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POVZETEK 

V sledečem diplomskem delu lahko preberete, do kakšnih spoznanj smo prišli na 

temo Prostočasne dejavnosti v bivalni skupnosti Zveze Sonček. 

V teoretičnem delu je predstavljena ideja o obliki bivanja za osebe s posebnimi 

potrebami, ki se imenuje bivalna skupnost. Ko spoznate oblike bivanja za osebe s 

posebnimi potrebami in ko je predstavljen koncept normalizacije, stvari pripeljejo do 

bivalne skupnosti. Ene izmed njih so bivalne skupnosti Zveze Sonček.  

Ko so predstavljene posebne potrebe, ki se v eni od bivalnih skupnosti Zveze Sonček 

pojavljajo, preidete na raziskovalni del. V njem s pomočjo ankete, na katero je 

odgovarjalo pet zaposlenih oseb v Sončkovi bivalni skupnosti, ugotovimo, katere 

prostočasne dejavnosti se pojavljajo med uporabniki (to so osebe s posebnimi 

potrebami, ki uporabljajo storitve Zveze Sonček), ki ţivijo v skupnosti. Ugotovljeno je 

bilo, da sta tako gledanje televizije kot dejavnosti z računalnikom močno na prvem 

mestu, uporabniki občasno obiščejo trgovino oziroma pošto, prav tako se v prostem 

času radi druţijo. 

Iz rezultatov je razvidno, da se športna dejavnost v tej bivalni skupnosti redko 

pojavlja. To sem preverila s pomočjo intervjuja, ki sem ga izvedla skupaj z 10-imi 

uporabniki. Ugotovilo se je, da si uporabniki ţelijo več gibalnih dejavnosti, zaradi tega 

so bili pripravljeni sodelovati v izvajanju seznama predlogov, ki je strnil raznovrstne 

kriterije (ţelja, denar, prostor in pomoč) v osnovni spisek moţnosti za gibalno 

dejavnost. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: bivalna skupnosti, Zveza Sonček, prostočasna dejavnost v bivalni 

skupnosti, gibalne in športne dejavnosti v bivalni skupnosti, program aktivnosti 
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FREE TIME ACTIVITIES IN LIVING COMMUNITY OF THE 

SONČEK ASSOCIATION 

 

ABSTRACT 

In the following diploma thesis you can read about our findings on the subject of free 

time activities in the living community of the Sonček Association. 

In the theoretical part of the diploma thesis, the way of life for people with special 

needs, called a living community, is presented. Once you have learned about the 

way of life for people with special needs and once the concept of normalization is 

introduced, you can learn more about the living communities. One type of these 

communities are the living communities of the Sonček Association.   

After different kinds of special needs, that we can come across in the living 

communities of the Sonček Association, are introduced, you get to the research part 

of the diploma thesis. In this part we find out, on the basis of the answers given in a 

survey involving  five employees of the Sonček Association, which free time activities 

are most frequently chosen among the users living in the community (users are 

people with special needs who use the services of the Sonček Association). It was 

determined that watching television and any type of computer activities prevail. Users 

also sometimes visit the store or the post office and they also like to spend their free 

time socializing with one another.   

If we take the results into consideration we see, that sport activities are seldom used 

in this living community. I tried to confirm that by interviewing 10 users. It was found 

out that the users would like to have more sport and motor activities. Due to this fact, 

they were willing to participate in the actualization of the previously established 

suggestions. The suggestions were made by summarizing different criteria (desire, 

money, available space and assistance) into one basic list of possibilities for sport 

activities.  

 

Key words: living community, Sonček Association, free time activity in living 

community, motor and sport activities in living community, program of activities 
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1 UVOD 
 

Mnogo je dogodkov in ljudi, ki so oblikovali mojo poklicno pot in posledično moj 

ţivljenjski stil. Prostovoljstvo pri Zvezi Sonček je zagotovo eden izmed momentov, 

kjer sem se klesala za delo z odraslimi z motnjami v duševnem razvoju. 

Pri njih sem doţivela marsikaj, od poletnih počitnic na Sončkovi kmetiji do prakse v 

Varstveno delavnem centru v Ljubljani. Manjkala mi je še ena izkušnja. In kaj je bolj 

spontana odločitev, kot da se na raziskovanje odpravim v bivalno skupnost. 

Najprej sem se v bivalno skupnost odpravila preko knjig. Ukvarjala sem se z 

vprašanji, kot so kje bi naj osebe s posebnimi potrebami ţivele, z vprašanjem 

normalizacije, ki je za njih trenutno edina ''prava stvar'', in  kam nas vse to pripelje, v 

stanovanjsko skupnost. V njo sem pokukala še oţje in podrobneje, nato pa sem se 

odpravila v bivalno skupnost, ki jo je zame izbrala Zveza Sonček. 
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2 OBLIKE BIVANJA IN INSTITUCIONALNO VARSTVO 
 

Lačen (2001) v svojem delu našteje osem najpogostejših oblik bivanja odraslih oseb 

z motnjo v duševnem razvoju (kasneje MDR). To so: 

- bivanje v lastni druţini, 

- bivanje v rejniški druţini, 

- bivanje v domu za starostnike, 

- bivanje v psihiatrični ustanovi, 

- bivanje v zavodu za usposabljanje, 

- bivanje v dijaških in podobnih domovih, 

- bivanje v domovih za odrasle osebe z MDR, 

- bivanje v Camphillskih skupnostih, skupnostih Barka. 

 

V nadaljevanju kot eno izmed sodobnejših moţnosti, ki se hkrati izogne večini 

resnejših kritik zgoraj naštetih moţnosti bivanja, navede bivalno skupnost. 

Z izjemo bivanja v lastni druţini oblike bivanja opredeli tudi Zakon o socialnem 

varstvu v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev v 8. členu, 

kjer opredeli institucionalno varstvo kot ''obliko obravnave v zavodu, drugi druţini ali 

drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja 

funkcijo doma ali lastne druţine'' (Uradni list, 2010, 8. člen, a). Zakon opredeli, katere 

osebe so upravičene do institucionalnega varstva (med njimi so tudi odrasle osebe z 

MDR, s teţavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju), 

pogoje bivanja (temperatura, prostori), standarde, kadrovske normative, metode 

dela. Zakon razloţi pojme, kot so druga druţina, stanovanjska skupina, bivalna enota 

ter institucionalno varstvo razdeli med celodnevno varstvo in obliko dnevnega varstva 

ter obe obliki opredeli (Uradni list, 2010). 
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BIVANJE V LASTNI DRUŢINI 

Kot ţe rečeno, zakon ne omenja bivanja v lastni druţini, saj zakon obsega vse tiste 

oblike, ki prevzemajo funkcijo doma (Podlipec, 1999), zato pa o njem govori Lačen 

(2001). Ta priznava, da je za odraslo osebo s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

oseba s PP) velikokrat najlaţja in najvarnejša izbira ţiveti doma (za drţavo tudi 

najcenejša), a je z vidika normalizacije in socializacije večkrat (pre)naporna. Zgodi se 

tudi, da to bivanje ni več mogoče, a ne po lastni izbiri, pač pa zaradi smrti ali bolezni 

v druţini, zaradi neprilagojenih bivanjskih prostorov. 

 

BIVANJE V REJNIŠKI DRUŢINI 

Lačnovo (2001) bivanje v rejniški druţini enači z bivanjem v drugi druţini, ki jo 

omenja Zakon o socialnem varstvu (Uradni list, 2010). V obeh primerih je to druţina, 

katere člani niso v sorodu z uporabnikom, generalno gledano pa ima veliko 

značilnosti lastne druţine. Podlipec (2001) opozarja, kako pomembno je, da z 

rejniško oz. drugo druţino dela tudi socialni delavec in to tako s celotno druţino kot z 

vsakim posameznikom individualno. Avtorica to obliko bivanja opredeljuje kot pestro 

obliko, ki pa jo je, kljub kvaliteti, zaradi nerazširjenosti in nepoznavanja teţje širiti. 

 

BIVANJE V DOMU ZA STAROSTNIKE 

Zgodi se, da odrasle osebe s PP, še posebej z MDR, ţivijo v domu za starostnike, 

četudi niso starostniki oziroma starejši. Lačen (2001) tega ne odobrava, saj so 

potrebe odrasle osebe s PP drugačne od potreb starejših oseb. Če se sobivanju ni 

mogoče izogniti, Lačen (2001) predlaga dislocirano enoto za osebe s PP znotraj 

doma, vsebine, način dela in utrip ţivljenja te skupine pa so ločeni od ostalih skupin. 

 

BIVANJE V PSIHIATRIČNI USTANOVI  

Ta način bivanja je skoraj ţe preteklost, na ta način so se bivanjske teţave oseb z 

MDR reševale pred časom, saj so v ustanove segregirali vse, ki so imeli teţave ''v 

glavi''. Lačen (2001) tej obliki bivanja izrazito nasprotuje, saj niso v skladu z 

normalizacijo, na katero sem bom osredotočila kasneje. 
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BIVANJE V ZAVODU ZA USPOSABLJANJE 

Bivanje v zavodu za usposabljanje, o katerem govori Lačen (2001), lahko primerjamo 

z bivalno enoto za osebe s PP ali pa zavodsko obliko institucionalnega varstva, ki ga 

omenja Zakon o socialnem varstvu (Uradni list, 2010). Avtorica Podlipec (2001) 

zavod opisuje kot varstvo skozi cel dan in celo leto za osebe, ki v domačem okolju 

nimajo te moţnosti (zaradi neprimernega okolja ali smrti staršev). Po njenem mnenju 

zadnje čase do te vrste bivanja prihaja tudi zaradi lastne ţelje uporabnikov, morda pa 

je še posebej primerna za t.i. zavodske otroke, ki so takšne oblike navajeni od 

rojstva. Lačen (2001) pa kljub praktični rešitvi, ki jo predstavlja takšna oblika 

(načeloma začasnega) bivanja, opozarja ravno na to pomanjkljivost. Vedno 

pogostejša problematika zavodov je, da kljub usposabljanju osebe ostajajo v 

zavodih, včasih celo od začetka bivanja (v otroštvu) pa do smrti. Ta način primerja z 

inštitucijami iz 19. stoletja. 

 

Zakon o socialnem varstvu pravi, da ima lahko kakršnokoli institucionalno varstvo  

vključenih med 4 in 24 oseb. Zavode, ki jih poznamo v Slovenskem prostoru, večkrat 

ne moremo uvrščati pod institucionalno varstvo, saj ta normativ številčno pogosto 

presegajo (Uradni list, 2010). Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 

Koroškem je imela konec decembra 2010 327 uporabnikov. Nekaj od tega je sicer 

vključenih le v dnevno varstvo ali t.i. VDC (varstveno delavni center) (Center za 

usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem), a število oseb, ki prebiva v 

zavodu, kljub temu presega v Zakonu omenjen standard.  

