom na osnovi politike o prepovedi domačih živali.
Posredna diskriminacija
Ko pogoj ali zahteva velja za vse, v praksi pa:
• je število ljudi določene rase ali spola, ki ustrezajo, bistveno manjše
od ostalih skupin;
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• zaposleni ali kandidat ne ustreza pogojem zaradi rase ali spola.
Delodajalec ne more dokazati, da je pogoj ali zahteva nepristransko opravičljiva. Posredna diskriminacija je zakonita, če je pogoj ali zahteva nepristransko opravičljiva.

Rasizem
Prepričanje, da se rase kulturno razlikujejo zaradi dednostnih dejavnikov
in da so nekatere rase zaradi tega boljše od drugih. Diskriminatorno vedenje do pripadnikov druge rase na osnovi takšnega prepričanja.

Primer:
• Ponudnik bivanja s podporo se zanaša na to, da bodo člani ustno širili informacije o prostih mestih. Ker so člani večinoma pripadniki iste
rase, je zelo malo verjetno, da bodo pripadniki ostalih ras slišali o prostih mestih.
Večkratna diskriminacija
'Večkratna diskriminacija' se zgodi, če se nekoga diskriminira iz več razlogov, npr. na osnovi spola, vere, starosti ali etnične pripadnosti. Preberite
na http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-and-multiple-discrimination-healthcare.

Zločin iz sovraštva
Zločin iz sovraštva je zločin, katerega povod je rasni, spolni, invalidski ali
drug predsodek in navadno vključuje nasilje. Evropsko sodišče o človekovih pravicah je podalo mnenje, da se z ne-ukvarjanjem z motivacijo za zločin krši 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah.
Institucionalizirani rasizem
“Skupna nezmožnost organizacije nuditi primerno in strokovno storitev ljudem
zaradi njihove barve kože, kulture ali etničnega porekla.” Macphersonovo poročilo

Šikaniranje
Oseba je šikanirana, če se jo obravnava škodljivo zaradi podane pritožbe
ali obtožbe ali dokaza zoper nekoga drugega zaradi pritožbe ali diskriminacije.
Primer:

Analiza enakosti
Organizacije bi pri opravljanju analiz enakosti morale pomisliti na naslednje točke:

Nadlegovanje se pojavi, če je oseba podvržena nadlegovanju na osnovi spola/rase/invalidnosti/starosti s strani delodajalca ali nekoga, za kogar je delodajalec odgovoren.

• Transparentnost pomeni, da morajo biti organizacije odprte o informacijah, na podlagi katerih se odločajo, kaj želijo doseči, in o rezultatih.
• Analiza enakosti se lahko opravi na različnih stopnjah postopka o odločanju, vendar je pomembno, da je integrirana v razvoj in strategijo
organizacije in ne, da je obravnavana kot dodatek.
• Osebje in uporabniki storitev morajo biti vključeni v proces odločanja, ki zadeva njih, da so potem njihove izkušnje in pogledi vključeni
v analizo enakosti.
• Ugotovitve in dejanja, ki izhajajo iz analize enakosti, morajo biti podprta in 'odobrena' s strani osebja v organizaciji z jasno avtoriteto.

Primer:

• Izide analize enakosti je treba redno pregledovati.

• Ponudnik bivanja s podporo razreši začasno delavko, ki je obvestila
ustrezno službo o tem, da ji je vodja naročil, naj ne podajajo informacij zainteresiranim uporabnikom romskega porekla, saj 'le zapravljajo
čas in ne uporabljajo storitev pravilno'.
Nadlegovanje

• Uporabnik storitev se pritoži o rasnem nadlegovanju pri upravitelju
stanovanj, ta pa kljub izraženemu nezadovoljstvu s strani uporabnika
še naprej uporablja žaljive pripombe.
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Prikazati dobro prakso pri sprejemu, oceni in
načrtovanju podpore
Hierarhija potreb po Maslowu2
Hierarhija človekovih potreb po Maslowu temelji na predpostavki, da morajo biti pred višjimi potrebami po zdravju, družabni aktivnosti, pripadnosti in dosežku zadovoljene potrebe po hrani, zaklonišču, varnosti in zaščiti.
Maslowov model se pogosto uporablja pri oceni potreb ranljivih ljudi. Potreba (definirana s strani tretje osebe) in želja (definirana prvoosebno) se
razlikujeta glede na kulturne razlike.
Najprej si postavite ti dve vprašanji:
• Kakšen namen mora ocena doseči?
• Ali mora ocenjevanje biti presojano na podlagi kriterija, npr. financerja? Če da, ali se uporabnik storitve tega zaveda?

Sprejem in napotitev
Pri razvoju sprejemnega postopka je zelo pomembno, da jasno opredelite
storitev, komu je namenjena in kaj je njen cilj.

Pametno je izdelati kriterije o tem, komu je storitev namenjena:
• Da bi zadovoljili financerje z dokazom, da zagotavljate storitev v skladu s cilji in specifikacijo storitve.
• Da bi dali jasne napotke potencialnim uporabnikom storitev.
• Da bi omogočili osebju, da sprejema odgovorne odločitve.
Potem morate premisliti o praktičnih podrobnostih, kot so:
• Ali lahko uporabniki k vam pridejo sami (brez napotitve katere od
služb)?
• Katere službe in v kakšnih pogojih lahko napotijo osebo k vam?
• Ali je za prijavo potrebna prijavnica?
• Ali bo izpeljan pogovor in kdo ga bo vodil?
• Ali bodo opravljeni obiski na domu kandidata za začetno oceno?
• Kateri kandidati imajo prednost?
Vse to mora biti zapisano v postopku sprejema/napotitve, skupaj »z navodili za uporabo« za osebje. Tako bo praksa dosledna, postopek pa mora poleg izjave o nameri spoštovanja enakih možnosti vključevati tudi izjavo o
ciljih storitve. Prav tako mora obstajati pisni opis postopka odločanja ter
kriterij vodenja čakalne liste, če jo imate (to ni vedno praktično pri neposrednih storitvah, v večini ostalih primerov pa bo možno). Potencialnim
uporabnikom storitev je treba povedati, kako se pritožiti na odločitev, če z
njo niso zadovoljni. Prav tako jim je treba razložiti pritožbeni postopek organizacije, če se želijo pritožiti o načinu sprejema.

