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Nagovor predsednika 

Člani društva si že od ustanovitve društva želimo in si prizadevamo, 

izboljšati razmere za naše člane in družine oseb z dodatnimi 

potrebami. Predvsem se osredotočamo na dostopnost nadomestne 

in dopolnilne komunikacije (NDK) – da bi imeli vsi otroci in odrasli s 

težkimi motnjami govora enakovredne možnosti in dostop do 

primerne logopedske obravnave, možnosti učenja njim prilagojene 

komunikacije in dostop do primernih pripomočkov za NDK. Ker v 

javnem sistemu nismo dobili podpore, smo v mesecu maju začeli s 

projektom Pogovarjamo se drugače, ki je usmerjen predvsem v 

ozaveščanje. Drugačne načine komunikacije smo predstavili na 

različnih dogodkih, osnovnih in srednjih šolah. V okviru tega projekta je prišlo tudi do 

pobude za organizacijo okrogle mize. Na okrogli mizi smo problematiko predstavili širše, 

povezali smo se tako starši in uporabniki kot stroka ter skupaj iskali možnosti za boljšo 

dostopnost in podporo uporabnikom NDK. Naši otroci – uporabniki – si zaslužijo dobro 

podporo in kvalitetne storitve. To ni pomembno samo zanje, ampak za vse okoli njih in tudi 

za celotno družbo. 

Žal je to področje, na katerem bo potrebnih še veliko izboljšav. Najbolj pereč problem na 

vseh nivojih je pomanjkanje logopedov, za kar pa ni enostavne in hitre rešitve. Vseeno pa bo 

treba vztrajati in aktivno delati na izboljšavah, predvsem nenehno opozarjati odgovorne o 

problematiki in ozaveščati širšo javnost. Dela nam ne bo zmanjkalo. Zagona pa tudi ne. 

Cilj oz. želja ostaja, da bi v Sloveniji vzpostavili center za nadomestno in dopolnilno 

komunikacijo z multidisciplinarno skupino strokovnjakov (logoped, zdravnik, psiholog, 

pedagog, delovni terapevt, inženir računalništva), ki bi celostno obravnavali problematiko in 

bi poskrbeli za ustrezno obravnavo ter predpisali ustrezen pripomoček za NDK za vsakega 

posameznika. 

 

Igor Lekšan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O društvu Mavrica izzivov 

Društvo Mavrica izzivov je ustanovljeno z namenom pomagati osebam z dodatnimi potrebami 
(dodatnimi in ne posebnimi, saj imamo posebne potrebe vsi ljudje), predvsem osebam z 
motnjami v razvoju, invalidom, starejšim, osebam, ki se spopadajo z različnimi bolezenskimi 
stanji, in njihovim družinskim članom ter prispevati k izboljšanju kvalitete življenja teh oseb. 
Sedež društva je sicer v Ljubljani, vendar delujemo na območju celotne Slovenije. Naše 
dejavnosti so usmerjene predvsem na področje kvalitetnega preživljanja prostega časa družin 
otrok z dodatnimi potrebami ter nudenje opore staršem teh otrok. 

Delamo tudi na ozaveščanju javnosti in smo aktivni na področju urejanja problematike oseb z 
dodatnimi potrebami. Kljub neštetim oviram in omejitvam so življenja naših družin in otrok 
polna veselja, sreče in smeha. Ne glede na naše dodatne potrebe lahko počnemo marsikaj in 
odkrivamo brezmejne možnosti in skrite talente. 

 

Kako je društvo dobilo ime 

Dolgo smo razmišljali in iskali ime. Domislil se ga je naš predsednik Igor in vsi smo se strinjali, 

saj se družine otrok z dodatnimi potrebami v življenju spopadamo s celo mavrico izzivov (in ne 

problemov, težav) na različnih nivojih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V društvu izvajamo različne DEJAVNOSTI, kjer se otroci in starši 

med seboj družijo v sproščenem vzdušju. Vse dejavnosti so 

prilagojene tudi za težko gibalno ovirane člane. 

Ustvarjalne delavnice 

Vsak mesec se člani društva zberemo na 

delavnicah in izdelujemo različne stvari 

oz. izdelke. Delavnice vodita delovna 

terapevtka Alja Gregor in specialna 

pedagoginja Irena Gabrovšek. Vse 

delavnice so prilagojene tudi za težko 

gibalno ovirane osebe, saj jim pri vseh 

aktivnostih pomagamo.  

