
 

 

Spoštovani! 

V imenu Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom, vas vabimo k 

aktivnemu sodelovanju pri ureditvi problematike področja avtizma v Sloveniji. 

Nastanek Vseslovenske iniciative 

Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke je 4. 12. 2013 organiziralo 4. 

okroglo mizo o problematiki avtizma v Sloveniji. Zbrani starši otrok z avtizmom in strokovni 

delavci, ki z otroci z avtizmom delamo, smo enoglasno ugotovili, da se situacija na področju 

prepoznavanja in obravnave ter vzgoje in izobraževanja otrok z avtizmom v Sloveniji ne 

izboljšuje in da je zelo zaskrbljujoča. 

Kot zaključek omenjenega dogodka smo sprejeli sklep, da je v Sloveniji nujna ureditev tega 

področja in da želimo spremembo, ki bo osebam z avtizmom zagotavljala enake možnosti, ki 

naj se zgleduje po uspešnih ureditvah v drugih Evropskih državah. Za dosego tega cilja je 

bila imenovana 11-članska skupina, ki se je  03. 01. 2014 zbrala na prvem organizacijskem 

sestanku in začela delovati pod imenom Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb 

z avtizmom. Dogovorili smo se, da aktiviramo obsežno vse-resorsko akcijo za vzpostavitev 

sistema, ki bo na državni ravni uredil to področje ter da aprila 2014 v slovenski prestolnici 

organiziramo vse-slovenski odmeven dogodek, s katerim bomo opozorili na perečo 

problematiko, s katero se soočamo starši, strokovni delavci ter osebe z avtizmom. 

Oris stanja in problematike 

Strokovnjaki že dlje časa vsak na svoj način opozarjamo slovensko strokovno javnost, da 

so otroci, mladostniki in odrasli z avtizmom neustrezno obravnavani in imajo glede na 

različne lokacije v državi neenake možnosti za diagnostiko in strokovno obravnavo. Z veliko 

vnemo smo sodelovali pri nastajanju novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, ki je na prvi pogled prinesel nekatere novosti in prednosti za otroke  in 

mladostnike z avtizmom. Vendar otroci kljub novemu Zakonu še vedno ne bodo imeli 

možnosti stalnega spremljevalca, trenutno še tudi ni jasno, kakšne bodo spremembe v 

pogojih za izobraževanje otrok z avtizmom v programih vzgoje in izobraževanja. Tudi izven 

vzgojno-izobraževalnega prostora ni zagotovljenih niti minimalnih pogojev za ustrezno 

prepoznavo in  obravnavo otrok z avtizmom.    

Starši otrok z avtizmom čutimo nemoč, stisko, žalost in jezo, ker naš otrok, ki odrašča in se 

razvija danes, tukaj in sedaj, nima enakih možnosti, kot jih imajo otroci v urbanih središčih ali 



pa otroci v zahodni Evropi ali drugje v razvitem svetu, kamor se Slovenija vendarle prišteva.  

Otroci odraščajo samo enkrat in v tem obdobju potrebujejo ustrezno in pravočasno 

obravnavo na različnih ravneh njihovega razvoja, ne glede na recesijo in gospodarsko 

situacijo. To je njihova pravica. To ni nekaj, kar lahko odložimo in bo počakalo na boljše čase.   

Menimo, da je potrebno odgovornim državnim institucijam jasno predstaviti: 

- potrebe otrok z avtizmom in njihovih družin,  

- potrebe strokovnih delavcev po ustreznih pogojih, v katerih bodo lahko otroke z 

avtizmom  obravnavali dovolj pogosto in po sodobnih in učinkovitih pristopih ter jih 

izobraževali na način, ki bo za otroke z avtizmom smiseln in učinkovit in 

- posledice, ki jih bo že desetletje in več trajajoča ignoranca državnih aparatov do 

potreb oseb z avtizmom, imela na celotno družbo. 

Prepričani smo, da orisano stanje zahteva spremembo in ureditev na bolje. Verjamemo, 

da se problematika dotika tudi vas in da bomo zato v naših prizadevanjih po njeni 

ureditvi uspešni, če boste pri njej aktivno sodelovali tudi vi in če bomo nastopili 

enotno in povezano vsi, ki nas ta tematika zajema in nam je mar, da se uredi. 