Postavite si štiri vprašanja:
•
•
•
•

S kom imamo opravka?
Kaj jim nudimo?
Kakšne izide želimo doseči z ljudmi?
Kako bodo ljudje dostopali do naših storitev?

2 Model človekovih potreb po Maslowu. Vir: Maslow, Teorija človeške motivacije.
Shemo si lahko ogledate v predstavitvi PowerPoint.
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Pri razvoju postopka sprejema je treba upoštevati naslednji kontrolni seznam:
• kakšne omejitve in prednosti so evidentirane v skupnosti;
• zavedati se je potrebno kulturnih, socialnih in rasnih težav;
• misliti na to, kako bo uporabnik storitve dojemal vas in vaše mesto v
sistemu;
• prepoznavati, ceniti in spodbujati razlike v življenjskem slogu, kulturi;
• zavedati se učinkov diskriminacije.
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Ocenjevanje

Zbiranje informacij

‘Ocenjevanje je postopek pridobivanja informacij (ob privolitvi uporabnika
storitev) za ugotovitev potreb po storitvi in dogovoru o želenem izidu kakršne koli vključitve.’

Obstaja več stopenj zbiranja informacij:
1. Začetna napotitev ali sprejem
2. Začetni pogovor/ocena
3. Nadaljevanje do stopnje 2
4. O začetku uporabe storitve
5. O dolgotrajnosti storitve

Dobro ocenjevanje se ne zgodi samo od sebe – potrebno je načrtovanje
in beleženje podatkov, ki jih potrebujemo. Mnogi ponudniki so uporabili
vključenost uporabnikov za pregled svojih orodij za ocenjevanje in postopkov ali pa kar sooblikovali orodja in postopke skupaj z uporabniki. Najbolje bo, če je ocenjevanje opravljeno s perspektive posameznika, saj se tako
ugotovi, ali jim bodo storitve pomagale pri doseganju želja in ciljev. Vsak
potencialni uporabnik storitev bi pred vstopom moral iti skozi ocenjevanje
potreb in tveganja. Ponudnik bi moral izpeljati ocenjevanje čim prej po seznanitvi uporabnika storitev s storitvami.
Opomba glede ocene tveganja: metoda in cilj ocene tveganja morata biti
jasno opredeljena, saj obstaja nevarnost, da ocena tveganja nadalje diskriminira uporabnika storitev. Ocena tveganja lahko prinese pravno zaščito
storitvi, zaščito osebju in uporabnikom storitev. Glede na to, da je cilj bivanja s podporo samostojno življenje, je o pozitivnem tveganju treba premisliti in se o njem pogovoriti.
Vprašanje je:
• ‘Je to prava storitev za to osebo v tem trenutku?’ To ni le vprašanje
za ponudnika (‘Lahko mi nudimo storitev tej osebi?'), temveč tudi za
uporabnika storitve (‘Mi lahko ta storitev koristi in ali to želim?’).
Ocenjevanje mora biti dvostranski proces, ki obema stranema nudi priložnost izvedeti več o morebitni skupni prihodnosti. To je priložnost, da se
zberejo podatki in razblinijo miti. To je priložnost za osebje, da uporabniku
poda informacije o storitvi, in za uporabnika, da izve več o storitvi.
Ocenjevanje mora biti izpeljano na pozitiven način z osredotočanjem na
prednosti in ne slabosti, npr. ‘Kakšne so vaše sposobnosti/V čem ste dobri?’ namesto ‘Na katerem področju potrebujete pomoč?’. Potrebo po storitvi je treba ugotoviti, a pomembno je, da se to doseže na pozitiven način.
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Ob vsaki točki v postopku je treba uporabniku povedati:
•
•
•
•

katere informacije so potrebne in zakaj
s kom bodo deljene in v kakšnih okoliščinah
kako bodo shranjene
ponuditi različice

Zgodovinsko gledano so organizacije pogosto zbrale velike količine informacij na osnovi želja in ne potreb. Pomembno je, da se zbirajo le pomembne informacije in da imajo dostop do informacij le zaposleni v organizaciji,
glede na potrebe po njih. Pravila o zaupnosti je treba pojasniti in upoštevati, kršitve se lahko dogajajo le zelo redko in navadno zaradi zakonskih določil, npr. zaščite otroka, terorizma, pravne zahteve ali zaradi zaznanega tveganja resne poškodbe sebe ali drugih.
Ranljivost
Preprosto določena starost (nad 60, pod 25) ali spol, invalidnost ali določena situacija (brezdomstvo, beg od nasilja doma) ne pomeni samoumevne
pravice do mesta v storitvi ali projektu bivanja s podporo. Kandidat mora
prikazati neko stopnjo potrebe po podpori, naj bo to pri urejanju najema
nepremičnine, urejanju ugodnosti, soočanju z dolgom, dostopu do storitev
ali razvoju trajnostne družabne mreže.
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Vključenost
Da bi imeli od storitve korist, se morajo uporabniki strinjati, da se bodo
vključili v samo storitev. Pogosto je to »sivo območje«, saj se veliko ljudi
strinja, da načeloma prejmejo podporo, ko dobijo namestitev, pa niso več
tako zelo pripravljeni sodelovati z osebjem. Podobno nekateri niso navdušeni nad vključitvijo na začetku, sčasoma pa postanejo zelo vključeni. Osebje mora v popolnosti izkoristiti postopek ocenjevanja, s pomočjo katerega
presodi možnost vključitve uporabnika v realnem časovnem okvirju.
Konflikt
Ponudniki, katerih storitve temeljijo na zagotavljanju nastanitve, pogosto
poročajo o konfliktu interesov med podporo in upravljanjem nastanitve.
Vsi projekti, ne glede na to, ali so zakonski, prostovoljni ali zasebni, morajo poskrbeti, da je prostih mest čim manj, kar lahko včasih povzroči pritisk,
da zapolnijo prosta mesta z ljudmi, ki bodisi:
•
•
•
•

ne ustrezajo kriterijem sprejetja v storitev;
se ne želijo vključiti;
imajo potrebo po podpori, ki jih storitev ne more izpolniti;
predstavljajo/se soočajo s tveganjem, ki ga storitev ne more upravljati.