Kadar se zberemo, nastanejo čudoviti izdelki, ki jih tudi ponudimo v zameno za prostovoljne 

prispevke, s tako zbranimi sredstvi pa otrokom omogočamo dodatne terapije.  

Otroci so zelo uživali, ko so ustvarjali povsem 

svoje poslikane majčke, samostojno risali na 

platno, izdelali umetniško skupinsko sliko na 

platno, oblikovali obeske in prstne lutke iz filca 

ter z različnimi tehnikami risanja ustvarili 

hobotnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Supanje 

V nedeljo, 3. 7. 2022, smo se z našimi člani odpravili na 

supanje v park Šobec. Bil je lep sobotni dan in prtički so 

žvrgoleli na drevesih. Ob 9. uri dopoldne so prvi člani prispeli 

na cilj. Napihnili so supe in se počasi pripravili na odhod v 

vodo. Otroci so nestrpno pričakovali njihovo plovbo po 

mirnem jezeru. Končno so bili vsi pripravljeni in oblečeni v 

kopalke. Začelo se je! Fizioterapevt je spustil sup v vodo. 

Celotno supanje je potekalo pod njegovim vodstvom, saj je 

vsak otrok imel določen termin, kdaj gre v njegovem 

spremstvu na sup in ima terapijo. Vsi otroci so zelo uživali in 

se zelo sprostili. Nekateri otroci so se celo samostojno 

preizkusili v supanju in starše prav prijetno presenetili. V in na 

vodi smo uživali vse do 12. ure, ko smo se preoblekli in pripravili, saj nas je ob 12.30 že čakalo 

kosilo. Še pred kosilom pa so otroci dobili prav posebna priznanja za uspešno opravljeno 

supanje. Dan je minil v sproščenem druženju, z veliko smeha in dobre volje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skupina za samopomoč 

V skupini želimo našim članom ponuditi 

varen, zaupen in anonimen prostor, 

kjer se bodo lahko pogovarjali o svojih 

težavah in ovirah, kjer bodo lahko 

izrazili svoja čustva, izmenjali izkušnje 

in iskali rešitve, hkrati pa pridobivali 

samozavest in spretnosti za vsakdanje 

življenje. 

Skupina za samopomoč za mamice 

otrok z dodatnimi potrebami poteka 1-

krat tedensko (on-line preko zoom-a) 

ob sredah od 10. do 12. ure. Vodi jo socialna delavka Urška Blatnik. Vsak teden določimo 

tematiko. Letos smo že obravnavali: odnos do institucij, odnos s partnerjem, odnos do 

sorojencev in drugih sorodnikov, preživljanje prostega časa z otroki, skrb zase … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Druženja 

Druženja in srečanja članov društva v smislu kakovostnega preživljanja prostega časa in 

inkluzije potekajo 1-krat mesečno na različnih lokacijah. Večinoma se odvijajo na prostem 

(park Tivoli, Botanični vrt, ZOO Ljubljana, Zajčja dobrava, Arboretum Volčji Potok, Koseški 

bajer, Pot spominov in tovarištva, Cerknica, Koper, Izola, Idrija …). S tem spodbujamo druženje 

družin in spoznavamo raznolikost med člani društva oziroma med otroki z dodatnimi 

potrebami. Prav tako povezujemo družine in spodbujamo druženje ter socialno vključenost v 

širšo družbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Srečanje oseb, ki se sporazumevajo z nadomestno in dopolnilno komunikacijo: 

Srečanja so namenjena spoznavanju mladostnikov med seboj, izmenjavi izkušenj, mnenj. 

Vsako srečanje ima določeno temo in se pripravi uporabnikom tudi gradivo (simbole, t. i. 

borde, gradivo na računalnikih), da uporabniki samostojno sodelujejo in se sporazumevajo. 

Srečanje vodita Alenka in Mojca s strokovno podporo logopedinje. 

Za nami je že nekaj srečanj: 

1. srečanje: predstavitev in glasba  

Poslušali smo glasbo po izboru udeležencev. Najprej se je 

predstavila Tia; koliko je stara, kje in s kom živi. Nato pa je isto 

o sebi povedala še Ana. Obe sta zbrano poslušali ena drugo. 

Potem pa sta izmenično predvajali izbrane pesmi. Na koncu 

smo se dogovorili, da temo za naslednje srečanje izbere Ana 

(skupaj z asistentko Mojco). 

