
AKTVINOSTI  
S svojimi aktivnostmi skrbimo za dvig in 
izboljšanje znanj in kompetenc, ki študentom 
invalidom lahko pripomorejo k kvalitetnejšem 
študiju in lažjem iskanju zaposlitve po študiju. V ta 
namen organiziramo različne neformalne oblike 
izobraževanja kot so: jezikovni in računalniški 
tečaji, kreativne delavnice, športne in kulturne 
dejavnosti ter druge aktivnosti (plavanje, fitnes in 
tekmovanja v posebnih športnih panogah, itd). 

Organiziramo tudi različne družabne dogodke, kot 
so pikniki, zabave, izleti, itd, ki popestrijo študijski 
vsakdan študentov.
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DRUŠTVO ŠTUDENTOV 
INVALIDOV SLOVENIJE



ČLANSTVO  
Društvo, ki deluje že od leta 1996 združuje 
študente vseh vrst in stopenj invalidnosti, ki imajo 
status študenta na eni od univerz oz. samostojnih 
visokošolskih zavodov v Sloveniji.  

NAMEN IN CILJI 
Namen društva je prispevati k izboljšanju 
študijskih, zaposlitvenih in socialnih razmer 
študentov invalidov ter ustvarjati pogoje za čim 
bolj aktivno in neodvisno življenje.

Cilji društva so:
- izboljšanje študijskih pogojev študentov invali
  dov ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti 
- zagotavljanje enakih možnosti za vse študente 
  invalide 
- vzpodbujanje samostojnega življenja 
  študentov invalidov 
- zmanjšanje diskriminacije in osveščanje 
  javnosti za sprejemanje drugačnosti 
- socialno vključevanje študentov invalidov 
  v družbo 
- udeleževanje študentov invalidov v kulturnih,   
  športno-rekreativnih in družabnih aktivnostih

PODPORA IN STORITVE  
- Prilagojeni prevozi 
- Osebna asistenca- pomoč in spremljanje pri 
  vsakodnevnih in študijiskih zadevah 
- Prilagajanje študijskega gradiva v dostopne 
  oblike slepim in slabovidnim ter ostalim 
  študentom, ki potrebujejo prilagojeno 
  študijsko gradivo 
- Uporaba sodobne računalniške in 
  komunikacijske opreme 
- Fotokopiranje, povečavanje in skeniranje 
  študijskih gradiv  
- Svetovanje glede študijskih razmer 
  (dostopnost, prilagoditve, status, tutorstvo)
- Svetovanje glede bivanja, nastanitve, prehrane   
   in drugih zadev v času  študija 
- Svetovanje o zaposlovanju in načrtovanju kariere 
- Podpora fakultetam in drugim institucijam

Za izvajanje nalog skrbi strokovna služba društva, 
ki ima svoje prostore v Ljubljani in Mariboru

PROJEKTI 
- Sodelovanje in izvajanje mednarodnih, nacional
  nih in lokalnih projektov z namenom izboljšanja 
  visokega šolstva za invalidne osebe
- Udeležba in gostovanje na mednarodnih mla-
  dinskih izmenjavah, pošiljanje EVS prostovoljcev 
  ter organiziranje seminarjev in delavnic 
- Priprava plesnih in gledališkoh predstav
- V namen ozaveščanja splošne in strokovne ja
  vnosti uspešno izvajamo delavnice Izkušnja 
  spreminja

Na nacionalnem in mednarodnem nivoju 
sodelujemo z: 
- invalidskimi in drugimi nevladnimi 
  organizacijami 
- univerzami, 
- smo člani različnih vsebinskih mrež 
  (NSIOS, MINVOS), 
- vladnimi organizacijami in obiskovalci politik na 
  področju visokega šolstva in invalidov.