 

BIVANJE V DIJAŠKIH IN PODOBNIH DOMOVIH 

Te moţnosti ne spadajo pod okrilje Zakona o socialnem varstvu, jo pa omenja Lačen 

(2001) in jo splošno gledano precej pozitivno oceni, saj se osebe s PP  integrirane v 

večinsko populacijo njihove starosti. A tudi ta oblika ima dve tehtni pomanjkljivosti. 

Ker ta sistem deluje po šolskem sistemu, je bivanje tukaj časovno omejeno, kar ne 

prinese trajne rešitve. Poleg tega se v samem temelju te inštitucije ne posvečajo 

osebam s PP, zato se večkrat zgodi, da so odrinjeni, prav tako to ni njihov dom, tukaj 

so začasni gostje. 
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BIVANJE V DOMOVIH ZA ODRASLE OSEBE Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Bivanje v domovih je bila leta 2001, ko je avtor Lačen podajal svoje mnenje v knjigi 

Odraslost: osebe z MDR, ena modernejših idej, ki je odpravila precej prej naštetih 

slabosti drugih oblik bivanja. So specializirane oblike, a je vanjo vključenih preveč 

ljudi, kar predstavlja teţavo za osebni prostor posamezne osebe, druga 

pomanjkljivost domov te vrste pa je velika stopnja segregacije ali prenizka stopnja 

normalizacije.  

 

BIVANJE V CHAMPHILLSKIH SKUPNOSTIH, SKUPNOSTIH BARKA 

Zelo kvaliteten in naprednejši način bivanja oseb s PP temelji na prostovoljni 

odločitvi, zaradi česar ni utemeljena v Zakonu o socialnem varstvu, prav tako ni 

vedno gotovo, da bo skupnost obstala. Prostovoljci (osebe brez PP) se namreč 

odločijo, da bodo skozi vso leto in cel dan ţiveli z osebami s PP, zato lahko kadarkoli 

odidejo, kar pa lahko na uporabnikih oziroma vseh udeleţencih pusti globlje 

posledice. Razliki med skupnostjo Barka in Champhillsko skupnostjo je v temeljnem 

načelu. Za Champhillsko skupnost je to svoboda, enakost, bratstvo (Lačen, 2001), 

Barka pa je v svojih temeljih krščanska skupnost (Društvo Barka, Začetki, 2011). 

Barka v slovenskem prostoru ţe obstaja, Champhillska skupnost pa (zaenkrat) še ne. 
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3 NORMALIZACIJA 
 

3.1 ZAČETKI IN DEFINICIJA 

Normalizacija je ime za koncept, ki se je v Evropi, natančneje v Skandinaviji, pojavil 

leta 1969 z avtorjema Mikkelsen in Nirje, nekaj let kasneje pa je koncept opredelil 

tudi Wolfensberger v Kanadi oziroma v ZDA. Mikkelsen in Nirje sta pojem 

normalizacija opredelila predvsem za osebe z MDR, a je kasneje prišlo do transferja 

pomena pojma na vse osebe s PP (Lačen, 1993). 

Pojem normalizacija je, tako kot pojem kvaliteta ţivljenja, zelo subjektiven pojem, 

pravita avtorici Novljan in Jelenc (2002). Ravno zato pri razlagi pojma naletimo na 

teţavo, saj se pojem prilagaja posameznemu človeku. ''Vsem osebam z motnjami v 

duševnem razvoju zagotoviti take pogoje ţivljenja, ki so, kolikor je pač moţno, 

podobni pogojem, v katerih ţivijo ostali ljudje'' (Novljan in Jelenc, 2002: 17).  

Lačen (2001) na normalizacijo gleda kot na normalizacijo pogojev ţivljenja in kot na 

normalizacijo motnje. Ne moremo si zakrivati oči, motnja obstaja, četudi bo 

normalizacija potekala v največji moţni kvaliteti in jakosti, motnja ne bo izginila, lahko 

pa z normalizacijo zadovoljimo tako vsakdanje kot tiste drugačne potrebe osebe s 

PP. Tudi v Sloveniji se pojavljajo simpatizerji ekstremističnega gledanja na 

normalizacijo, da osebe s PP normaliziramo do te mere, da ostanejo brez posebnih 

okoliščin (ne stanovanjskih, ne zaposlitvenih), da ţivijo ţivljenje vsakdanjega, 

zdravega človeka. Lačen (2001) je mnenja, tako z vidika strokovnjaka kot z vidika 

človeka, da bi takšna ureditev osebam s PP zelo škodovala, da, kot ţe rečeno, 

motnje ne moremo in je ni smiselno zanikati. 

Wolfensberger (1972, v Lačen, 2001) je v svoji knjigi Normalizacija definiral pojem iz 

naslova knjige in to v petih točkah: 

- majhna kapaciteta, 

- ločitev bivalnih skupnosti, 

- specializacija, 

- kontinuiteta,  

- integracija.  
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Majhno kapaciteto Lačen (2001) promovira iz dveh razlogov. Pravi, da to daje 

občutek intimnosti in varnosti osebam s PP, poleg tega je takšno skupino laţje in 

hitreje vključiti v okolje. Majhna kapaciteta pomeni skrčeno število oseb s PP tako v 

stanovanjskih kot v ţivljenjskih okoliščina in to ne glede na to, kje osebe stanujejo. 

 

Ločitev bivalnih funkcij pomeni, da osebe s PP stanujejo na eni lokaciji, na drugi 

lokaciji pa delajo, se šolajo, nakupujejo. S tem povečamo moţnost za socialno 

udeleţbo oseb s PP. Po mnenju avtorja Lačna (2001) pa je nujno ločiti vsaj tri 

različne lokacije, in sicer za bivanje, za delo in za preţivljanje prostega časa. 

 

Specializacija ― kljub temu da imajo vse osebe, zaradi katerih se formira pojem 

normalizacija, posebne potrebe, se med seboj razlikujejo, in sicer v stopnji in obliki 

motnje, pogostosti pojavljanje motnje,  v starosti, osebnosti in v obliki potreb, ki jih 

imajo. Ravno zato jim moramo, poleg običajnih oblik pomoči, nuditi tudi specializirane 

oblike, prilagojene njihovim potrebam.  

 

Kontinuiteta pomeni spontano nadgrajevanje znanj, sprejemanje novih oblik in 

odmiranje starih, ţe preţivelih. Do tega pride samo po sebi, ko zaradi izkušenj in 

strokovnosti pridemo do novih spoznanj, zato ni potrebe, prav tako za osebe s PP ni 

dobro, da odvrţemo staro znanje, prepričanja in načine delovanja, če nismo ţe 

sprejeli in vpeljali novega.  

 

Integracija je le ena izmed plati normalizacije in pomeni, da je oseba s PP vključena 

v okolje, predvsem pa je to mišljeno s fizičnega vidika. Ravno zato je pomembno, da 

pri normalizaciji ne upoštevamo le integracije in pozabimo vse druge pomembne 

dele. Lačen (2001) integracijo definira tudi kot sodelovanje med javno dostopnimi viri 

pomoči in specifičnimi osebam s PP namenjenimi oblikami pomoči.  
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3.2 CILJI NORMALIZACIJE 

Kot je dejal Wolfensberg (1972, v Lačen, 2001: 11) ''cilj normalizacije ni normalizirati 

ljudi, temveč njihove ţivljenjske razmere.'' Normalizacijo je potrebno speljati tako, da 

je čim več ciljev osebe s PP, o katerih govori Lačen (1993), zagotovljenih. Lačen 

(1993) kot cilje oseb s PP, še posebej oseb z MDR, navaja sprejetost, pripadnost 

skupini ter biti del soseske in skupnosti. Ob upoštevanju tega organiziramo 

normalizacijo predvsem na dveh različnih področjih. Prvo področje se osredotoči na 

delo osebe s PP in zajema področje od priprav do evalvacije ter seveda samo 

izpeljavo. Drugo področje zajema ţivljenje osebe s PP, obe področji pa morata 

upoštevati posameznikove ţelje, potrebe, osebnostne lastnosti in primanjkljaje. Zopet 

se ustavimo pri osebnostni dimenziji oziroma lastni interpretaciji pojma normalizacija 

in kvaliteta ţivljenja, ki jo omenjata avtorici Novljan in Jelenc (2002). Ne glede na 

subjektivni element je organizirati delo veliko laţje kot preostali del ţivljenja, saj so po 

mnenju avtorja Lačna (1993) osebe z MDR hitro delavno storilne, medtem ko je 

pribliţati kvaliteto ţivljenja osebe s PP kvaliteti ţivljenja večinske populacije ljudi, 

torej tako kot od nas zahteva normalizacija, veliko teţje. Temu ni tako zaradi slabših 

intelektualnih zmoţnosti oseb z MDR, temveč ker imajo osebe z MDR prav tako 

teţave z adaptacijo, t.j. vključevanjem. 

 

Avtorici Novljan in Jelenc (2002) v svojem delu povzemata ugotovitve študije 

Življenjski pogoji v Evropi, ki določajo osem najpomembnejših področji za 

zadovoljitev človekovih potreb in s tem opredelijo pojem kvaliteta ţivljenja. Ti cilji so 

zdravje, razvoj doseţen s pomočjo učenja, delo in dobro delavno okolje, dosegljivost 

in kvaliteta prostega časa, materialno premoţenje in uspešnost na delovnem mestu, 

naravno okolje, osebnostna svoboda in pravna varnost, kakovost ţivljenja v okolju. 

 

3.3 NAČELA NORMALIZACIJE 

Poznamo veliko različnih navedb načel normalizacije, a naši avtorji se osredotočijo 

na 5 načel, ki jih je postavil Brandon (1991, v Lačen, 2001) ter na osem točk, ki jih je 

navedel Nirje (v Novljan in Jelenc, 2002). 
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Nirje je v omenjenih točkah navedel, iz česa je po njegovem mnenju sestavljeno 

''normalno  ţivljenje oseb z MDR: 

- običajen dnevni ritem; ustrezati mora enako starim vrstnikom; 

- običajen tedenski ritem; to zahteva ločitev delavnega tedna od vikenda; 

- običajen letni ritem z vsemi prazniki in dopusti; 

- moţnosti za običajen potek vseh razvojnih faz; 

- upoštevanje njihovih ţelja, potreb in izbire kot tudi pravice do samoodločanja; 

- moţnosti ţivljenja v heteroseksualni skupini; 

- običajen ţivljenjski standard; zagotovitev osnovnih socialnih (ekonomskih) 

potreb, ki tem osebam omogočajo aktivno vključevanje v širše socialno okolje; 

ustanove za vzgojo in izobraţevanje, pomoč, svetovanje in bivanje teh oseb morajo 

imeti enak standard, kot velja za ostale osebe'' (Novljan in Jelenc, 2002: 55―56).  

Brandon (1991, v Lačen, 2001) uredi v 5 točk, znotraj vseh pa so vprašanja, ki si jih 

delavec zastavi, da preveri svoj odnos do osebe s PP. Odgovori pa nam pokaţejo 

kvaliteto ţivljenja osebe s PP na kvantitativnih področjih. 