 

 

 

2. srečanje: družina 

Vsak udeleženec je predstavil svojo družino, sledil je 

pogovor o tem. Tia in Ana sta ena drugi predstavili in 

opisali družinske člane. Dogovorili smo se za temo 

naslednjega srečanja – poletje in morje, saj sta že obe 

bili na morju. 

 

3. srečanje: morje  

Dekleti sta pozdravili še eno udeleženko, Emo, zato so se zopet predstavile. Potem pa je vsaka 

povedala, kje je bila na dopustu, kaj je tam počela in kaj rade počnejo na morju. Ker so dekleta 

radovedna, so imela druga za drugo tudi nekaj zanimivih vprašanj. 

Na koncu smo na Emino željo poslušali še malo glasbe in plesali. Dogovorili smo se za temo 

naslednjega srečanja, in sicer vozila. 

4. srečanje: vozila 

Po uvodnih pozdravih so dekleta druga drugo spraševale o 

vozilih, ki jih imajo doma, kakšen način vožnje jim je všeč 

in kam se rade vozijo. Na koncu smo izvedeli, kakšne 

avtomobile imajo doma, ali jim je vožnja všeč, kam se rade 

vozijo in kaj jih pri vožnji moti. Tudi dekleta imajo rada 

avtomobile in hitro vožnjo. 



 

 

 

 

5. srečanje: obisk kina in ogled filma 

Gajin svet 2 

Tia in Ana ta se pogovarjali, kako jima je 

bil všeč film, ali gresta radi v kino, kaj v 

kinu radi gledata in kako sta se počutili v 

družbi, s katero sta šli v kino. Ker Gaja 

igra saksofon, je za zaključek srečanja 

Ana predvajala glasbo s saksofonom. 

Srečanje sta obe dekleti zapustili z novo 

izkušnjo in zadovoljstvom.  

 

                                                                

 

  6. srečanje: prosti čas 

Dekleta so pripovedovala o svojih prostočasnih 

dejavnostih. Tokrat se je Ani, Tii in Emi pridružila še 

Pia. 

 

 

 

 

 

7. srečanje: fotografije 

Vsaka od deklet je izbrala 5 fotografij, ki jih je 

želela pokazati in predstaviti drugim. Fotografije 

smo si ogledovali s pomočjo projektorja.  

 

 

 

 

 



 

 

Individualna psihološka pomoč 

Individualno psihološko pomoč oz. podporo nam nudi študentka magistrskega programa 

zakonskih in družinskih študij. Poteka po predhodnem dogovoru, običajno ob petkih zvečer, 

on-line preko aplikacije ZOOM.  

 

Venček rešilnih bilk – izobraževanja za starše otrok z 

dodatnimi potrebami 

Mesečna srečanja smo poimenovali Venček rešilnih bilk. Gre za sklop predstavitev različnih 
oblik pomoči, ki nam omogočajo, da lažje zadihamo. Izobraževanja potekajo on-line, preko 
aplikacije ZOOM.  

Za nami je že nekaj on-line srečanj in izobraževanj.  

- Pozitivni vplivi in pomen pravilno izbrane prehrane za dobro odpornost, o čemer je 
predavala Mojca Smerajec.  

- Predstavitev Bachove cvetne terapije je vodila holistična svetovalka in terapevtka Alja 

Gregor (dipl. delovna terapevtka, svetovalka Tradicionalne kitajske medicine – dietetika, 

terapevtka Bachove cvetne terapije). 

- Uporaba eteričnih olj, o čemer je razlagala Brigita Zakrajšek. 
- Pomen vitaminov in mineralov za zdravje, izobraževanje je vodila Mojca Smerajec 

- Kako pomagati in podpreti svojega otroka z Bachovo cvetno terapijo? Predavala je 
holistična svetovalka in terapevtka Alja Gregor (dipl. delovna terapevtka, svetovalka 
Tradicionalne kitajske medicine – dietetika, terapevtka Bachove cvetne terapije). 