Organizacije morajo poskrbeti, da se finančna sredstva porabljajo za nudenje storitev osebam, ki:
•
•
•
•

ustrezajo kriterijem;
se bodo vključile v storitev;
potrebujejo podporo, povezano z nastanitvijo;
predstavljajo/se soočajo s tveganjem vključitve.

Iz teh razlogov morajo ponudniki izkoristiti postopek ocenjevanja, da zagotovijo storitve 'pravim osebam’.
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Pred ocenjevanjem:
• Uporabniku storitev pojasnite namen ocenjevanja in kaj je cilj.
• Vnaprej jasno povejte, kako dolgo bo predvidoma trajalo, koliko ljudi
bo prisotnih in približen časovni potek dogajanja po sestanku.
• Poskrbite za ustrezen čas in prostor, kjer bo uporabniku prijetno in
udobno – če je mogoče, premislite o izognitvi morebitnim motnjam
(premislite, ali so lahko otroci, ostali družinski člani ali ljubljenčki težava).
• Preverite, ali uporabnik storitev potrebuje odvetnika ali prevajalca ter
kdo to ureja.
• Uporabnika storitev obvestite o času, kraju in datumu.
• Zagotovite, da boste zbrali le nujno potrebne informacije, ki se nanašajo na potrebe ocenjevanja.
• Povprašajte uporabnika, ali bi mogoče želel, da na sestanek povabite
še koga, npr. delavca na področju duševnega zdravja, socialnega delavca …
• Ste vnaprej dali uporabniku kakšne informacije o storitvi (v primernem formatu)?
• Se uporabnik zaveda vaše vloge/omejitev kot delavca?
• Se uporabnik zaveda, da ste pred sestankom imeli dostop do informacij o njem?
• Poskrbite, da se uporabnik zaveda politike o zaupnosti, katero vi kot
delavec spoštujete skozi postopek ocenjevanja in kasneje.
• Poskrbite, da uporabnik ve, kam prihaja, ter mu priskrbite kontaktno
telefonsko številko, če se slučajno izgubi ali je zadržan (ter obratno, če
boste vi obiskali njega).
Med ocenjevanjem:
• Sestanite se ob dogovorjenem času na dogovorjenem kraju ter poskrbite, da je to kraj, kjer se uporabnik počuti udobno.
• V primeru prisotnosti ostalih jih predstavite in povejte njihovo vlogo
ter pojasnite sodelovanje predstavnikov prisotnih služb.
• Vedno dopustite dovolj časa, prilagodite se tempu uporabnika in
imejte redne premore.
• Poskrbite, da imate ustrezne papirje (in pisalo) za ocenjevanje.
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• Povzemite namen in cilj ocenjevanja ter poskrbite, da razume, zakaj
potrebujete informacije in kako bodo shranjene ter uporabljene.
• Uporabite različne vprašalne stile in sposobnosti aktivnega poslušanja ter ostanite zbrani.
• Zapišite le pomembne podatke in poskrbite, da bo uporabnikovo
mnenje upoštevano, ne glede na to, ali se strinja z ocenjevalcem ali ne.
• Bodite spoštljivi in ne sodite.
• Obrazložite zavezanost organizacije k enakosti in raznolikosti ter pojasnite, kakšen je pritožbeni postopek.
• Pojasnite, kako in kdaj se boste odločili in kaj lahko uporabnik stori,
če s tem ni zadovoljen (pritožbeni postopki).
• Vprašajte, kako želi uporabnik, da se v prihodnje stopi v stik z njimi;
npr. s pismom, po telefonu, s sporočilom ...
In če vse postane prenaporno, si privoščite odmor. Vrnite se kak drug dan!
Po ocenjevanju:

Razdelimo ga lahko na šest korakov:
•
•
•
•
•
•

Česa se je treba lotiti
Kaj je rešitev ali cilj
Kako se lahko rešitev ali cilj doseže
Kdo bo vpleten
Kakšen je časovni okvir
Kdaj bo izveden nadzor

Vsak cilj mora biti SMART (PAMETEN). Obstajajo številne besede, ki tvorijo to okrajšavo:
•
•
•
•
•

Specific (small) – določen (majhen)
Measurable – merljiv
Achievable (agreed/attainable) – dosegljiv (dogovorjen/izvedljiv)
Realistic (relevantperson) – realističen (relevantna oseba)
Time related (trackable) – vezan na čas (sledljiv)

• Uporabnika seznanite z izidom ocenjevanja na način, kot si ga je sam
izbral.
• O izidu ocenjevanja seznanite napotitelja.
• Kaj sledi – poskrbite, da vpleteni vedo, kaj se dogaja, kdo kaj počne, in
da so seznanjeni s časovnim razvojem dogodkov.
• Če uporabnik ni uspel, mu pojasnite razloge za takšno odločitev in ga
seznanite, kako lahko izpodbija odločitev ali postopek, če to želi (pritožbe itd.). Seznanite ga tudi z drugimi storitvami, na katere bi se mogoče želeli prijaviti.
• Če je uporabnik na čakalni listi, mu povejte, kako vodite čakalno listo
in kaj lahko stori, da ostane v stiku.