 

Prvo načelo je načelo dobrih medsebojnih odnosov in preverja odnose, ki jih 

imamo z osebami s PP. So to partnerski, topli, prijateljski odnosi ali smo v njih na nek 

način prisiljeni, ker je to pač naša sluţba? Jih obravnavamo kot otroke ali starosti in 

sposobnostim primerno? 

 

Načelo socialne participacije nas spodbuja, da osebi s PP omogočamo vključitev v 

socialno druţbo in da imajo pri tem vpliv na odločitve, ki jih je potrebno sprejeti v 

njihovem ţivljenju. Vprašanja nas sprašujejo, če in kolikšno vlogo imajo pri odločitvah 

v druţini, kakšni drugi bivalni obliki in na delavnem mestu. Npr.: sami odločajo, kaj 

storiti s svojim denarjem, sprejemajo in odhajajo na obiske glede na njihove ţelje, so 

vključeni v organizirane oblike odločanja v primeru, da so takšne oblike potrebne.  

 

Načelo osebnega razvoja skrbi za osebni razvoj oseb s PP s spodbujanjem 

moţnosti za intimni prostor osebe. Načelo vključuje neomejeno in nenadzorovano 

telefoniranje, lastno sobo, v katero drugi brez dovoljenja nimajo vstopa ali pa pomoč 

pri nadgradnji skrbi za samega sebe (npr. sledenje modnim smernicam).  
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Četrto načelo, načelo resničnega povezovanja, ţeli in od nas zahteva, da 

preverimo, če so osebe s PP v drţavne, javne in druge oblike vključene kot druge 

osebe, njihovi vrstniki brez PP, ali uporabljajo specifične, njim prilagojene oblike, in 

sicer prevoz, dopustovanje, zdravstvena oskrba, trgovina, društva, verska, politična 

ali športna skupine. 

Izbiro in vse, kar izbira prinese s seboj vpliv, spremembo in seveda tveganje terja 

načelo resnične izbire. Načelo nas sprašuje, ali osebam s PP dovolimo izbiro na 

različnih področjih, od hrane, sodelavcev, zabave, razvad do proste izbire spolnih 

dejavnosti.  
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4 SMISEL, POMEN ALI VZROKI NASTANKA BIVALNIH 

SKUPNOSTI 
 

Ko ljudje odrastejo, je popolnoma vsakdanje, včasih pa celo pričakovano, da se 

osamosvojijo in preselijo na svoje. Glede na avtorja Lačna (1993) pa precej oseb 

spremeni svoje mišljenje, ko pogovor nanese na osebe s PP, še posebej na osebe z 

MDR. Večinska populacija je prepričana, da je za njih najbolje, da ostanejo doma, saj 

so tam najbolj varne, poleg tega osebe z MDR doţivljajo kot osebe, ki niso sposobne 

samostojnosti ali samostojnega ţivljenja. Svoje dodajo strokovnjaki, ki se sklicujejo 

na definicije doma in definicijo druţine ter ugotavljajo, da inštitucije nikoli ne morejo 

nadomestiti teh primarnih oblik bivanja, ne glede na trud, ki ga vloţijo v to (Podlipec, 

1999). 

 

Včasih je veljalo načelo, da so osebe z MDR t.i. večni otroci (Lačen 1993), ki pa še 

vedno ni popolnoma izzvenelo. Včasih se zgodi, da na svoje otroke, ki so ţe odrasli, 

tako gledajo tudi njihovi starši (Korbar, 2001) in so prepričani, da so le oni primerni in 

sposobni skrbeti za svojega otroka, t.j. odraslo osebo z MDR. A Rovšek (2000) nas 

seznani, kaj večna infantilizacija oseb z MDR povzroči. Druţbeno osamljenost osebe 

z MDR, saj jo tako psihološko kot fizično nazadujejo. A kot je dejal Kotar, ki ga 

povzema Lačen (1993: 28―29): ''Te osebe obravnavamo kot otroke, z njimi 

govorimo kot z otroci, čeprav so to odrasli ljudje s potrebami odraslih ljudi.'' 

 

Če se upremo na načelo normalizacije, imajo vsi mladi odrasli pravico oditi od svoje 

druţine in zaţiveti drugje, kar vključuje tudi osebe z MDR (Pastirk, 1999), natanko 

tako kot lahko odidejo njihovi sorojenci (Korbar, 2001) in vrstniki. Pri tem je zelo 

pomembno, da ne odločamo mi kot strokovnjaki. Oseba s PP, torej tudi oseba z 

MDR, ima pravico do izbire in do načina ţivljenja, ki je enak ţivljenju večinski 

populaciji enako starih oseb. To pomeni, da je izbira, kje in s kom bo ţivela oseba z 

MDR, prepuščena druţini (pri tem mora imeti oseba z MDR pomembno vlogo pri 

(so)odločanju), pri tem je pomembno, da sta na izbiro vsaj dve moţnosti. Ne glede 

na odločitev je izbira pravilna in se pri tem ne smemo sklicevati na normalizacijo (če 

se odločijo za ţivljenje doma) ali jim kakorkoli vzbujati občutek krivde, če je izbira 

njihovega odraslega otroka samostojno ţivljenje (Lačen, 2001). 
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Ravno zaradi vsega naštetega je tudi pri nas vedno bolj trdno ustaljeno prepričanje, 

ki je v svetu ţe v polni veljavi, da mladoletne osebe z MDR v času izobraţevanja 

ţivijo v svoji primarni druţini (kljub ţeljam pa to zaradi objektivnih razlogov ni vedno 

mogoče), medtem ko polnoletne oz. odrasle osebe z MDR bivajo vstran od druţine, 

na svojem (Lačen, 2001). 

 

Lačen (1993) na podlagi izkušenj različnih delavcev, ki so v tistem času iskali bivalne 

moţnosti za odrasle osebe z MDR, ki so zaključile šolanje in bi se naj po takrat še 

zelo uveljavljenem prepričanju vrnile v druţinsko okolje, a to ni bilo mogoče, navede 

dve utemeljitvi, ki nasprotujeta ţivljenju v takratnih inštitucijah. Eden izmed razlogov 

je proces pozabljanja, ki ga sproţi ţivljenje v velikih institucijah, saj osebe izgubijo 

veliko znanja, ki je bilo pridobljeno v času šolanja. Prav tako proti takšnemu načinu 

bivanja govori vzdušje, tempo, način ţivljenja v ustanovah, saj njihovi uporabniki ne 

ţivijo pestro in polno, kot bi lahko. 

 

Lačen (2001) izpostavi še slabosti ţivljenja v primarni druţini. Prvi razlog je šok, ki ga 

odrasla, včasih ţe ostarela oseba z MDR, doţivi, ko njeni starši umrejo ali onemorejo 

in se tako nenadoma, ne po svoji izbiri, mora preseliti v kakšno izmed inštitucij. Prav 

tako nas v ţivljenju izven druţine prepričuje koncept normalizacije, da vsak mlad 

odrasel človek brez PP zapusti svojo druţino in se osamosvoji. Odhod odrasle osebe 

s PP pa prepreči tudi vsakodnevne konflikte in pogoste teţave, ki se pogosto 

dogajajo znotraj vsakega druţinskega okolje, saj nas ţe stara modrost uči, da stari in 

mladi ne gredo skupaj. Prav tako je od staršev oseb s PP zelo nekorektno 

pričakovati, da bodo za svojega otroka skrbeli celo ţivljenje, če imajo drugo moţnost, 

ki jo ţelijo izkoristiti (in si tako ţeli tudi oseba s PP). 

 

Iz vsega navedenega je razvidno, da imajo osebe s PP veliko različnih moţnosti 

bivanja, a so vse od njih podvrţene kritiki s strani stroke (Lačen, 1993). S tem 

namenom so se po svetu, pa tudi pri nas, začele razvijati bivalne skupnosti, ki so bile 

po mnenju avtorja Lačna (1993) še enakovredna izbira v primerjavi z bivanje v lastni 

druţini. Isti avtor (Lačen, 2001) pa se je skoraj 10 let kasneje na podlagi izkušenj, 

videnega in popolnega sprejetja koncepta normalizacije, v konkurenci ţivljenja v 

lastni druţini, opredelil za samostojno ţivljenje v bivalni skupnosti. Tako lahko to 
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poglavje zaključimo z nadaljevanjem Kotarjeve misli, ki jo navaja Lačen (1993: 29): 

''Hiše ali stanovanja za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju torej danes ne 

pomenijo samo strehe nad glavo, temveč vse to, kar potrebujejo za svojo srečo.''  
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5 BIVALNA SKUPNOST V TUJINI IN ZAČETKI V SLOVENIJI 
 

Ob vsesplošnem sprejetju koncepta normalizacije in logični reakciji na 

deinstitucionalizaciji, so drţave nove teorije skušale uresničiti z različnimi postopki in 

različno hitro. V nekaterih drţavah, npr. v Italiji, so bolnike takoj odstranili iz različnih 

institucij (Lačen, 1993), kljub temu da za bivanje niso imeli druge rešitve, ki bi 

ustrezala na novo sprejeti normalizaciji. Deinstitucionalizacija oseb s PP se je pričela 

uresničevati nekoliko kasneje, tako da so bili strokovnjaki nanjo pripravljeni s sveţo 

idejo o samostojnem bivanju oseb s PP, bivalno skupnostjo.  

Idejo v različnih drţavah uresničujejo na različne načine. 

 

ANGLIJA 

V Angliji s polno paro izvajajo deinstitucionalizacijo (Kriţaj, 2006), zato večina 

odraslih oseb z MDR prebiva v stanovanjskih skupnostih (tri ali štiri osebe) ali v 

domovih, kjer ţivi do 6 oseb (Martinc, 2002). Manjše število stanovalcev v skupnostih 

je tudi uzakonjeno, občine morejo primerno namestiti svojega občana, odraslo osebo 

z MDR.  

 

AVSTRIJA 

Tudi v Avstriji se, na podlagi zakonskih sprememb, odpirajo in razvijajo bivalne 

skupnosti (Kriţaj, 2006), večkrat tudi  izdatno podprte s strani raznovrstnih 

organizacij (s strani cerkve, dobrodelnih ustanov, staršev) (Martinc, 2002). 

 

ČEŠKA 

Na Češkem se je pred dobrimi desetimi leti odprla prva bivalna skupnost, po njenih 

korakih in po njenem vzorcu počasi nadaljuje pot celotna drţava. Glede na poročila 

različnih neodvisnih organizacij pa je pot do deinstitucionalizacije še dolga, saj večina 

oseb z MDR še biva v zavodih (Kriţaj, 2006). 
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FRANCIJA 

V tej drţavi najdemo veliko večvrstnih organizacij, ki se trudijo za čim bolj samostojno 

ţivljenje oseb s PP, organizacije delno financira drţava. Med drugim organizacije 

delujejo v smeri bivalnih skupnosti (Kriţaj, 2006). 