- Pravilno prehranjevanje z osnovami Tradicionalne kitajske medicine, izobraževanje je 
vodila holistična svetovalka in terapevtka Alja Gregor (dipl. delovna terapevtka, 
svetovalka Tradicionalne kitajske medicine – dietetika, terapevtka Bachove cvetne 
terapije).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delovna terapija pri osebah z 

dodatnimi potrebami 

 
 
Najprej bi želela opredeliti, zakaj dodatne in ne posebne 
potrebe, kot smo ljudje vajeni slišati. Posebne potrebe 
imamo prav vsa človeška bitja, vsak svojo, glede na svoje 
lastne posebnosti, potrebe in pretekli material, ki ga 
nosimo s seboj. Osebe, ki se soočajo z lažjimi ali težjimi 
oblikami motenj v telesnem in duševnem razvoju, pa 
imajo dodatne potrebe, kar pomeni, da niso zmožne 

samostojno opravljati vsakodnevnih dejavnosti in potrebujejo pomoč druge osebe, da jim pri 
tem pomaga, jih vodi in usmerja. Zato bom nadaljevanje članka opredeljevala z besedno 
zvezo dodatne potrebe. 
 
 Nekateri gledajo na osebe z dodatnimi potrebami postrani, nekateri jih sprejemajo enako, 
kot vsa ostala človeška bitja, nekateri v njih zaznavajo in vidijo ljubezen, med tem, ko drugi 
čutijo odpor. Ne glede na občutke vsakega posameznika, ki jih ima v odnosu do oseb z 
dodatnimi potrebami, so to judje s srcem, čustvi in lastnimi občutki. Od nas jih loči to, da ne 
zmorejo samostojno skrbeti zase in svoje lastne potrebe. Ljudje z dodatnimi potrebami imajo 
visoko razvite čute, nekateri so izredno občutljivi na zunanje vplive in tudi to je velik del, ki ga 
je treba upoštevati. To pomeni, da potrebujejo primerne pristope in odprto srce.  
 
Ena izmed pomembnih oblik pomoči je delovna terapija. Obravnava delovnega terapevta – 
poleg celotnega procesa rehabilitacije – pomaga osebam z dodatnimi potrebami pri njihovi 
samostojnosti, kar pomeni, da pomaga tudi na pridobivanju njihove lastne samozavesti. Bolj, 
kot oseba postaja samostojna v določenih dejavnostih, bolj zmore pridobivati lastno 
samozavest. Pri osebah, ki imajo zares težke motnje v telesnem in duševnem razvoju, pa je 
cilj delovnega terapevta, da jim pomaga izboljšati oz. 
vzdrževati njihove zmogljivosti in funkcije in s tem preprečiti poslabšanja. Kot delovna 
terapevtka učnega procesa ne izvajam zgolj v zaprtem, učnem prostoru, ampak tudi na 
prostem, saj to za osebe z dodatnimi potrebami pomeni vključevanje v socialno okolje, to pa 
pomeni večjo kakovost bivanja. Naš cilj je, da jim pomagamo, da se zmorejo tudi izven 
domačega okolja počutiti varne, zaželene in enakovredne. 
 

Alja Gregor, dipl. delovna terapevtka, 

 svetovalka Tradicionalne kitajske medicine – 

 dietetika, terapevtka Bachove cvetne terapije 

 

 

 

 

 

 



 

 

Promocija društva 

V društvu se člani trudimo čim bolj ozaveščati javnost o osebah z dodatnimi potrebami in 

predstaviti naše delovanje društva. V ta namen se udeležujemo raznih dogodkov in prireditev, 

kjer na stojnicah predstavimo izdelke, ki jih izdelujejo naši člani, ali pa na njih predstavimo naš 

projekt Pogovarjamo se drugače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izdelki naših članov: 

 voščilnice, 

 čestitke, 

 nakupovalne vreče, 

 obročki in elastike za deklice, 

 različni obeski, 

 naravna mila, 

 vrečke za steklenice, 

 balzami za ustnice …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt »Pogovarjamo se drugače« 

V začetku leta smo po tehtnem 

premisleku in na pobudo staršev v 

društvu začeli s projektom 

»Pogovarjamo se drugače«. 

Želeli bi poudariti, da nismo 

strokovni delavci, ampak da 

govorimo iz lastnih izkušenj 

doživljanja in spopadanja z NDK. 

Tako je zaživel naš projekt, ki ga 

predstavljamo na stojnicah v sklopu 

prireditev in dogodkov. Otroci se 

lahko preizkusijo v načinih 

nadomestne in dopolnilne 

komunikacije, kakršne uporabljajo 

naši uporabniki. Prav tako smo projekt predstavili že na nekaterih osnovnih in srednjih šolah. 