Načrtovanje podpore
Načrtovanje podpore je dogovarjanje o najbolj učinkovitem načinu doseganja ciljev, ki so bili določeni med ocenjevanjem potreb in vključitev le-teh v
posamezni načrt obravnave. Temeljiti mora na napotitvi in oceni, ki vključuje upravljanje tveganja in promoviranje pozitivnega tveganja.
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DEL 11: PRIPRAVLJALNO BRANJE: Učni izid 6

Ceniti pomembnost bivanjskega okolja
Tam, kjer je mogoče nuditi bivanje s podporo, je na voljo vrsta bivanjskih okolij.
Tam, kjer se lahko nudi pomoč, je na voljo cela vrsta nastanitvenih
ureditev, vključno s:
•
•
•
•

skupno nastanitvijo
mladinskimi domovi
samostojnimi enotami
podporo na domačem naslovu uporabnika

Kot dobra praksa se šteje, če ponudnik preverja nastanitveno ponudbo z
naslednjimi vprašanji:
• Kako lahko vsako izmed teh okolij izgleda?
• Kako fizični prostor prispeva k zdravju in dobremu počutju uporabnikov in delavcev?
• Kako pripomore k varnosti in užitku ljudi, ki prostor uporabljajo?
• Ali obstaja način, da se čim bolje izkoristi dobro počutje, ki ga nudi bivanjsko okolje?
Bivanjsko okolje lahko nudi več prednosti uporabnikom, vključno z izboljšano samopodobo in pripravljenostjo vključitve v storitev. Prednosti lahko
izhajajo tako iz fizičnega kot tudi psihičnega okolja namestitve.

površine (ali prostora), nad katero lahko oseba in njegova/njena družina uveljavlja izključno lastnino. Socialni del vsebuje zasebnost in možnost
uživanja v odnosih. Pravni del pomeni imeti pravno pravico do nastanitve. Pomanjkanje katere koli od teh sfer pomeni, da je oseba brezdomna
v smislu brez strehe, brez hiše, brez varne nastanitve ali z nezadostno nastanitvijo. Prisotnost in kakovost vsake od teh sfer ima neposreden vpliv
na fizično in psihično počutje osebe.

Nastanitvene pogodbe3
Nastanitvene pogodbe nudijo zaščito tako uporabnikom storitev kot tudi
ponudnikom bivanja s podporo. Pogodba določa tako pravice in dolžnosti
obeh strani kot tudi pričakovanja glede varnosti, zaščite in obnašanja. Na
splošno je ponudnik nastanitve odgovoren za ohranjanje varnega okolja,
uporabnikova dolžnost pa je vzdržati se nevarnega ali uničujočega obnašanja v namestitvi in neposredni bližini. Pogodba mora, v preprostem jeziku,
določati ukrepe v primeru kršitev dolžnosti vsake strani.

Evropsko pravo
Evropska konvencija o človekovih pravicah (ECHR)
Pravice, določene v ECHR, se dotikajo tako fizičnega kot tudi psihičnega
nastanitvenega okolja. Dve najbolj pogosto citirani pravili sta 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja) in 14. člen (prepoved diskriminacije). Ponudniki bi se morali vprašati:
• Je nastanitev dostopna vsem?
• So disciplinski postopki v nastanitveni pogodbi sorazmerni?
• So omejitve za uporabnike smotrno povezane z neposrednim namenom organizacije?

Koncept doma
Kot je bilo izpostavljeno v Evropski tipologiji brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS), je posedovanje doma sestavljeno iz treh sfer:
fizične, socialne in pravne. Fizični del je posedovanje dovolj stanovanjske
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3 Nastanitvena pogodba je krovni izraz za kakršno koli pogodbo, ki zadeva
pravice uporabnikov do bivanja v nepremičnini, npr. zakup, najem …
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Primer dobre prakse: Najprej nastanitev
Uspeh programov Najprej nastanitev v Evropi in Severni Ameriki potrjuje
pomembnost bivanjskega okolja pri bivanju s podporo.4 Sodelujoči v programih Najprej nastanitev imajo načeloma dolgo zgodovino brezdomstva in
se jih obravnava kot ‘nepripravljene na nastanitev’. Ko pa so končno vključeni v program Najprej nastanitev, velik odstotek sodelujočih obdrži nastanitev tudi po 12 mesecih in številni izkusijo izboljšanje na fizičnem, psihičnem in družbenem področju.
Program Najprej nastanitev daje velik pomen osredotočenosti na posameznika, posameznik je torej v središču obravnave. Kar se tiče fizične sfere, se
sodelujočim ponudi na izbiro več domov. Sodelujoči vidijo izbiro in nadzor
nad bivanjskim okoljem kot ključno lastnost programa Najprej nastanitev,
saj tako dobijo možnost pri odločanju o tem, katere lastnosti doma jim pomenijo največ in jim bodo najbolj koristile pri doseganju ciljev. S pravnega vidika gre za standardni odkup ali najem. Sodelujoči v programu Najprej
nastanitev so pravno gledano obravnavani enako kot splošna javnost. Socialna sfera pa pomeni pristop 'zmanjšanja škode' ali 'okrevanja' pri podpornih storitvah. Abstinenca ni zahtevana in uporabnik sam usmerja cilje načrta podpore. Načeloma se podpora osredotoča na bivanjsko okolje: opremljanje doma s pohištvom, dogovori za vzpostavitev električnih, vodovodnih in ostalih storitev, dogovori z najemodajalci in sosedi.