 

Aktivnosti Iniciative za ureditev problematike 

V aprilu 2014 bomo v Ljubljani organizirali vse-slovenski odmevni dogodek vseh, ki NAM 

JE MAR. Na dogodku pričakujemo strokovne delavce iz vseh treh resorjev, sorodnike otrok 

in oseb z avtizmom, osebe z avtizmom in vse ostale zainteresirane. O natančnem času in 

kraju dogodka vas bomo še obvestili. Dogodek bodo podprle številne javne aktivnosti, ki 

bodo osvetljevale problematiko in zahtevale spremembo. Dogodek in vse aktivnosti, ki jih 

bomo do takrat in po tem dogodku izvajali, bomo odmevno medijsko podprli. 

 

Cilji, ki jih želimo doseči, so sledeči: 

- jasna artikulacija potreb in pravic oseb z avtizmom ter problematika trenutne 

situacije na področju prepoznave, obravnave, izobraževanja in ostalih vidikov 

družbene podpore, 

- slišanost in upoštevanost s strani pristojnih in odgovornih državnih inštitucij, 

- takojšnja vzpostavitev medresorskega sodelovanja vseh ministrstev, ki so 

dolžna zagotoviti enake možnosti osebam z avtizmom, 

- izpeljava metodično korektne raziskave o stanju na področju avtizma v Sloveniji, 

- vzpostavitev zakonskih aktov in takojšnji začetek izvajanja pravic osebam z 

avtizmom, ki zagotavljajo njihove enake možnosti. 

Za uresničitev tako ambiciozno zastavljenih ciljev bomo potrebovali široko podporo 

zainteresirane javnosti, med katero štejemo tudi vas in vašo ustanovo ter predvsem 

vse vaše strokovne delavce, ki se dnevno soočajo s problematiko oseb z avtizmom. 



Vaša angažiranost, s katero boste prispevali k spremembi na bolje je lahko različna. Prosili 

vas bomo za: 1) podatke, koliko oseb in otrok z avtizmom obravnavate, 2) obveščanje 

staršev otrok, ki jih obravnavate o našem delovanju in načrtovanih akcijah, 3) vašo osebno 

prisotnost, da boste aprila v Ljubljani z nami. Dobrodošle so tudi vse vaše iniciative, ideje, 

pobude. K odgovorom in javnemu dialogu bomo poleg strokovnih delavcev, staršev in 

novinarjev povabili pristojne državne organe, ki do sedaj niso pokazali dovolj posluha za 

potrebe otrok in želje staršev, da bi bil njihov otrok primerno obravnavan. 

Odgovornim želimo s to akcijo pokazati, da ne gre zgolj za osamljene primere nezadovoljnih 

staršev ali strokovnih delavcev, temveč jim želimo jasno sporočiti, da je problem velik, 

pomemben in da mora biti slišan in urejen. 

V imenu vsega omenjenega, vas vabimo, da nam do torka, 21. 01. 2014 s pisno 

povratno informacijo izrazite, da želite biti soustvarjalni del ureditve področja avtizma 

v Sloveniji in da podpirate cilje Iniciative za izboljšanje stanja na področju obravnave 

oseb z avtizmom. 

Vaše sporočilo in odločitev, da »vam je mar«, nam prosimo posredujte na elektronski naslov: 

avtizem.enake.moznosti@gmail.com. V kolikor ste ob vaši podpori pripravljeni tudi aktivno 

sodelovati, vas prosimo, da to v sporočilu tudi napišete. Vse predlagane ideje bomo skrbno 

preučili in jih vtkali v enotni načrt delovanja za dosego našega skupnega cilja. Veseli bomo 

vsake ideje in zamisli, prav vsaka šteje in je dragocena. 

Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas in prebrali poziv ter se veselimo vašega 

aktivnega odziva in sodelovanja pri uresničitvi ciljev naše skupne Vseslovenske 

iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom! 

 

Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom 

V Mariboru, 10. 01. 2014 
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