Otroci in dijaki z zanimanjem prisluhnejo našim zgodbam in se preizkušajo v raznih nalogah, ki 

so pripravljene zanje. V okviru teh predstavitev je nastalo precej čudovitih zgodb; nekatere 

bomo objavili, da si bodo ljudje predstavljali, kako bi šolarji otrokom s pomočjo sličic čim bolje 

predstavili zgodbo. 

Omeniti moramo tudi, da smo z namenom ozaveščanja o nadomestni in dopolnilni 

komunikaciji izdali zloženka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Knjiga Neža se pogovarja drugače 

V okviru omenjenega projekta je v 

mesecu avgustu izšla knjiga z 

naslovom Neža se pogovarja 

drugače. Avtorica knjige je z zgodbo 

želela pobliže predstaviti otroke, ki 

ne zmorejo govoriti in za 

sporazumevanje potrebujejo njim 

prilagojene načine. 

Nujno je, da so tudi takšni otroci 

sprejeti in da se vključijo v javno 

življenje na njim prilagojen način. 

 
 
 

Če ne govorimo, 
to še ne pomeni, 
da ne razumemo, 

ne slišimo, 
ne vidimo, 

ne opazujemo 
in ne sledimo dogajanju, 

pomeni le, 
da se sporazumevamo 

na drugačen način. 
 
Spletna izdaja knjige je na voljo na spletni strani:  
 
https://www.mavricaizzivov.si/neza-se-pogovarja-drugace/ 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Mesec oktober – mesec ozaveščanja o nadomestni in 

dopolnilni komunikaciji 

V društvu Mavrica izzivov so potekale številne 

aktivnosti, vezane na ozaveščanje o nadomestni in 

dopolnilni komunikaciji. Vsak teden smo na naši 

Facebook strani zastavili novo nagradno vprašanje, 

med pravilnimi odgovori pa smo vsak teden izžrebali 

nagrajenca. Poleg tega je ves mesec na različne 

načine potekalo ozaveščanje javnosti tako o 

nadomestni in dopolnilni komunikaciji (NDK) kot o 

drugih govorno-jezikovnih motnjah. S svojimi zgodbami so se predstavili posamezniki, ki ne 

morejo govoriti ali pa imajo težave na govorno-jezikovnem področju in potrebujejo pomoč pri 

komunikaciji.  

 

Da vam približamo osebe, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju in uporabljajo za 

to namenjen pripomoček – komunikator, vam bomo predstavili osebno zgodbo Samirja 

Elezovića. Samir je eden prvih odraslih, ki je dobil komunikator. 

 

Pozdravljeni, gospod Samir. Najprej bi Vas prosila, da se nam na kratko predstavite in poveste, 

kakšna je vaša diagnoza? 

Sem Samir Elezović iz Ljubljane. Star sem 43 let. Moja diagnoza je distonična cerebralna 

paraliza. Posledica cerebralne paralize so težave pri hoji in zelo nerazločen govor. Poleg tega 

je prisotna še nekoliko slabša motorika. 

Kako pa na Vaše življenje vpliva Vaša diagnoza? 

Po stanovanju se lahko gibljem samostojno, za daljše razdalje pa uporabljam invalidski 

električni skuter. V veliko pomoč mi je tudi osebni asistent, ki mi pomaga pri opravilih, ki ji 

zaradi svojega hendikepa ne zmorem sam.  

Kdo je Vaša največja podpora v življenju? 

Seveda so to moji domači – mama, oče in sestra z družino.  

Kaj Vam v življenju predstavlja največjo oviro? 

Ena od največjih ovir je govor oziroma komunikacija.  

Kaj uporabljate za lažjo komunikacijo z okolico? 

Za lažje sporazumevanje uporabljam računalniški 

komunikator. Bil sem med prvimi odraslimi v Sloveniji, ki 

so mu leta 2005 prepisali komunikator. 

Kaj ste po poklicu in kakšni so Vaši hobiji? 

Po poklicu sem poslovni tehnik, vendar sem brezposeln. 

Moj hobi sta računalništvo in fotografija. Imel sem že dve 

fotografski razstavi na društvu YHD. Občasno pa 

pomagam tudi prijateljem pri reševanju kakšnih 

računalniških težav. 