Psihološko ozaveščene storitve za brezdomne
Vodič dobre prakse, St. Mungos, februar 2012
Načrtovanje in upravljanje socialnega okolja je bistveno za to, da je storitev bivanja prilagojena posamezniku. Premišljena oblika, po možnosti izbrana v skladu z željami uporabnika storitev, lahko vodi h koristnim spremembam pri uporabi zgradbe in temu, kako jo zaposleni in uporabniki cenijo. Obstaja nekaj ciljev, ki jih je mogoče doseči:
4 Spodnja razprava se osredotoča na vrednosti bivanjskega okolja, kot je to
prikazano s programi Najprej nastanitev. Podrobno ovrednotenje ciljev in izidov
programa Najprej nastanitev v Evropi lahko najdete na http://www.socialstyrelsen.
dk/housingfirsteurope/copy4_of_FinalReportHousingFirstEurope.pdf.
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• ustvarjanje zdravega okolja,
• krepitev pozitivnih razmerij,
• nudenje določenih zdravstvenih storitev oz. dostop do njih.
Ti dejavniki vplivajo na psihološke, čustvene in fiziološke dejavnike, ki
učinkujejo na zdravje. Veliko stvari lahko zaključimo na podlagi tega pristopa.
1. Hrup in akustika lahko pomembno vplivata na razpoloženje, zaradi
česar je izbira materialov za javne kraje pomembna; prednost imajo
materiali, ki dušijo hrup. Hrup je naveden tudi kot pomemben dejavnik pri motnji spanja v okolju z veliko stanovalci.
2. Svetloba, naravna ali umetna, je pomemben dejavnik, ki lahko pozitivno vpliva na veliko zdravstvenih področij, tako v splošnih kot tudi
v določenih situacijah (npr. svetloba širokega spektra pri 10.000+
luksov pozitivno vpliva na sezonsko motnjo razpoloženja). Vendar je
pri osvetlitvi možno storiti napako zaradi preveč ali premalo svetlobe.
3. Odprta, zelena območja lahko delujejo pomirjajoče in spodbujajo druženje, čeprav so izkušnje različne.
4. Umetnost in estetika lahko pomembno prispevata k zdravju, tako v
smislu aktivnosti kot tudi spoštovanja le-teh. Vendar pa nekatere izkušnje kažejo, da ima lahko ‘neprimerna’ umetnost negativne učinke
na duševno zdravje. Zatorej je potrebno umetniške detajle skrbno izbrati in preizkusiti.
5. Potrjeno je, da barve vplivajo na duševno zdravje. Odtenki sive, vijolične in rdeče so povezani z depresijo in se jih zato načeloma ne uporablja v terapevtskem okolju. Odtenki rdeče in rumene bolj spodbujajo tesnobo kot odtenki modre in zelene.
To so le nekateri dejavniki, ki lahko vplivajo na razpoloženje in obnašanje
v domu ali ostalih okoljih. Upoštevati pa je potrebno tudi druge, kot je npr.
uporaba sistemov za prezračevanje, pohištvo, uporaba televizije in temperatura. Glede na velik napredek na tem področju je smiselno, da se pri naročanju opreme ali obnovi tovrstnih domov upošteva našteto.
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Priloga 1: NaVODILA ZA ORGANIZACIJE

IN trenerjE

Izobraževalni modul ELOSH: bivanje s podporo
Priprava
Cilji:
• Skleniti dogovor, kako bo tečaj potekal in kako bodo izkušnje uporabnikov uporabljene.
• Določiti pravne in regulatorne zahteve, lokalne vire in študije primerov.
• Ugotoviti, kako bodo izpolnjene posamezne zahteve sodelujočih.
Naloge:
• Organizacija: Določiti glavnega trenerja, ki mora biti izkušen pri izvajanju izobraževanja in izobražen s področja bivanja s podporo (priloga
1 za usmerjanje izobraževanja organizacije in glavnega trenerja). Viri:
Sitra ima priročnik za trenerje, ki je na voljo na post@sitra.org.
• Organizacija: Določiti pomočnika in vzpostaviti načela soizvedbe z
ljudmi, ki imajo izkušnje (glej prilogo 2 za usmerjanje in prilogo 3 za
pravila obnašanja).
• Glavni trener in povezovalec se morata seznaniti z izobraževalnimi
moduli, povezavami na zunanje vire, pomočnikom in vajami.
• Glavni trener in pomočnik se morata strinjati o tem, kako bosta uporabila izkušnje in kdo bo vodil različna področja.
• Glavni trener in pomočnik morata določiti sodelujoče, ki bodo deležni
izobraževanja, in skupine uporabnikov, s katerimi sodelujejo, ter tako
zagotoviti, da so njuni viri in študije primerov primerni, npr. odrasli
uporabniki, ki so člani le ene skupine z motnjami učenja, ali mešanica
sodelujočih oz. oseb, ki so v več skupinah uporabnikov.
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• Glavni trener in pomočnik morata prepoznati morebitne fizične ali
vadbene potrebe sodelujočih, ki potrebujejo prilagoditev sobe, pohištva ali literature, npr. posebne sedeže, osvetlitev, velik tisk ali gradivo, natisnjeno na barvni papir ali poslano vnaprej.
• Organizacija, glavni trener in pomočnik morajo urediti, da bodo viri
v izobraževalnem okolju in sobe razporejene tako, da bodo majhne
mize obkrožene s 3–4 stoli, kar omogoča skupinsko delo.
• Glavni trener in pomočnik morata določiti točke, kjer morajo sodelujoči tekom dneva sodelovati z ostalimi. To lahko hitro dosežeta na
različne načine, npr. da zaprosita sodelujoče, da se postavijo v vrsto
po rojstnem dnevu od januarja do decembra in jih nato razdelita v
skupine po 3–4.
• Glavni trener in pomočnik se morata prvi dan ozreti na osnutek tečaja in se prepričati, da je vse (soba in ljudje) pripravljeno za naslednja
dva dneva.
Usmerjanje za vodenje izobraževalnih modulov
Izobraževalni paket za trenerje in pomočnike je sestavljen iz osnutka tečaja, predstavitve PowerPoint z opombami trenerja, vprašalnikom in primeri igre vlog (priloga 4) ter pripravljalnim branjem. Osnutek tečaja so opombe na predstavitve PowerPoint, ki so namenjene trenerju in nudijo usmeritev za vodenje tečaja. Vsi moduli morajo biti prilagojeni lokalnemu okolju,
glavni trener in pomočnik pa morata zagotoviti aktualnost modulov ter se
navezati na lokalne primere. Vaje in vire je prav tako treba prilagoditi sodelujočim, npr. če so brezdomci, imajo motnje učenja, duševne motnje ali
skupek več težav.
Potrebni viri
• Natisnjeni paketi morajo vsebovati krovni list, program, kopije diapozitivov PowerPoint (brez trenerjevih opomb) in pripravljalno branje o izidih učenja (poskrbite, da bodo primerni za ljudi z motnjami
vida in ostalimi motnjami učenja)
• projektor za predstavitev PowerPoint
• Prenosni računalnik z zvočnim sistemom in povezavo na internet zaradi video posnetkov
• Stojalo za plakate in plakatni papir
• Barvna pisala in BlueTac za prikaz dela
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1. Načrtovanje in priprava tečaja
Ciljno občinstvo:
Organizator in trener morata določiti sodelujoče: bodo delali z eno skupino uporabnikov; bodo iz iste ali različnih organizacij; kakšen je njihov nivo
znanja in vloga pri nudenju bivanja s podporo.
Izobraževalni program:
Od trenerjev se lahko zahteva, da se udeležijo vsaj enega sestanka za načrtovanje pred tečajem skupaj z njihovim pomočnikom.