 

NIZOZEMSKA 

Prve bivalne skupnosti oziroma komune, kot so jih takrat imenovali, so se na 

Nizozemskem začele pojavljati vzporedno s konceptom normalizacije, pri tem imamo 

v mislih deinstitucionalizacijo na splošno in ne le za osebe s PP. Sedaj so te oblike 

bivanja splošne in zelo razširjene, brez da bi bile utemeljene z zakonom, imenujejo 

pa se stanovanjske ali bivalne skupine (Kranjc, 2010). 

 

NORVEŠKA 

Zaradi visoko razvite socialne drţave in splošne miselnosti Norveţanov so na 

Norveškem najpogostejše bivalne skupnosti, kjer ţivi le ena oseba. Osebi s PP je 

zagotovljeno ţivljenje izven druţine ali institucije, če to hočejo (Kriţaj, 2006). 

 

ŠVEDSKA 

Švedska je, tako kot Norveška, ena najuspešnejših drţav pri uresničevanju principa 

deinstitucionalizacije. Tudi tukaj najdemo veliko bivalnih skupnosti, v katerih ţivi od 

ene  do pet oseb, pomoč pa prihaja k njim le po potrebi (Kriţaj, 2006). 

 

ZDRUŢENE DRŢAVE AMERIKE  

Znotraj drţav ponujajo za osebe z MDR različne programe bivanja, Pastirk (1999) 

opiše program Homes, ki ga uporabljajo v zvezdni drţavi Itaha. Program ponuja 4 

različne načine bivanja. Prva dva načina vključujeta pomoč skozi ves dan in ţivljenje 

v skupnosti, s tem da je prvi podoben naši bivalni skupnosti, pri drugem pa 

uporabniki ţivijo v apartmajih sami ali  še z enim uporabnikom, zgradba pa je polna 

teh apartmajev. Tretji način, imenovan podpirani apartmaji, so podobni apartmajem 

drugega načina, le da so apartmaji na različnih lokacijah, pomoč pa je uporabnikom 
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nudena vsakodnevno z obiski. Četrto obliko uporabljajo tisti, ki ţelijo ţiveti 

samostojno, pri tem pa pridobijo denarno pomoč in pomoč osebja, ko jo potrebujejo. 

 

SLOVENIJA 

Ko se je v Sloveniji pojavila potreba in ţelja po drugih oblikah bivanja, so se tisti, ki 

so to potrebo ţeleli zadovoljiti, znašli pred oviro, saj v slovenskem prostoru niso našli 

ustreznega teoretičnega koncepta, ki bi ga lahko uresničili (Lačen, 1993). Ker so se 

uzrli po teorijah v drugih, v tem pogledu bolj razvitih drţavah, so v Sloveniji pričeli 

odpirati bivalne skupnosti počasi in strokovno (Kotar, 1999). 

Prva stanovanjska skupnost v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1981 kot prehodna 

postaja med zavodom in zunanjim ţivljenje za mladostnike, ki so imeli čustvene ali 

vedenjske motnje (Podlipec, 2001). Prva bivalna skupnost za osebe s PP je bila 

ustanovljena pred 27 leti, druga, v Črni na Koroškem, pa pred 22 leti (Lačen, 1999). 

Drţava od ustanovitev prvih bivalnih skupnosti z novimi, izboljšanimi zakoni omogoča 

ustanavljanje in odpiranje novih bivalnih skupnosti, a jih hkrati ne zagotavlja, saj 

projekte finančno ne podpira v celoti. Pri tem velik deleţ financ in iniciative pade na 

ramena različnih organizacij in druţbe (Rovšek, 2000). 
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6 DEFINICIJA POJMA BIVALNA SKUPNOST 
 

Opredelitvi bivalne in stanovanjske skupnosti se razlikujeta, lahko bi rekli, da je 

beseda stanovanjska skupnost nadpomenka besedi bivalna. Stanovanjsko skupnost 

sestavljajo trije ljudje, ki med seboj niso sorodstveno ali zakonsko povezani, 

stanujejo v istem stanovanju ter imajo skupne obede vsaj 2x na teden. Skupnost 

lahko kadarkoli zapustijo ali si ustvarijo novo (Kranjc, 2010). 

Definicij bivalne skupnosti je veliko, moramo se zavedati, da ni dovolj, če omejimo 

število stanovalcev v neki skupnosti (Rovšek, 2000). 

Lačen (2001: 71) opredeli pojem takole: ''Bivalno skupnost sestavlja manjša skupina 

oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki ţivi v zaključenem okolju, je razmeroma 

samostojna, čim primerneje vodena in kolikor je mogoče vključena v okolje.''  

Tako poleg zmanjšanega števila, ki ga omenja ţe Rovšek (2000), doda Lačen (2001) 

še 5 točk, ki definirajo bivalno skupnost. Kot stanovalce bivalne skupnosti Lačen 

(2001) določi osebe z MDR. Ti ţivijo v zaključenem okolju, kar pomeni, da je bivalna 

enota samostojna dislocirana enota, ki ima svoja interna pravila in ureditev. 

Samostojnost, ki jo ima bivalna enota, pomeni, da se znotraj nje uporabljajo prijemi, 

ki poskrbijo, da osebe z MDR ţivijo po svoji izbiri in pri tem potrebujejo čim manj 

pomoči. Vodenje, naslednja točka definicije, bi moralo biti usmerjeno v spodbujanje 

samostojnosti in samoodločanja, to pa ne pomeni, da bivalna enota deluje brez 

pravil. Seveda pa se bivalna skupnost po načelu normalizacije pridruţi ţivljenju izven 

enote, kar poudarja zadnja točka Lačnove (2001) definicije kot tudi Kriţaj (2006) v 

svojem članku. 

Različni avtorji k temu opisu dodajajo še druge značilnosti bivalne skupnosti. Bivalna 

skupnost je način obravnave (Soţitje; Komar, 1996), ki uporabnikom nudi konstantno 

pomoč (ves dan in vse, ali pa vsaj vse delavne dni v letu) (Komar, 1996; Kranjc, 

2010) v prebivališčih, ki so spremenjena tako, da ustrezajo njihovim PP (Kranjc, 

2010). V njih uporabnike spodbujajo in jih vodijo k samostojnosti (Kranjc, 2010), 

ţivljenje pa skušajo kar najbolj pribliţati ţivljenju večinske populacije zunaj bivalnih 

skupnosti (Podlipec, 2001). Razmerja so zaradi manjšega števila sostanovalcev bolj 

odkrita in skoraj obvezna (Podlipec, 2001), zaradi česar bivalna skupnost prevzema 

vlogo primarne druţine (Soţitje). 
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7 O BIVALNI SKUPNOSTI 
 

7.1 OBLIKE 

Jerman (1991, v Lačen, 2001) povzema razdelitev bivalnih skupnosti na tri oblike 

glede na vzrok rabe bivalnih skupnosti. 

Prva oblika oziroma namen bivalne skupnosti v tej obliki je nadomestilo za bivanje v 

institucijah, saj so starši osebe, ki uporabljajo bivalno skupnost, ţe pokojni ali pa za 

njih iz različnih vzrokov ne morejo skrbeti. V tej obliki bivalne skupnosti bivanje ni 

časovno omejeno.  

 

Cilj druge oblike je deinstitucionalizacija oseb, ki so večino svojega ţivljenja ţiveli v 

različnih institucijah in jih v bivalni skupnosti usposabljajo za samostojno ţivljenje. 

Tretja oblika bivalne skupnosti je namenjena preprečevanju institucionalizacije, 

kamor bi osebe z MDR odšle bivati brez te alternative, stresnih situacij, ki bi se 

sčasoma pojavile v primarni druţini. 

Lačen (2001) je z razdelitvijo zadovoljen, opozarja pa na pomanjkljivost, in sicer 

trajanje namestitve v bivalno skupnost za osebe z MDR, saj za njih bivalna skupnost 

ni le prehodna in kratkotrajna oblika, pač pa stalna in trajna oblika prebivanja. 

 

7.2 CILJI, NALOGE IN STANDARDI 

Lačen (2001) postavi štiri cilje, ki bi zaradi koncepta normalizacije in kvalitete 

ţivljenja morali biti temelj vsake bivalne skupnosti. V prvem cilju si, če ga seveda 

sprejmejo, delavci v bivalni skupnosti zastavijo, da bodo delovali v smeri razvijanja 

uporabnika, ki ne potrebuje pomoči (oziroma jo potrebuje v zmanjšani meri) in je 

kreativen, pri tem pa prisluhnejo njegovim interesom, potrebam in spretnostim. Na 

drugi del cilja, torej na dejavnosti po osebnih ţeljah, nas opozarjata tudi avtorici 

Novljan in Jelenc (2002), Kolenko (1999) pa nas posvari, da s samostojnostjo mora 

priti tudi odgovornost. Drugi cilj, ki ga postavi Lačen (2001), govori o udeleţevanju 

uporabnikov bivalne skupnosti na področjih, ki jim morajo biti ponujena. To so delo in 
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zabava v okviru umetnostnih, druţbenih in športnih aktivnosti. Prav tako se morajo 

zaposleni truditi, da pomagajo uporabniku izpolniti ţelje, ki jih ima znotraj svojega 

obstoja. S tem izpolnijo tretji cilj, četrti zastavljen cilj (Lačen, 2001) pa govori o 

počlovečenih razmerjih znotraj skupine. Enake cilje priporoča tudi Društvo Soţitje. 

Novljan in Jelenc (2002) v svojem delu opredelita, kaj stanovanje ali hiša nudi 

človeku, ki ga uporablja. Prepreči nezaţeleno in nevarno ter povzroči stalnost, 

prepričanost oziroma trdnost. Varuje ga pred vremenskimi in drugimi naravnimi 

pojavi ter zagotavlja intimo. 

Naloge bivalne skupnosti pa so malo drugačne in so podrejene ciljem, ki si jih 

zastavijo delavci in standardom, ki veljajo znotraj bivalnih skupnosti. Komar 

(1996: 36) standarde razdeli v štiri skupine:  

- ''oskrba, 

- vodenje in varstvo, 

-  zdravstvena nega, 

- zdravstvena habilitacija.''  