Gospod Samir, najlepša hvala za Vaš čas in odgovore, 

želimo Vam vse dobro in obilico fotografskih užitkov.            Vlak brez cilja, foto: Samir Elezović 



 

 

Razgovori in sestanki za spremembe na področju oseb z dodatnimi 

potrebami 

Sestanek s svetovalko predsednika RS Vlasto 

Nussdorfer 

V mesecu maju sta se članici našega društva, Alenka in 

Klavdija, skupaj z otrokoma udeležili sestanka pri 

svetovalki predsednika republike Slovenije. V pogovoru 

sta ji predstavili delovanje in cilje društva in izpostavili 

problematiko na področju oseb z dodatnimi 

potrebami. Nussdorfer je bila ob vsem slišanem vidno 

presenečena, izkazala nam je podporo pri 

prizadevanju izboljšanja razmer na področju oseb z 

dodatnimi potrebami, prav tako pa nas je podprla pri 

nadaljnjem delovanju društva. Odzvala se je tudi na 

povabilo na okroglo mizo in nam zagotovila svojo 

udeležbo. 

Sestanek na URI Soča 

V mesecu juniju smo se sestali z vodstvom 

URI SOČA, z direktorjem, dr. Zvonetom 

Čadežem, in z generalno direktorico, doc. 

dr. Metko Moharić, dr. med.. Predstavili 

in izpostavili smo problematiko glede 

logopedskih obravnav in rehabilitacije. Po 

vsem slišanem so izpostavili problematiko 

tudi sami, da imajo pomanjkanje kadra in 

posledično se to pozna v manjšem obsegu 

rehabilitacij in obravnav s strani 

logopedov. Skupaj smo iskali rešitve in 

soglasno sprejeli, da bo treba vse to 

nasloviti na novo vlado, ministrstvo za zdravje ter na ZZZS. Prav tako so izrazili željo, da bi se 

dogovorili za oddajo in izpostavili vso to problematiko tudi širši javnosti. Tudi njih smo povabili 

na okroglo mizo, vendar nam še niso znali povedati, kdo bo zastopal njihov inštitut. 

 

Razvojna ambulanta Kranj 

Prav tako smo se v mesecu juniju odzvali na povabilo zdravnice iz razvojne ambulante Kranj. 

Njihovemu timu terapevtov smo predstavili delovanje društva, naša prizadevanja na področju 

NDK in jih povabili k sodelovanju, nad čimer so bili navdušeni. Sklenili smo, da bomo 

sodelovali v korist pacientov in njihovih staršev. Tudi tokrat je tema pogovora nanesla na 

okroglo mizo, ki bo potekala na temo nadomestne in dopolnilne komunikacije. Dogovorili smo 

se, da bodo predstavili delo logopedinje na področju NDK v njihovi razvojni ambulanti.   



 

 

Okrogla miza »Komu je namenjena nadomestna in dopolnilna 

komunikacija (NDK)« 

V sredo, 21. 9. 2022, je v hotelu Radisson Blu 

Plaza Hotel Ljubljana pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike 

Slovenije Boruta Pahorja potekala okrogla 

miza »Komu je namenjena nadomestna in 

dopolnilna komunikacija (NDK)«. Družili smo 

se uporabniki, starši, strokovnjaki, ki se 

ukvarjajo z uporabniki NDK, ter predstavniki 

ZZZS in URI Soča.  

Po uvodnih pozdravnih nagovorih 

predsednika društva Mavrica izzivov, Igorja 

Lekšana, in generalnega direktorja URI Soča, dr. Zvoneta Čadeža, smo v prvem delu slišali 

nekaj osebnih zgodb in izkušenj uporabnikov NDK ter predstavitev predvsem logopedov, ki v 

različnih ustanovah delajo z uporabniki NDK.  

Začetke NDK v Sloveniji je predstavila Mihaela Nena 

Vovk. Delo na področju NDK v zavodu Cirius Kamnik je 

predstavila Tinkara Komel, v zavodu Cirius Vipava 

Silvestra Janežič, v vrtcu Mavrica Brežice Marija Terihaj 

ter v VDC Vipava Jerneja Vodopivec. Osebne zgodbe in 

izkušnje z NDK pa so predstavili dr. Sara Ahlin Doljak, 

Manuela Varga in Alenka Lekšan.   

V drugem delu srečanja se je odvila konstruktivna 

razprava z mnenji staršev, uporabnikov in stroke. 