Ocenjevanje
Z ocenjevanjem tečaja se določi uporabnikova začetna reakcija na njegovo
izkušnjo izobraževanja in nenehno nadzoruje ter izboljšuje kakovost ponujenih storitev.
Obrazce za ocenjevanje zagotovi trener in so priloženi tečajnemu gradivu.
Sodelujoči izpolnijo obrazce in jih oddajo trenerju na koncu tečaja.
Obrazec za prisotnost
Trenerji morajo voditi evidenco prisotnih. Obrazec za prisotnost bo služil
kot uradni zapisnik in le tisti, ki bodo podpisani na njem, bodo prejeli potrdilo o prisotnosti.

Cilji sestankov za načrtovanje pred tečajem so naslednji:
•
•
•
•
•

dogovoriti se, kako izpolniti cilje tečaja
dogovoriti se, kateri lokalni viri bodo vključeni v program
pripraviti/pregledati učni načrt
pripraviti program
pregledati in se dogovoriti o vrsti in obsegu pisnega materiala, ki bo
uporabljen (izročki)
• dogovoriti se o avdio-vizualni in ostali opremi, ki je potrebna za tečaj
2. Izvedba tečaja
Izročki in tečajni material
Trener bo poskrbel, da bodo vsebina tečaja, metode, predstavitve in drugi materiali, ki bodo uporabljeni, dostopni ob upoštevanju pravil o enakopravnosti.
Pri dodajanju lokalnih primerov na diapozitive PowerPoint upoštevajte naslednje:
•
•
•
•

uporabljajte pisavo Calibri
velikost pisave naj bo čim večja
na diapozitivu naj ne bo več kot osem vrstic besedila
na diapozitivih naj bodo le ključne besede, s katerimi bo trener poudaril bistvo
• diapozitivi naj bodo lepo vidni in berljivi
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Potrdila/zapiski o prisotnosti
Potrdila oz. zapiske o prisotnosti mora zagotoviti trener. Od trenerja se
pričakuje, da bo podpisal in razdelil zapiske/potrdila o prisotnosti sodelujočim na tečaju. Če se sodelujoči udeleži le dela tečaja, mora to trener zapisati na potrdilo/zapisnik o prisotnosti.
3. Izvedba tečaja – Pravila obnašanja
• Trener mora prispeti vsaj 30 minut pred začetkom izobraževanja in
poskrbeti, da je vse, vključno z razporedom sobe, opremo in gradivom, v najlepšem redu.
• Trener mora poskrbeti, da so sodelujoči seznanjeni z lokacijo stranišč, gretja, osvetlitve in prezračevalne opreme.
• Trener je v okviru razumnih zmožnosti odgovoren za zdravje, varnost
in dobrobit vseh sodelujočih na tečaju.
• Trener mora zagotoviti produktivno učno okolje.
• Trener mora na začetku vsakega tečaja vzpostaviti ‘osnovna pravila’,
ki so sestavljena iz zaupnosti, enakih možnosti, spoštovanja in sodelovanja.
• Trener se mora spopasti z diskriminacijo, če in ko se ta pojavi med dogodkom.
• Po izvedbi izobraževanja je trener odgovoren za pospravljanje preostalega učnega gradiva in za to, da bo soba v primernem stanju.
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• Po izvedbi izobraževanja mora trener poskrbeti, da se listi za ocenjevanje poberejo in predajo pristojni organizaciji.

4. Postopki za zagotavljanje kakovosti
Poznavanje razvoja sektorja
Od vas se pričakuje, da boste vzdrževali korak z razvojem v sektorju bivanja s podporo.
Zagotavljanje kakovosti
Od ocen izobraževanja se pričakuje, da bodo zagotovile mehanizem za zagotavljanje kakovosti.
5. Politika izobraževanja enakih možnosti
Ta politika pokriva naslednja področja, ki se dotikajo določbe o učnih priložnostih:

Predvideti zahteve učencev in ne le odzivati se na individualne potrebe, ko
se le-te pojavijo.
Stremeti k zagotavljanju čim bolj dostopne storitve in podpirati individualne potrebe učencev po dostopu, če je možno.
Da bi spodbujali ta dostop, po potrebi izpeljite naslednje ukrepe:
•
•
•
•

zagotovite material z velikimi črkami,
zagotovite tolmače za znakovni jezik,
zagotovite prizorišča za izobraževanje, ki so dostopna z vozički,
zagotovite prizorišča za izobraževanje ki imajo dostop do indukcijske zanke,
• zagotovite dodatno podporo sodelujočim, ki imajo jezikovne težave.
Če učenec čuti, da je žrtev kakršne koli diskriminacije zaradi svoje invalidnosti, bo imel spodbudo, da to jasno pove. Če pritožb ne bo mogoče zadovoljivo rešiti s pomočjo internih pritožbenih postopkov, bodo učenci
usmerjeni k javnim organom, ki so zadolženi za razreševanje pritožb o diskriminaciji v okolici.

