
SKUPNOST ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

 

SOUS je skupnost, ki povezuje in zastopa organizacije – javne zavode in druge 

izvajalce, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo otrok, 

mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju 

Republike Slovenije.  

 

Javni zavodi in drugi izvajalci so SOUS ustanovili z namenom, da se zagotovi 

skladno in učinkovito opravljanje skupnih zadev v skupnem interesu njenih članov. 

SOUS:     

˗ kot zainteresirana strokovna javnost sodeluje pri obravnavi predlogov 

zakonov, podzakonskih predpisov, razvojnih programov in usmeritev s 

področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, zaposlovanja 

ter usposabljanja oseb s posebnimi potrebami oziroma drugih predpisov, ki 

zadevajo delovanje članic SOUS; 

˗ sodeluje pri pripravi, usklajevanju in sprejemu splošnega dogovora za 

zdravstveno dejavnost za posamezno pogodbeno leto za socialnovarstvene 

zavode za usposabljanje in zavode za usposabljanje;  

˗ je soorganizator izobraževalnih dni – Izobraževalni dnevi specialne in 

rehabilitacijske pedagogike o različnin aktualnih temah in 

˗ soizdajatelj znanstvene in strokovne revije Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika/Defektologica Slovenica. 

 

SOUS ima skupaj 45 članic, ki izvajajo različne programe za osebe z motnjami v 

razvoju, osebe z motnjami v duševnem razvoju, gluhe in naglušne, slepe in 

slabovidne, gibalno ovirane ter druge osebe s posebnimi potrebami. Skupno število 

zaposlenih pri članicah SOUS je 3230, od tega 1660 strokovnih delavcev in 1313 

delavcev, ki izvajajo storitve oziroma dejavnosti SOUS. Število uporabnikov, za 

katere so članice izvajale programe, je skupaj 3281, od tega 1928 v dnevnih 

programih in 1334 v celodnevnih programih. Na občasni obravnavi pa je bilo skupaj 

okoli 6530 uporabnikov (stanje konec leta 2010). 



 

SOUS je članica EASPD, evropskega združenja izvajalcev socialnih storitev. 

 

 

 

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji  

(SOUS)  

Linhartova 51  

1000 Ljubljana 

Telefon: 01 280 34 53 

Faks: 01 280 34 51 

Elektronski naslov: sous@siol.net  

Spletna stran: www.sous-slo.net 

 

 

 

http://www.sous-slo.net/