Ko primerjamo standarde (Komar, 1996) in naloge bivalne skupnosti (Lačen, 2001), 

ki so izpeljani iz ciljev, ugotovimo, da se cilji najbolj osredotočijo na standard, ki je 

opredeljen kot vodenje in varstvo. Od osmih nalog, ki jih postavi Lačen (2001), jih 

znotraj tega standarda najdemo kar sedem, od tega dva delno. Med naloge spada 

priprava in organizacija dela ter prostega časa, pomoč pri preprečevanju sporov, 

zagotavljanje pravic, ki uporabnikom pripadajo kot drţavljanu in človeku. Standardu 

oskrbe lahko dodelimo nalogo uresničevanja temeljnih človeških potreb (hrana, toplo 

in čisto okolje) ter delno tudi nalogo koordiniranja med zunanjim svetom in bivalno 

skupnostjo, ki pa lahko delno spada tudi pod standard vodenja in varstva. Kljub temu 

da avtorica Komar (1996) v svojem delu našteje mnogo dejavnosti, ki jih morajo 

zaposleni upravljati, da doseţejo standarda zdravstvene nege in zdravstvene 

habilitacije, pa lahko temi standardoma pripišemo le eno nalogo, ki jo omenja Lačen 

(2001), pa še ta naloga nekako spada pod okrilje vseh standardov. Omenjena naloga 

terja od zaposlenih, da obvarujejo uporabnikovo osebnost in ohranjajo uporabnikovo 

dobro telesno in duševno počutje. 
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7.3 NAČELA 

Soţitje izpostavi poglavitni načeli, ki se pojavljata pri delu v bivalni skupnosti, in sicer 

normalizacije in kakovosti ţivljenja. Lačen (2001) postavi 7 načel, vse v okviru 

normalizacije in kakovosti ţivljenja, na kateri se ob postavljanju načel najbolj opira. Z 

načeli si ob ustanovitvi in kasneje ob delovanju lahko pomagamo, da uresničimo cilje 

in naloge, ki smo si jih določili. 

 

Lokacija bivalne skupnosti 

Načelo lokacije nas opozarja, da moramo pri ustanovitvi bivalne skupnosti paziti na 

dve zadevi. Prva je ločitev delavnega oziroma zaposlitvenega prostora od bivalne 

skupnosti. Bivalna skupnost ne sme biti v isti zgradbi kot enota, v kateri je uporabnik 

zaposlen. S tem ko mora oseba z MDR zapustiti svoje domovanje, da pride do mesta 

zaposlitve, poskrbimo, da je dnevno, pa čeprav le za nekaj korakov ali voţnjo z 

avtobusom, udeleţena v ţivljenju zunaj bivalne skupnosti (Lačen, 2001). Poleg 

ločitve pa mora biti pozorni še na zunanje okolje, tako Lačen (2001) kot Pastirk 

(1999) priporočata, da bivalna skupnost ni odmaknjena, temveč v delu naselja, v 

katerega se bo lahko vključevala v utrip okolice in hkrati preprosto uporabljala 

dobrine, ki jih naselje ponuja (javni prevoz, trgovine). Pomemben del vključitve je tudi 

skupnost naselja, katerega del je bivalna skupnost, k čemur pa veliko pripomore tudi 

lokacija bivanja. 

Rovšek (2000) dodaja še načelo, ki ga zaradi iste osrednje teme, lokacije, lahko 

priključimo k načelom avtorja Lačen (2001). Rovšek priporoča in od občin skoraj 

terja, da osebe z MDR, torej novi uporabniki bivalne skupnosti, ob selitvi ostanejo v 

domačem okolju. Tako sprememba ni (pre)velika, starši, sorodniki in stari prijatelji 

brez teţav pogosto obiskujejo uporabnika, hkrati pa si oseba z MDR ustvarja nov 

dom in širi svoj krog poznanstev. 

 

Notranja organizacija bivalne skupnosti 

Osebje znotraj bivalne skupnosti se mora od opremljanja prostorov naprej truditi, da 

bivalno skupnost, poleg stanovanja, v katerem se biva in institucije, ki je del 

institucionalnega varstva, spremeni v dom. Uporabniki se morajo v bivalni skupnosti 

počutiti kot doma, ne pa da nenehno izraţajo potrebo po odhodu. To je še posebej 
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pomembno za uporabnike, ki nimajo, če bi si tako ţeleli, kam oditi, saj ţivijo v okolju, 

ki ga zavračajo (Lačen, 2001). 

 

Število članov bivalne skupnosti 

Bivalna skupnost je ţe po definiciji, torej ţe v sami osnovi, manjša skupnost oseb. 

Lačen (2001) dovoljuje zgornjo mejo osmih oseb. Takšna skupina ohranja 

fleksibilnost pri delu v skupini, upoštevamo lahko individualizacijo, uporabnikom pa 

ostaja dovolj intimnega prostora. V teoriji se najbolj priporoča, da bivalno skupnost 

sestavlja od štiri do šest oseb, a v praksi to pogosto ni mogoče zaradi gospodarskih 

pogojev. Dogaja se, še posebej v tujini, da ţivi v bivalni skupnosti manj kot štiri 

osebe, a je po mnenju Lačna (2001) to bolj redko. 

 

Vključevanje bivalne skupnosti v okolje 

Tudi načelo vključevanja je del definicije, opozarja pa, da bivalna skupnost mora biti 

del okolja kolikor je le mogoče. Odmik iz stanovanja v sosesko in vključevanje mora 

biti del vsakdana in podrejen ţeljam uporabnikov in ne ţeljam zaposlenih, ki morda v 

tistem trenutku nimajo volje. Vključevanje naj bi postalo del rutine. Zaţeleno je, da je 

bivalna skupnost z okolico v dobrih odnosih (Lačen, 2001), potrebno pa vsaj, da le-ta 

sprejema tovrstno skupnost v njihovem okolju ali pa jo vsaj vljudno ignorira (Pastirk, 

1999). V kolikor okolica bivalno skupnost dobro sprejema, bodo uporabniki v soseski 

našli nove znance, prijatelje in člane druţine (Rovšek, 2000). 

 

Heterogenost skupine po spolu 

Jasno je, da je skupina znotraj bivalne skupnosti naravno heterogena po spolu. Če 

se zgodi, da številčno razmerje med spoloma ni naravno ali pa je to bivalna skupnost 

le enega spola, je to dopustno le, ker so takšne trenutne potrebe v tem okolju, 

nikakor pa ne zaradi prepričanja ustanovitelja bivalne skupnosti, vodje ali drţave 

(Lačen, 2001). Po mnenju avtorja Rovšek (2000) do heterogenosti po spolu pride 

spontano, če ima vsaka občina svojo bivalno skupnost, v katero so vključeno občani 

te občine glede na potrebe. Komar (1996) pa razlikuje še heterogenost po stopnji 

MDR in po starosti. 
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Spolnost  

Normalizacija je pred časom segla tudi do tabujev z veliko začetnico, spolnost oseb z 

MDR. V teoriji je postala nekaj naravnega in sprejemljivega, saj je osnova za 

spolnost v našem organizmu in ne v naših moţganih, fiziološka razvitost oseb z MDR 

pa je načeloma enakovredna isti razvitosti zdravega človeka. Lačen (1985, v Lačen, 

2001: 83) pravi: ''Opredeljujemo se za svobodne, toda usmerjene in vodene 

heteroseksualne odnose med osebami z motnjo v duševnem razvoju.'' Vodstvo in 

usmerjanje odnosov si lahko predstavljamo kot program, ki ga uporablja bivalna 

skupnost Tolmin (Komar, 1996). Tam na podlagi pogojev preverijo, ali je par, ki ima 

ţeljo ţiveti skupaj, za to dovolj zrel. Kriterijev je več, med njimi trajanje zveze med 

parom, skrbnikovo dovoljenje, izobraţevanje o odnosu, posledicah, skupnem 

ţivljenju, kontracepciji, seveda pa morajo biti stanovanjske razmere v bivalni 

skupnost primerne za ţivljenje v dvoje. 

Lačen (2001) izpostavi še dve teţki in delikatni vprašanji, na katere stroka do danes 

še ni odgovorila. Prvo se nanaša na vprašanje poroke osebe z MDR, s katero Lačen 

(2001) soglaša, opozarja pa, da se bo tega vprašanja potrebno lotiti v zakonskih 

temeljih, saj je osebam z MDR odvzeta opravilna sposobnost. Na drugo vprašanje, 

ali lahko imajo osebe z MDR otroke ali ne, Lačen (2001) ne najde pravega odgovora. 

Po eni strani se  kaj takšnega zdi preveč neodgovorno, po drugi strani pa se 

sprašuje, kdo smo mi, da bi kaj takega preprečili. 

 

Vodenje bivalne skupnosti 

Lačen (2001) je prepričan, da lahko takšno odgovorno delo, kot je vodenje bivalne 

skupnosti, prevzame le strokovni delavec z obilico delovne kilometrine. Pri tem 

naniza tudi nekaj osebnostnih lastnosti vodje. Biti mora optimističen, sposoben 

prenašati duševne napore, ljubeč (Lačen, 1999) in seveda strokoven. Strokovnost 

kot lastnost vodje izpostavlja tudi Soţitje. Rovšek (2000) se z oznako strokoven ne 

strinja. Osebe, ki delajo z uporabniki, ne glede na to, če so osebe zaposlene ali tam 

prostovoljno, so osebi z MDR sopotniki in spremljevalci. Pastirk (1999) pa obere 

srednjo pot, saj meni, da je za bivalno skupnost najbolje, če znotraj nje delujejo tako 

strokovnjaki kot prostovoljci brez specialnih znanj, a z voljo po druţenju. 
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Formalna organiziranost bivalne skupnosti 

Iz definicije pojma bivalna skupnost razberemo, da je bivalna skupnost razmeroma 

samostojna, iz zadnjega načela s strani avtorja Lačen (2001) pa spoznamo, da je 

popolna samostojnost nemogoče. Za to obstajajo popolnoma formalni oziroma 

ekonomski vzroki, tako da je bivalna skupnost navadno del kakšne druge ustanove. 

Pri tem moramo še vedno upoštevati del definicije, ki bivalno skupnost opredeli kot 

notranje avtonomno, kar navadno doseţemo s primerno prostorsko razdaljo med 

ustanovo in bivalno skupnostjo. Pastirk (1999) pa v takšni ureditvi vidi tudi prednost, 

saj je izpeljava nalog tako laţja in ponudba za uporabnike tako bolj zanimiva. 

 

Načelo običajnega ţivljenja 

To načelo izpostavlja avtor Pastirk (1999), pri tem pa se opira na avtorja Mosherja in 

Burta. Bistvo načela je ţivljenje uporabnikov, ki je z nekaj truda podobno ţivljenju 

zunaj ustanove, ţivljenju uporabnikovih vrstnikov brez PP. 

 

7.4 POPULACIJA 

Komar (1996) kot uporabnike bivalne skupnosti opredeli osebe z MDR, natančneje 

osebe z laţjo in zmerno MDR in osebe s kombinirano motnjo, gibalno ovirane osebe 

(v nadaljevanju GO) z zmerno MDR. Zakon o socialnem varstvu v Pravilniku o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pa tiste, ki so upravičeni do 

institucionalnega varstva navede malo drugače. Upravičenci so odrasli z zmerno, 

teţjo in teţko MDR (laţja MDR v tem pravilniku ni omenjena), osebe s kombiniranimi 

motnjami (MDR, motnje osebnosti, GO, osebe s poškodbami glave in senzorna 

oviranost) in osebe s teţjo ali teţko GO (Uradni list, 2010). 
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7.5 IZBIRA NAČINA BIVANJA, IZBIRA BIVALNE SKUPNOSTI IN 
SPREJEM 

Tako posameznik (Pastirk, 1999) kot celotna druţina osebe z MDR (Lačen, 1993) bi 

morala imeti moţnost svobodne in neobremenjene izbire bivanja, ki ustreza njihovim 

ţeljam in potrebam, brez da bi se ob tem morali ozirati na finance, pravno stran 

odločitve ali odzive okolja. 