• Nadzorovati sodelovanje pri tečaju na osnovi spola, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti in vodstvenega položaja.
• Promovirati enake možnosti in protidiskriminatorno prakso ves čas
tečaja.
• Če učenec misli, da je žrtev kakršne koli diskriminacije, bo imel spodbudo, da to jasno pove.
6. Izjava o invalidnosti
Projekt ELOSH verjame, da morajo imeti ljudje z invalidnostjo enak dostop do kakovostnega izobraževanja. Zavezani smo k zagotavljanju storitev, ki izpolnjujejo potrebe invalidov, in k upoštevanju protidiskriminatorne zakonodaje in dobre prakse.
Izobraževalni program mora:
• invalidne učence obravnavati enako,
• zagotoviti razumne prilagoditve invalidnim učencem.
60

61

Priloga 2: NAPOTKI ZA SODELOVANJE

MED TRENERJI

Soizvedba izobraževanja je lahko navdihujoča izkušnja za trenerja, pomočnika trenerja in sodelujoče. Prednosti izobraževanja, ki je izvedeno s pomočjo uporabnika storitve, vključujejo deljenje resničnih, življenjskih izkušenj, ki učni izkušnji dodajo posebno, neprecenljivo dimenzijo.

• Če se počutite dovolj sproščeni za vodenje vaj ali predstavitev informacij pred vsemi, je to fino, vendar se od vas ne pričakuje ničesar, pri
čemer se ne boste počutili sproščeno, npr. igra vlog.
• Od vas se ne pričakuje, da ste strokovnjak na tem področju – zato je
prisoten trener, ki bo pomagal odgovarjati na vprašanja sodelujočih.
NAMIGI ZA OBA
• Poskrbite, da boste vedeli, kam ste namenjeni, in da boste upoštevali časovne omejitve.
• Uživajte!

NAMIGI ZA TRENERJA
• Cenite prispevek pomočnikov trenerja – oni so tisti, ki so pridobili
znanje z izkušnjami s področja problemov.
• Bodite odprti za spremembe pri načinu dela in vključite dragocene
debate na osnovi pravih izkušenj (te izkušnje se lahko razlikujejo od
»teorije«).
• Pred izvedbo se pogovorite s pomočnikom in preverite praktično ureditev, tj. prizorišče, število pričakovanih sodelujočih, čas prihoda in
zaključka.
• Prepričajte se, da ima pomočnik izvod načrta seje in (če je možno)
barvno označite dele s pomočnikovim prispevkom.
• Pred izobraževanjem skupaj s pomočnikom (v živo ali po telefonu)
preglejta načrt in se pogovorita, na katerih področjih bi pomočnik rad
sodeloval – to lahko vključuje vodenje debat ali vaj.
• Če z istim pomočnikom sodelujete večkrat, vsakič preverite njegove
želje, saj se lahko spremenijo.
NAMIGI ZA POMOČNIKE
• Trenerju vnaprej sporočite, ali boste potrebovali pomoč in ali imate
kakšne posebne zahteve.
• Vnaprej prosite trenerja za načrt seje in dostop do ustreznega materiala – pred sejo se bodo želeli o tem pogovoriti z vami.
• Vaše osebne izkušnje so neprecenljive in s trenerjem se lahko vnaprej
dogovorite, koliko ste pripravljeni deliti z učenci.
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Priloga 3:

PRAVILA obnašanja

Kodeks obnašanja določa standarde osebne drže in obnašanja, ki jih morate kot trener/pomočnik upoštevati. Upoštevanje teh smernic je ključno za
uspeh in verodostojnost tega projekta.
Vaša vloga
Od vas se pričakuje, da:
• ste pošteni in odprti,
• ste pozitivni in konstruktivno poudarite zadeve in področja napredka,
• ste prijazni, vljudni in spoštljivi (ne smete žaliti, zlorabljati, govoriti
ali se obnašati žaljivo do kogar koli, s komer ste v stiku),
• se držite pravil (skupinski dogovor itd.) in politike.
Vedenje

Biti pošten
Med vključenostjo morate izkazati spoštovanje osebam, s katerimi imate
opravka, in upoštevati njihove okoliščine in osebne razlike. Ključno je, da
spoštujete razlike in ne izključite ali neprimerno oz. nepošteno obravnavate nikogar.
Biti profesionalen
• Drug drugemu dajte možnost, da izrazite svoje mnenje.
• Bodite vljudni, spoštljivi in uglajeni, sproščeni in profesionalni. Z ljudmi ravnajte z občutkom in pošteno.
• Bodite organizirani in točni.
• Nikoli ne opravljajte svoje naloge, če ste pred tem uživali alkohol, droge ali pa ste preutrujeni oz. ste storili nekaj, kar lahko vpliva na vašo
osredotočenost.
• Z vključenostjo si ne pridobivajte finančne ali druge koristi oz. prednosti.

Diskriminacije zoper sodelujoče, trenerja, pomočnika ali člana javnosti ne
bomo trpeli. V debatah se ne uporablja diskriminatornega jezika.
Vsakdo ima pravico do spoštljive in dostojanstvene obravnave ne glede na
narodnost, spol, zakonski stan, starost, spolno usmerjenost, vero ali karkoli drugega, zaradi česar ljudje z drugimi ravnajo nepošteno.

Tukaj podpišite, da ste prebrali in se strinjate s kodeksom obnašanja.

