
 

 

ZORA 
 

Več zdravja za otroke in mladostnike z 
avtizmom in njihove družine 

 

 

3. NOVINARSKA KONFERENCA 
PROJEKTA ZORA 

Savska 3, Ljubljana, 4. nadstropje 
31. 3. 2016 (ob 12h) 

 

 

OB SVETOVNEM DNEVU AVTIZMA 2. APRILA 

 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 
Ljubljana, 25. marec 2016 
 

 
Bo s koncem projekta Zora tudi konec pomoči za otroke z avtizmom in 
njihove družine? 
 
 
 
 



 

 

3. novinarska konferenca projekta ZORA, na kateri vas bomo seznanili s potekom in 
dosedanjimi rezultati projekta ter prikazali kratek film o glavnih aktivnostih projekta. 
Seznanili vas bomo tudi s problematiko nadaljevanja aktivnosti po končanju projekta. 
 
Za izjave vam bodo na voljo naslednji govorci:  

 doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., Zavod Inštitut za avtizem in sorodne 
motnje, vodja projekta, 

 mag. Jasmina Dolinšek, univ.dipl.ekon., Mestna občina Maribor,  

 mag. Barbara Toplak  Perovič, univ. dipl. prav., Alma Mater Europaea – Evropski 
center, Maribor, 

 Inge Zorec, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke. 
 

Avtizem je najhitreje naraščajoča razvojna motnja. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh 
desetletjih narasla za več 10x, prizadene več kot 1 % populacije. Avtizem ostaja stalnica 
skozi vse življenje, ravno tako tudi potreba po pomoči in podpori. Zgodnja terapija in 
kasneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanje s področja posebnih potreb 
teh otrok, tako bistveno zmanjša tudi finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih 
in vedenjskih specifičnosti teh oseb. V Sloveniji so otroci z avtizmom prikrajšani 
predvsem na področju zgodnje terapevtske obravnave, njihovi starši pa nimajo 
potrebnega znanja in podpore. Poleg tega v Sloveniji pogrešamo v okviru javnega 
izobraževanja  program za strokovnjake, ki delajo z osebami z avtizmom. 
 
V okviru projekta ZORA poskušamo zapolniti vrzel, ki je prisotna v družbeni skrbi za 
otroke in mladostnike z avtizmom predvsem na področju terapevtskih obravnav, 
pomoči družinam ter izobraževanja za strokovnjake in starše. Za projekt je Zavod 
Inštitut za avtizem in sorodne motnje, skupaj s partnerji, pridobil nepovratna sredstva v 
okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. 
 
 
Projekt Zora traja od januarja 2015 do decembra 2016. Do sedaj smo naredili: 
 

- Več kot 3000 terapevtskih obravnav za 180 otrok 

- Razvili nove oblike terapevtskih obravnav (igralna terapija) in pomoči staršem (Early 

Bird Plus) 

- Ureditev Bivalnega centra v Mariboru, v katerega se je vključilo že več kot 60 otrok 

- Na podiplomskem funkcionalnem izobraževanju iz avtizma se je izobrazilo 80 

strokovnjakov 

- V izobraževanje je bilo vključenih 160 staršev 

- Brošuro in film s prikazom projektnih aktivnosti 



 

 

Vodja projekta je vodilna strokovnjakinja za avtizem v Sloveniji doc. dr. Marta 
Macedoni Lukšič, dr. med.,  Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje. Partnerji v 
projektu so Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje (nosilec projekta), Mestna 
občina Maribor, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, NevSom – 
Norwegian Centre of Expertise for Neurodevelopmental Disorders and Hyperomnias, 
Oslo University Hospital in Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke. 
Vrednost projekta je 718.090 EUR (sofinanciranje je 90%). 
 
 
Projekt Zora je velik korak naprej v celostni otrok z avtizmom in njihovih družin. V 
okviru projekta imajo otroci z avtizmom prvič v Sloveniji in širši regiji možnost 
vključitve v bivalni center, kjer se lahko socializirajo, naučijo skrbi zase in 
samostojnosti, razbremenijo pa se tudi starši in družine. V primeru, da ne bo novih 
virov financiranja, bomo morali bivalni center konec maja 2016 zapreti. S strani 
nosilca projekta so bile že pred meseci poslane pobude za zagotovitev novih virov 
financiranja na Ministrstvo za zdravje, na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter pred kratkim še na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Odgovorov za enkrat še ni, pričakujemo pa njihovo podporo. 
 
 
Bo s koncem projekta Zora tudi konec pomoči za otroke z avtizmom in njihove 
družine? 
 
 
Več informacij o projektu: 
doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., telefon:  031 699 840 
mag. Jasmina Dolinšek, univ. dipl. ekon., telefon:  041 355 552 
 