Novljan in Jelenc (2002) sta mnenja, da bi morala oseba, ki zapušča dom, imeti 

moţnost izbire med različnimi načini bivanja, krajem bivanja, sosedih ali 

sostanovalcih in v to vključujeta tudi osebe z MDR. Da bi jim bilo pri izbiri načina 

bivanje laţje, avtorici predlagata izdelavo kataloga, po katerem bi oseba z MDR laţje 

izbrala, podala oceni, upoštevala svoje ţelje in potrebe. Tak katalog je izdelal Kroese 

(1992, v Novljan in Jelenc, 2002), ki je v obliki kartic, na katerih so vprašanja ali 

opozorila, pomagal osebi z MDR oceniti bivalno skupnost, v katero se ţeli vključiti, na 

zelo konkreten in enostaven način.  

Prav tako se pred vključitvijo svojega otroka z MDR pred veliko dilemo znajdejo tudi 

starši. Če otrok sam poda predlog o preselitvi, se staršem lahko začne rušiti njihova 

vloga (Podlipec, 2001). Če pa o tem začno razmišljati sami, se morda za preselitev 

ne odločijo, ker se bojijo mnenja okolja. Kljub temu da poznajo prednosti selitve, 

otrok ostane pri njih. Nekateri na selitev sploh ne pomislijo, saj menijo, da otroka  

poznajo najbolje in da mora njihov otrok z MDR ţiveti v primarni druţini (Lačen, 

2001). 

 

Sprejem 

Formalno se postopek sprejema in izbire bivalne skupnosti od ustanove do ustanove 

ne razlikuje. Pri sistemu, pogovoru in timu pa vsaka bivalna skupnost ubere svojo 

pot. Podlipec (2001) v svoji knjigi navede korake, ki jih uporablja bivalna skupnost, v 

kateri je zaposlena. S temi koraki lahko sprejem izvedemo strukturirano.  
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Prvi stik preko Centra za socialno delo 

Pogosto se zgodi, da starši oz. skrbniki sami naveţejo stik z bivalno skupnostjo in o 

njej pridobijo ţelene informacije. Postopek pa uradno začne center za socialno delo z 

vlogo. V njej je zajeta osebna in socialna anamneza ter namen pošiljanja vloge, pri 

tem pa se dosledno upošteva načelo varovanja podatkov (Podlipec, 2001). 

 

Stik z predhodno institucijo 

Včasih delavci v bivalni skupnosti naveţejo stik z institucijo, v katero je bodoči 

uporabnik vključen trenutno ali je bil v preteklosti. Od njih se lahko pridobi staro 

dokumentacijo, ki jo bo skupina uporabila pri timskem delu, lahko pa se institucijo 

tudi obišče, da strokovnjak pridobi prvi vtis o bodočem uporabniku (Podlipec, 2001). 

 

Pogovor s starši oz. skrbniki in uporabnikom 

Eden izmed zaposlenih v bivalni skupnosti, navadno socialni delavec, z uporabnikom 

in starši opravi prvi razgovor, ki je predvsem informativnega značaja. Pri pogovoru je 

zelo pomembno, da vsak izmed prisotnih izrazi svoje ţelje in pričakovanja ter da se 

poišče moţna rešitev, ki je primerna za vse. Zaposleni se mora na pogovor 

predhodno dobro pripraviti, obiskovalci bi naj dobili občutek, da so tukaj zaţeleni in 

pričakovani ne glede na to, kako se bodo odločili. Obiskovalce socialni delavec 

seznani s čakalno dobo sprejema, jim razkaţe prostore in predstavi stanovalce in 

ostale zaposlene, ki so v tistem trenutku prisotni. Zaposleni staršem in bodočemu 

uporabniku pojasni, kako je po selitvi s prebivališčem (varovanec je v bivalni 

skupnosti prijavljen začasno) in zdravstveno oskrbo (varovanec ima moţnost izbrati 

zdravnika, ki redno prihaja v skupnost), skupaj se dogovorijo, kako bo z obiski po 

selitvi. Starši in varovanec imajo moţnost razmisleka in tudi zavrnitve ponujenega, 

prav tako imajo moţnost dodatnega pogovora, če ţelijo dodatne informacije 

(Podlipec, 2001). 

 

Timsko delo strokovnega sveta 

Tim sestavljajo strokovni delavci bivalne skupnosti, občasno pa tudi zunanje osebe, 

ki se včasih z varovancem srečajo, včasih pa drugo mnenje podajo na podlagi 

dokumentacije. Timski svet na podlagi dokumentacije, morebitnega drugega mnenja 
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in opisa pogovora, ki ga je opravil eden izmed zaposlenih (Podlipec, 2001), preveri, 

ali kandidat izpolnjuje vnaprej določene pogoje, ki jim pomagajo določiti, kdo je 

primeren za bivanje v bivalni skupnosti in kdo ne. Pogoji zajemajo kakovost 

posameznikove skrbi zase (več je bolje), razmere, v katerih ţivi trenutno (če so 

razmere teţavne, ima kandidat več moţnosti), razdalja med domom in VDC-jem (za 

zelo oddaljenega kandidata bivalna skupnost pomeni rešitev), predhodna vključenost 

v sistem Zavoda (saj poznavanje osebe olajša namestitev), pomembno je tudi 

mnenje zdravnika (saj za bivalno skupnost ni dobro, če ima oseba kombinirane 

motnje) in mnenje staršev (starši oziroma skrbniki se morajo s preselitvijo strinjati). 

Najpomembnejši kriterij za namestitev pa je razumevanje med uporabniki, ki bi naj 

ţiveli skupaj (Komar, 1996). Na Norveškem so kriteriji za sprejem široki, skupnosti 

nimajo natančno določenih pogojev ali ciljnih skupin (Kranjc, 2010). Na podlagi 

znanega se izda zavrnilna ali sprejemna odločba, ki jo prejmeta Center za socialno 

delo in starši, če pa je uporabnik vključen v drugo ustanovo, pa en izvod odločbe 

prejme tudi ta. Zgodi se, da je strokovni svet odločil pozitivno, a v bivalni skupnosti 

trenutno ni prostora. V tem primeru se varovanca razporedi v čakalno vrsto 

(Podlipec, 2001). 

 

Odločba in financiranje 

V odločbi, ki jo kasneje izda Center za socialno delo, je določeno, kdaj varovanec 

prične koristiti institucionalno varstvo in kateri zakoni Republike Slovenije se pri tem 

upoštevajo. V odločbi je opredeljeno koliko in iz katerih virov se plačuje oskrba 

(Podlipec, 2001). 

 

Izdelava spremljevalnega načrta 

Tim, navadno so v skupini tri osebe (socialni delavec, spremljevalec osebe s PP ter 

uporabnik), pripravi spremljevalni načrt za novega stanovalca v bivalni skupnosti. 

Načrt se predstavi tudi staršem oziroma skrbnikom, ki ga lahko tudi nadgradijo, 

vsekakor pa se morajo z njim strinjati. Načrt in doseganje zastavljenih ciljev se 

ponovno preveri čez tri mesece, prebere se tudi poročilo spremljevalca, ki je bil 

določen na novo vključenemu varovancu. Cilji so zastavljeni po nivojih, uresničujejo 

se zaporedno ter so zastavljeni tako za stanovanjsko skupnost kot za domače okolje, 



 

35 

 

zaradi česar morajo starši oziroma skrbniki in gospodinja načrt dodobra poznati. Če 

je uporabnik še vključen, se načrt ponovno preveri in obnovi čez tri leta, po moţnosti 

z istim timom (Podlipec, 2001). 

 

7.6 ZAPOSLENI 

Zaposlene v bivalni skupnostih lahko razdelimo v izvajalce na posameznih enotah 

dela. Uradni list v Zakonu (2010) izvajalce razdeli v tri podenote, in sicer nujna 

oskrba, druţbena oskrba in enota za vzgojo in ţivljenje. Komar (1996) pa na štiri 

programe, ki smo jih ţe omenili, in sicer oskrba, vodenje in varstvo, zdravstvena 

nega in habilitacija. Pod nujno oskrbo Uradni list (2010) navede profile, kot so kuharji, 

čistilci, hišniki, krojači, vozniki in pomočniki, našteti poklici pa sovpadajo s poklici, ki 

jih kot nosilce oskrbe navede Komar (1996). Naslednjo skupino zaposlenih Uradni list 

(2010) uvrsti v področje druţbene oskrbe in v njo uvrsti poklice, kot so oskrbovalec, 

varuh, animator, habilitator, socialni delavec, psiholog, zadnje tri poklice pa Uradni 

list (2010) uvrsti tudi v področje vzgoje in ţivljenja. Profile, naštete v zadnjih dveh 

skupinah zaposlenih v Uradnem listu (2010), najdemo v drugi podenoti razdelitve 

avtorice Komar (1996), vodenje in varstvo. Zadnji dve enoti, ki jih navaja Komar 

(1993), v Uradnem listu (2010) ne najdemo, avtorica pa v njiju uvrsti medicinsko 

osebje, to so medicinski tehniki, zdravniki, fizioterapevti. 

 

Večina naštetih v bivalni skupnosti ni (redno) zaposlenih, temveč na podlagi pogodbe 

ali kakšne druge oblike zaposlitve delujejo ali sodelujejo le začasno, občasno ali po 

potrebi (Podlipec, 2001). Pastirk (1999) kot del kolektiva omeni tudi delavce, ki so 

zaposleni preko javnih del. 

 

Avtorji pozornost namenijo tudi lastnostim, ki bi jih naj imeli zaposleni oziroma je to 

zaţeleno. Če ţeli zaposleni vzpostaviti iskrene odnose, ki so v majhni skupini ljudi, 

kot je bivalna skupnost, potrebni in nujni, mora zaposleni z uporabnikom sodelovati 

kot z njim enakovrednim članom, delati mora na odnosu oseba-oseba. Ne sme se 

zgoditi, da uporabnika obravnava kot predmet, ki mu je potrebno pomagati, saj s tem 

z njim manipuliramo (Pastirk, 1999). Podlipec (2001) pa nekaj besed nameni tudi 
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osebnostnim značilnostim, ki bi jih zaposleni naj ime, in sicer mora biti sposoben 

zaupanja, oseba mora biti čustveno dorasla poklicu, odločna in samostojna, 

iznajdljiva, inovativna, seveda pa mora poklic opravljati voljno in ne zaradi sile 

okoliščin. Delavci morajo pogosteje kot varnost (ker to največkrat pomeni njegovo 

varnost) izbrati svobodo osebe z MDR, še posebej če nismo predhodno preverili, če 

v resnici nečesa ne zmore, kakor predvidevamo s prve (Pastirk, 1999). 