Zaupnost

Podpis ___________________________

Datum: _________________

Vsi, ki izobražujejo, pomagajo in sodelujejo, morajo spoštovati zaupnost
drugega. Nobene informacije ali predmeta, ki je zaupne narave, ni dovoljeno razkriti nikomur, razen članom izobraževanja. Nekatere od teh informacij bodo osebno ali komercialno občutljive. Z vsemi informacijami morate ravnati, kot da so zaupne, razen v primeru, če obstaja jasen razlog, da
jih morate deliti. Informacij o osebah, ki se udeležujejo ali vodijo seminar,
ne smete deliti.
Mogoče je, da boste naleteli na nekaj, kar vas bo zaskrbelo, npr. da boste
mislili, da se dogaja prevara ali kriminalno dejanje. Če se to zgodi, morate o
tem obvestiti glavnega trenerja. Če težava zadeva glavnega trenerja, morate o tem povedati drugemu članu [ponudniku izobraževanja].
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Priloga 4:

Vaje za izobraževalni modul

Vprašalnik za dobro prakso in napotitev, oceno in načrtovanje podpore
• Kako načrtujete svoje prvo srečanje z uporabniki?
• Kako izveste, katera komunikacijska metoda deluje pri uporabniku?
• Kako ugotovite, kaj je uporabnikom pomembno, kakšno podporo želijo in kakšne so njihove želje?
• Kako lahko potencialni uporabniki vaših podpornih storitev dosežejo svoje cilje?
• Kako ugotovite, ali so vaše storitve najboljše za uporabnika ali pa bi
kakšne druge bolje zadovoljile njegove potrebe?
• Ali imajo uporabniki možnost obiskati in spoznati druge uporabnike?
(Če da, kako se to zgodi? Če ne, zakaj ne?)
• Imajo uporabniki možnost preizkusiti storitev? (Če da, kako se to
zgodi? Če ne, zakaj ne?)
• Kaj storite, če storitev ni pravšnja za njih?
• Ali uporabniku ponudite alternative? (Če da, katere? Če ne, zakaj ne?)
• So odločitve sprejete v kratkem času in sporočene na način, ki je uporabniku najljubši? (Če da, kako? Če ne, zakaj ne?)
• Imate preprost postopek prijave, ki ste ga razvili na osnovi prispevka
uporabnikov? (Če da, kako ste to storili? Če ne, zakaj ne?)
• Katere informacije lahko delite z uporabniki o interesih in sposobnostih osebja?
• Kaj vprašate uporabnike o njihovih trenutnih podpornih mrežah in
družabnih zvezah?
• Ali uporabniki prejmejo personalizirano ponudbo, ki jim daje pravo izbiro in nadzor nad štirimi ključnimi vidiki njihove podpore:
◊ Izbira podpornega delavca		
◊ Nadzor nad viri
◊ Izbira časa in kraja podpore		
◊ Oblikovanje in izvedba lastnih storitev
• Če da, kako se to zgodi? Če ne, zakaj ne?
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Vaja: igra vlog o podpornem bivanju
Prvi član skupine ima vlogo uporabnika, drugi ima vlogo podpornega delavca in tretji je opazovalec. Cilj vaje je narediti podporni načrt s
SMART cilji, ki vključujejo pozitivno tveganje. Opazovalec mora zabeležiti pozitivne stvari, uporabna orodja in možnosti izboljšave postopka.

Študije primerov
Duševno zdravje
Tunde so diagnosticirali bipolarno motnjo in pretekli dogodki so jo privedli do prostovoljne in neprostovoljne hospitalizacije. Jemlje zdravila in zadnjih 5 let je stabilna. Tunde živi sama v samostojnem stanovanju v prvem
nadstropju stanovanjskega združenja. Ima nekaj 100 funtov prihrankov.
Sorodnikov nima.
Pred šestimi tedni je Tunde padla in zlomila nogo. Njen starejši sosed, ki jo
obišče vsak dan, jo je našel in uredil zdravstveno pomoč. Posledično je Tunde imela operacijo in je še zmeraj v bolnišnici.
Njena operacija ni bila povsem uspešna, čeprav je Tunde delno okrevala in
lahko hodi s pomočjo palice. Najbrž bo potrebovala še eno operacijo iste
noge v naslednjem letu ali dveh.
Od sprejema v bolnišnico je postala zelo zaskrbljena, ali bo po odpustu domov zmogla vse sama. Pred nesrečo je obiskovala lokalni center za ljudi z
duševnimi težavami iz afriških in karibskih skupnosti. Prejemala je tudi
pomoč psihiatrične ekipe v skupnosti.
Brezdomstvo
Andy ima 42 let in je obsojen zaradi prekrškov, povezanih z drogo. Štiri ali
pet let uživa drogo, zaradi česar je izgubil službo in nastanitev – pred dvema letoma je končal tudi partnersko razmerje in od takrat spi na tleh pri
prijateljih in v skrajni sili tudi na hodnikih. Najbrž bo obsojen na nezaporno kazen, saj so obtožbe relativno majhne in nima predhodnih obsodb, je
pa z nadzornikom za pogojni izpust že opravil obsežen pogovor o iskanju
pomoči glede težav z drogo.
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Andy je podhranjen in boleha za kronično, vendar ne akutno kožno boleznijo, ki je povezana z njegovo prehrano in zlorabo drog. Najbolj pogosto
jemlje »crack«, kar je pripeljalo do prekinitve stikov z domačimi.
Motnje učenja
Tobias ima 18 let in trpi za motnjo učenja. Zadnjih sedem let je v negi lokalnih oblasti. Z mamo je živel do enajstega leta, ko so njeni periodični napadi depresije pripeljali do tega, da so ga poslali v več rejniških in mladinskih domov. Njegova mati je pred štirimi leti storila samomor. Njegov odnos z oblastmi je bil zaznamovan s konflikti, kar so nekateri, ki so z njim
delali, pripisali njegovemu agresivnemu in težavnemu vedenju.
Zadnja rejniška družina je označila Tobiasa kot tihega, vendar pa je začel
prevzemati aktivno vlogo v njihovem domu, kjer so cenili njegov smisel za
humor. Na žalost ne more več ostati z družino, saj rejniška nega preneha
pri osemnajstih letih, on pa se veseli večje svobode.
Tobias je užival pri delu na gokart projektu za mlade s prometnimi prekrški
in premišljuje o pripravništvu za mehanika ali o nadaljnjem izobraževanju.
Želi živeti samostojno, vendar nima zaupanja v svojo sposobnost upravljanja praktičnega in čustvenega vidika samostojnega bivanja.
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