Sodelovali so tudi: predstavnika URI Soča logopedinja Maja Ogrin in generalni direktor dr. 

Zvone Čadež, predstavnica ZZZS Alenka Franko Hren ter 

predstavnica skupnosti VDC Slovenije Darja Fišer.  

Vsi udeleženci smo se strinjali, da je to področje, na katerem 

bo potrebnih še veliko izboljšav. Najbolj pereč problem na vseh 

nivojih je pomanjkanje logopedov (jih je 1-krat manj kot 

potrebno). Med predlogi za izboljšanje položaja uporabnikov 

je poleg izobraževanj za starše uporabnikov in uporabnike, tudi 

potreba po spremembi izobraževalnega sistema za 

logopede. Dobrodošla bi bila tudi možnost dodatne pomoči 

logopedom v obliki pomočnikov in predvsem tehnične pomoči 

(programiranje sistemov NDK na komunikatorjih). Uporabniki so 

poudarili tudi težave pri eBralcu in sami vzdržljivosti baterij 

komunikatorjev (možnost power bank in več baterij). 

Zaključke, predloge in vprašanja smo naslovili na pristojna 

ministrstva. 



 

 

ZAHVALA DONATORJEM 

Letos se je na prošnjo tako po materialni kot finančni 

obliki donacij odzvalo ogromno donatorjev in podjetij. 

Vsem skupaj bi se radi iz srca zahvalili za njihovo 

nesebično pomoč društvu in njihovim članom oz. 

družinam otrok z dodatnimi potrebami. 

Kar nekaj podjetij nam je namenilo potrebščine, ki jih 

uporabljamo pri izdelavi našega promocijskega materiala 

ali pa ga uporabimo za ustvarjalne delavnice. 

Prav tako so nam nekatera podjetja priskočila na pomoč 

v obliki materialnih donacij (masažne mize, 

mešalniki/blenderji, negovalni izdelki, hrana, šolske potrebščine). 

Prav posebna zahvala gre tudi donatorjem, ki so nam omogočili, da smo lahko izdali prvo 

knjigo iz zbirke Mavrica izzivov, ter donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč pri izvedbi 

okrogle mize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pomagate nam lahko z: 

 

 zbiranjem starega papirja, 

 zbiranjem plastičnih pokrovčkov, 

 nakupom ročno izdelanih izdelkov, 

 prostovoljskim delom in 

 donacijami na TRR SI56 6100 0002 2317 040 (DH d. d.), SWIFT/BIC: 

HDELSI22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVABILO K NAKUPU BOŽIČNIH IZDELKOV 

 

Bližajo se čarobni božično-novoletni prazniki. To je odlična priložnost, ko lahko z drobnimi 

pozornostmi obdarite svoje bližnje. V društvu Mavrica izzivov smo ustvarjalni vse leto in 

izdelujemo unikatne izdelke: vreče za steklenice, elastike, senzorne blazinice, balzame za 

ustnice, obeske, voščilnice … 

Prijazno Vas vabimo k nakupu naših izdelkov, saj nam boste z Vašo kupnino pomagali 

pomagati. Družine otrok, mladostnikov in odraslih z dodatnimi potrebami (dodatnimi, ne 

posebnimi, saj imamo posebne potrebe čisto vsi ljudje) se vsakodnevno srečujejo z velikimi 

finančnimi izzivi. Z nakupom plačljivih zdravil, dodatkov, pripomočkov ter z zagotavljanjem 

dodatnih terapij želijo starši svojim otrokom omogočiti čim boljše osnovne življenjske 

pogoje. Dodatne potrebe so, na žalost, še vedno tabu tema, ljudje jih najraje ne vidijo in 

ne slišijo. A so tu in so del našega življenja. Poglejte nas s srcem in spoznali boste ne samo 

mavrico izzivov, ampak tudi svet neštetih možnosti. 

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na telefonski številki 069 652 832 ter na 

elektronskem naslovu info@mavricaizzivov.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Naj čarobni december bo miren in lep,  

                                                                naj v hišah odmeva veselje in smeh. 

                                                 

            

Ob prihajajočih prazničnih dneh Vam želimo veliko sreče, zdravja in 

medsebojnega razumevanja. 

 

SREČNO 2023!                                            

 

 

To so želje članov društva Mavrica izzivov.                                                                                                          



 

 

Nekaj mavričnega veselja za najmlajše 😊  

 

POBARVAJ ME!  
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