Pomembno je, da se delavec, zaposlen v bivalni skupnosti ali podobni institucionalni 

ustanovi, redno dodatno izobraţuje, priporočljivo je poznavanje in uporaba intervizije 

in supervizije (Podlipec, 2001; Soţitje). 

 

Kot dodatna oblika zaposlitve se znotraj bivalne skupnosti pojavi tudi t.i. ključni 

delavec (Pastirk, 1999, str. 21), ki ga znotraj sprejema v bivalno skupnost omenja 

avtorica Podlipec (2001). Ključni delavec je, poleg svojega rednega dela, zadolţen 

za dodatno spremljanje enega izmed uporabnikov. Napiše mu spremljevalni načrt in 

na podlagi te dokumentacije osebno sodeluje z (novim) uporabnikom (Podlipec, 

2001). Pri nastajanju para imata uporabnik in njegov spremljevalec enakovredno 

besedo  pri izbiri (Pastirk, 1999). 

 

Posebno vlogo znotraj bivalne skupnosti imajo prostovoljci (Pastirk, 1999), ki na nek 

način spadajo med osebje, a se lahko zaradi avtoritete vodje oziroma zavoda, ki ima 

na njih isti vpliv kot na uporabnike, uporabniki z njimi bolj poistovetijo. Posledično se 

jim prostovoljci lahko bolj pribliţajo, uporabniki z njimi večkrat delijo najbolj globoke 

misli (Podlipec, 2001). Avtorji med prostovoljci pogosto s pozitivnimi mislimi omenjajo 

osebe, ki civilno sluţijo vojaški rok, a se prostovoljci te vrste od leta 2003, ko je bilo 

sluţenje vojaškega roka ukinjeno, več ne pojavljajo (Dnevnik, 2003). 

Lačen (2001) izvede krajšo raziskavo, s katero preverja zadovoljstvo oziroma 

obremenjenost zaposlenih v institucionalnih zavodih in v bivalnih skupinah. Rezultate 

ni moţno posplošiti na celotno populacijo, a je Lačen kljub temu prišel do nekaterih 

ugotovitev. Ugotovljeno je bilo, da so delavci v bivalni skupnosti manj obremenjeni, 

da se ne čutijo nesposobne ali neprestano utrujene, da so bolj samostojni, imajo več 

odgovornosti, bolj pristne odnose ter da je delo v manjših skupinah bolj kvalitetno. 
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Vodja  

Kdo je vodja bivalne skupnost je bilo povzeto ţe pri načelih, po katerih deluje bivalna 

skupnost. Je to strokovnjak (Lačen, 2001; Soţitje) ali se je bolje tej oznaki izogniti, 

ker za vodjo strokovnost ni tisto, kar šteje (Rovšek, 2000)? 

Vodja bi naj bil človek, ki je ponotranjil koncept normalizacije, kar med drugim 

pomeni, da je usmerjen v razvijanje samostojnosti. Vodja je sposoben spodbujati, 

dati pobudo in delovati po notranjem navdihu (Lačen, 2001; Soţitje). 

Lačen (1993) meni, da je najpomembnejše ravnovesje, ki ga lahko doseţe vodja 

bivalne skupnosti, meja med upoštevanjem posameznikovih ţelja in potreb celotne 

skupine. Glede na novejša dognanja se v ospredje vseh inštitucij, torej tudi bivalne 

skupnosti, postavi posameznika, njegove potrebe in ţelje in ne skupine, kot se je to 

počelo nekoč (Lačen, 1993). Pri tem moramo paziti, da svoboda posameznika ne 

ovira svobode sostanovalca, tako se tudi Pastirk (1999) strinja, da je iskanje meje 

zelo pomembna naloga, katere rešitev iščemo vsakodnevno. Včasih se za 

razreševanje takih teţav potrebuje zunanji sodelavec (Podlipec, 2001). 

 

7.7 FINANCIRANJE 

Pred petnajstimi, dvajsetimi leti se je bivalno skupnost odpiralo postopoma, korak za 

korakom. Ustanavljanje je napredovalo počasi, pa ne zaradi časa, ki so si ga 

ustanovitelji vzeli za sestavljanje programa, pač pa zaradi postopnega zbiranja 

denarja od različnih organizacij, podjetji, posameznikov (ki so včasih darovali velike 

vsote denarja, potrebne za začetek, ali pa kak objekt), različnih ministrstev, nekaj pa 

so ga zbrali tudi s krediti. Ustanavljanje bivalne skupnosti Tolmin je trajalo od ideje 

leta 1991 do dejanskega odprtja leta 1996 (Gruden, 1999). 

 

Za samostojno in pestro ponudbo bivalne skupnosti kot tudi za njeno laţjo 

ustanovitev  mora biti le-ta del neke večje enote (Lačen, 1993; Pastirk, 1999). 

Drţava ali občina, ustanovi financiranja, bosta sprejeli idejo in teorijo, ki zanju 

predstavlja ugodnejšo varianto (Lačen, 2001). Drţava kljub sprejetju novega Zakona 

o socialnem varstvu (Kranjc, 2010) bivalne skupnosti le omogoča, ne pa tudi 

zagotavlja.  Drţava tako financira oskrbni dan, ostala sredstva pa pridobi enota 
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oziroma bivalna skupnost preko različnih razpisov, ministrstev, organizacij (Rovšek, 

2000). 

 

Posameznik ţe s sklepom o namestitvi med drugim izve, kako je s plačilom bivalne 

skupnosti. Uporabniki konkretno ne prispevajo ničesar (Kranjc, 2010), a se jim 

odvzame dodatek za invalidnost, če pa prejemajo tudi druţinsko pokojnino in 

dodatek za tujo pomoč in nego, prispevajo tudi to. Uporabniki bivalne skupnosti 

prejemajo ţepnino, ki predstavlja 10 % njihovih prihodkov, kar pomeni, da je višina 

ţepnine od posameznika do posameznika različna. Uporabnik sam izbere način 

izplačila ţepnine (tedensko, mesečno, po potrebi) in ţepnino porabi po lastni izbiri. 

Nekateri z ţepnino krijejo stroške letovanj, nakup oblačil (Podlipec, 2001), seveda pa 

uporabniki ţepnino porabijo tudi za nakupe, pijačo (Pavlin, 1999). 

 

7.8 DOKUMENTACIJA 

Za vsako osebo, ki je uradno vključena v bivalno skupnost, le-te vodi dokumentacijo. 

Znotraj nje ima najpomembnejšo mesto spremljevalni (Podlipec, 2001) oziroma 

individualni načrt (Kranjc, 1996; Pastirk, 1999). Individualni načrt omogoča, da 

uporabnika vidimo kot individualno osebo znotraj skupine. Osebi mora biti dosegljiv 

osebnostni razvoj, kvalitetno ţivljenje,  napredek in rast glede na osebne ţelje. Vse 

našteto zajema individualni načrt (Pastirk, 1999). Načrt vsebuje cilje, ki se jih preverja 

skozi vso leto, sestavi ga strokovni tim (Kranjc, 1996), nekatere ustanove pa pri 

sestavljanju vključujejo tudi uporabnike in njihove starše (Podlipec, 2001), kar je v 

Zakonu o socialnem varstvu tudi določeno (Uradni list, 2010) 

Vodenje dokumentacije pa je v Uradnem listu (2010) opredeljeno veliko natančneje. 

Dokumentacija je razdeljena v tri skupine, in sicer o osebah, o zaposlenih in o delu 

ustanove. Znotraj vsake skupine je v Zakonu o socialnem varstvu navedenih več 

listin, to so osebni list, individualni program, letne priprave. 
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8 OPOZORILA, NASPROTOVANJA IN KRITIKE BIVALNE 

SKUPNOSTI 
 

Kljub veliki podpori, ki jo ima v stroki, je koncept bivalne skupnosti podvrţen 

določenim kritikam. Tri izmed njih omenja Lačen (2001) in jih istočasno tudi odvrţe. 

Prva kritika govori o nesmiselnosti ustanavljanja bivalnih skupnosti, saj lahko oseba z 

MDR ţivi v kašni drugi institucionalni obliki bivanja, npr. v zavodu. Lačen odgovarja, 

da le četrtina oseb ţivi v institucijah, poleg tega večina institucij ne deluje po načelih 

normalizacije. Drugi nasprotniki bivalne skupnosti so prepričani, da je za osebe z 

MDR najprimernejša oblika bivanja v primarni druţini. Lačen meni, da ta kritika 

obstaja, ker je ţivljenje v druţini za drţavo najceneje. Hkrati sam poda kritiko kritike. 

Vsaka oseba z MDR in njena druţina morajo imeti izbiro, kje bo oseba bivala in 

moţnost, da druţina ţivi brez osebe s PP, ta pa ţivi samostojno. Tretji kritiki so 

osebe, ki so koncept normalizacije sprejeli v ekstremni meri in so prepričani, da je 

vsako prilagajanje v nasprotju s konceptom, kar vključuje tudi bivalne skupnosti. 

Lačen tukaj dodaja, da bi  nesprejemanje posebnih potreb tem osebam ţivljenje zelo 

oteţilo in da je potrebno, kot ţe rečeno, spremeniti okolje,saj se posebne potrebe se 

ne bodo. 

 

Drugi avtorji pa omenjajo še nekaj nevšečnosti, ki jih lahko doţivijo osebe s PP, če 

ţivijo v bivalni skupnosti. Novljan in Jelenc (2002) omenjata izolacijo, ki jo lahko 

povzroči preselitev osebe iz zavoda, v katerega je vključeno večje število ljudi, v 

bivalno skupnost. Sama preselitev ţivljenja ne izboljša sama od sebe, zato 

opozarjata, da mora vodstvo in zaposleni jasno in natančno zastaviti cilje in načela, 

da se normalizacija v bivalni skupnosti resnično izvaja, kot se mora. Novljan in Jelenc 

prav tako opozarjata bivalne skupnosti, da kljub pravilom, ki morajo veljati v njih, ne 

pozabijo na posameznika, pravila ne smejo prevladovati, kot se to pogosto zgodi. V 

ospredju mora biti posameznik in njegova individualnost, ne pa da zaradi mnenja, da 

imajo vse osebe s PP enake potrebe, pravila prilagodimo temu. 

 

Avtorica Korbar (2001) opozarja, da lahko tudi selitev zamaje čustveni svet osebe z 

MDR, pa če je to selitev iz druţine ali iz zavoda. Če se mora oseba zaradi različnih 

vzrokov kasneje ponovno seliti v drugo bivalno skupnost ali nazaj v zavod ali domov 
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zaradi lastne ţelje, nesprejemanja odgovornosti, ki jo prinese samostojnost (Kolenko, 

1999), je to zanjo še toliko teţje.  

 

Nekaj kritik slišimo tudi s strani uporabnikov. Korbar (2001, v Korbar, 2001) izpostavi 

pomanjkanje pogovora in odnosov znotraj skupine med uporabniki samimi in v stikih 

z osebjem. Ţeli si več samostojnosti, sprehodov s sodelavko in klepet ob pijači samo 

z njo, več razumevanja s strani staršev. 

 

Mednarodna liga za pomoč osebam z MDR (v Lačen, 2001) je opozorila na teţave, 

na katere lahko naletijo organizatorji ob ustanovitvi. Teţava lahko nastane zaradi 

sosedov, ki se z ustanovitvijo bivalne skupnosti v njihovi soseski ne strinjajo. Ne 

glede na to, kaj je vzrok njihovih protestov, ali je to neznanje, strah pred neznanim ali 

pa padec cene njihovega zemljišča Lačen (2001) ustanovitelje spodbuja, da se 

osebe v bivalno skupnost vselijo brez zamud in dodatnega prepričevanja, da bodo 

vsi predsodki in tudi ekonomski razlogi sosedov padli zelo kmalu po vselitvi. Še 

posebej če bo med skupnostjo in sosesko prišlo do pristnega sosedskega odnosa. 

Tudi Mednarodna liga opozarja na moţnost izoliranosti oseb z MDR, kar se avtorju 

Lačnu (2001) zdi delno opravičena kritika. Tudi on načrtovalce spodbuja, da ob 

ustanovitvi naredijo vse, da do osamitve ne bo prišlo. Upošteva se naj načelo lokacije 

bivalne skupnosti in načelo vključevanja v okolje, veliko pozornosti pa je treba 

nameniti tudi  načrtovanju prostega časa. Včasih ustanovitvi bivalne skupnost 

nasprotujejo tudi zaposleni v zavodih, saj se bojijo za svojo zaposlitev oziroma 

menijo, da bodo le-to izgubili. Lačen (2001) meni, da je strah nepotreben, saj tudi 

bivalna skupnost potrebuje osebje različnih profilov, poleg tega pa opozarja, da bi se 

pri ustanavljanju bivalne skupnosti morali ozirati predvsem na osebe z MDR, zaradi 

katerih se jo tudi ustanavlja. Novljan in Jelenc (2002) glede osebja opozarjata še na 

dve pomanjkljivosti, do katerih lahko prihaja. Prva teţava je premajhno število 

zaposlenih, kar vpliva na kvaliteto zadovoljevanja tako fizičnih kot psihičnih potreb 

oseb s PP. Prav tako na kakovost ponudbe vpliva večkratna menjava osebja, saj 

oskrba postane pomanjkljiva, projekti se ne izpeljejo do konca, so odnosi ohlapnejši 

(Novljan in Jelenc, 2002). Mednarodna liga za pomoč osebam z MDR  (v Lačen, 

2001) opozarja še na proteste staršev ali skrbnikov, še posebej tistih, katerih 

varovanci ţivijo v velikih, varnih zavodih. V svobodnejši, bolj odprti bivalni skupnosti, 
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ki osebi z MDR prinaša samostojnost in odgovornost, je tveganje večje, ne le za 

zaposlene, pač pa tudi za starše. Lačen (2001) pri tem opozarja, da mora biti izbira 

bivanja v največji meri podrejena potrebam in ţeljam samega uporabnika. 
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9 VIZIJA  
 

Kljub temu da so v Sloveniji bivalne skupnosti šele v razmahu, avtorji ţe dopolnjujejo 

ideje za izboljšanje kakovosti bivanja oseb z MDR. Opozarjajo na izbiro načinov, ki je 

trenutno v Sloveniji zelo borna, edina resna alternativa bivalnim skupnostim je 

ţivljenje v druţini, ki se ga večina še vedno oklepa zaradi manjših stroškov (Lačen, 

2001). Tako Pastirk (1999) kot Podlipec (2001) opozarjata, da v Sloveniji 

potrebujemo pestro izbiro različnih načinov. Podlipec (2001) od zaprtih sistemov, ki 

sedaj ponujajo bivanje, pričakuje, da se odzovejo na povpraševanje in odprejo svoje 

moţnosti. Pastirk (1999) gre korak dlje in po sistemu, ki ga uporabljajo v zvezdni 

drţavi Amerike v Itahi predlaga vsaj štiri načine bivanja. Načini vključujejo 

tradicionalno bivalno skupnost in njeno nadgradnjo, ki omogoča večjo samostojnost 

oseb glede na potrebe in ţelje. Podlipec (2001) opozarja, da se mora korak naprej 

narediti tudi na področju vzgoje, osebe z MDR je potrebno od otroštva dalje navajati 

na samostojnost in odgovornost. Avtorica primarno rešitev vseh naštetih teţav vidi v 

spremembi zakonodaje. Pri zakonodaji pa se ustavi tudi Lačen (2001), ki meni, da bi 

bile osebe bolj samostojne, če bi jim to omogočili tudi z zakonom oziroma bi jim to 

nehali preprečevati z odvzemom opravilnih sposobnosti. Pri tem se ne bi smelo 

pozabiti, da imajo osebe s PP oziroma osebe z MDR PP. Le s spremenjenimi pogoji 

bi okolje spremenili do te mere, da bi osebe z MDR lahko ţivele samostojno po vseh 

načelih normalizacije. Avtor prav tako opozarja na potrebo po spreminjanju 

predsodkov in stereotipov, ki jih imamo Slovenci o osebah s PP predvsem s pomočjo 

informiranja s strani strokovnjakov, drţave (Lačen, 2001) kot tudi s strani medijev 

(Podlipec, 2001). 
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10 ZVEZA SONČEK 
 

Zveza Sonček je zveza društev, ki so jo leta 1983 ustanovili starši otrok s cerebralno 

paralizo (Primoţič in Bratec, 1996). Trenutno je vanjo vključeno petnajst lokalnih 

društev za cerebralna paralizo iz vse Slovenije, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim 

otrokom, Športno društvo cerebralne paralize, imenovano Ţarek in Sončkov klub, kar 

pomeni štiri tisoč oseb s cerebralno paralizo ali kakšno drugo motnjo, svojcev in 

somišljenikov (Zveza društev za cerebralno paralizo). 

 

Zveza je invalidska skupnost, katere področje dela je predvsem socialno varstvo in ni 

vodena od politike ali vlade ter ne ţeli ustvariti dobička. Moto zveze je: ''Sonček – 

eden za vse'' (Zveza društev za cerebralno paralizo), sonček sije za osebe z in brez 

invalidnosti, Sonček se zavzema za enake moţnosti vseh (Zveza društev za 

cerebralno paralizo). 

 

Znotraj Zveze deluje veliko varstveno delovnih centrov, v katerih so pod posebnimi 

pogoji zaposleni uporabniki Zveze Sonček. Prav tako zveza organizira prevoze, 

obnovitveno rehabilitacijo in počitnice na kmetiji, izobraţuje in svetuje (npr. staršem 

otrok s cerebralno paralizo ali pa večinski populaciji v vrtcih in šolah), nudi različne 

aktivnosti na področju športa in rekreacije, dejavna je tudi na področju kulture. Od 

leta 1988 pa Zveza Sonček v borbi za čim večjo samostojno oseb s PP izvaja 

institucionalno varstvo v obliki bivalnih skupnosti (Zveza društev za cerebralno 

paralizo). 

 

Zveza Sonček osebe s posebnimi potrebami, ki uporabljajo njihove storitve, bodisi to 

pomeni, da delajo pod posebnimi pogoji v varstveno delavnih centrih, bivajo v bivalni 

skupnosti, se udeleţujejo poletnih taborov ali rehabilitacij itd, imenuje uporabniki (J. 

Bratec, osebna komunikacija, 31. 8. 2011). 
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10.1 BIVALNA SKUPNOST  ZVEZE SONČEK 

Zveza Sonček trenutno v sedmih bivalnih skupnostih in s tremi prilagojenimi 

stanovanji nudi institucionalno varstvo 47 osebam. Zaposleni nudijo vso pomoč, ki jo 

uporabnik potrebuje za samostojno ţivljenje, kar vključuje fizično nego in pomoč, 

svetovanje, pomoč pri načrtovanju prostočasnih dejavnosti in na splošno 

usposabljanje za samostojnost in odgovornost – vse po potrebi posameznega 

uporabnika. Institucionalno varstvo se čez vikend izvaja 24 ur, čez teden pa 8 ur 

manj, saj so uporabniki zaposleni. V večini so vključene osebe s cerebralno paralizo 

ali s podobnimi motnjami, tako so vsa stanovanja ali hiše prilagojene za dostop z 

vozičkom. Postelje so eno ali dvoposteljne, vsem uporabnikom so dostopni skupni 

prostori. Da bi koncept normalizacije izpolnjevali v čim boljši meri so uporabnikom 

dali moţnost soustvarjanja programa, po katerem deluje posamezna bivalna 

skupnost, na voljo ima tudi prevozno storitev (Zveza društev za cerebralno paralizo). 
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11 POPULACIJA V BIVALNI SKUPNOSTI ZVEZE SONČEK 

V LJUBLJANI 
 

 

Bivalna skupnost na Jakopičevi je sestavljena iz štirih prilagojenih stanovanj. V njih 

trenutno prebiva 13 oseb. Večina uporabnikov ima cerebralno paralizo (s 

spremljevalnimi motnjami, epilepsijo in MDR), pojavljajo se tudi osebe z mišično 

distrofijo (J. Bratec, osebna komunikacija, 31. 8. 2011). 

 

 

Slika 1: Uporabniki, ki stanujejo v Sončkovi bivalni skupnosti (Vir: Klara Bračič, 2012) 

11.1 CEREBRALNA PARALIZA 

Cerebralna paraliza je nenapredujoča, trajna, moţganska motnja (Vrlič Danko, 2005) 

oziroma nepravilnost ali okvara (Kesič, 2010) oziroma poškodba (Novljan, 1993) na 

motoričnem delu (Zupanc, 2004) v moţganih zarodka oziroma otroka (Zveza društev 

za cerebralno paralizo). Dobesedni prevod besede cerebralna pomeni moţganska, 

besede paraliza pa ohromelost (Vrlič Danko, 2005) oziroma pomanjkanje mišične 

kontrole (Keršič, 1996). 
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Vzroke za nastanek cerebralne paralize naštevajo kot rizične dejavnike, ki se pojavijo 

pred, med ali po rojstvu (Kesič, 2010). Pred rojstvom rizične dejavnike predstavlja 

dednost, neskladje krvne skupine (Vrlič Danko, 2005) oziroma Rh-faktorja, nekatera 

virusna obolenja. Rizični dejavniki med porodom so izraţeni v obliki prezgodnjega 

poroda, moţganske krvavitve otroka (Kesič, 2010) ter pomanjkanje kisika v otrokovih 

moţganih (Vrlič Danko, 2005). Poporodni rizični vzroki so določene bolezni, kot so 

meningitis, nezgode ali fizične poškodbe, včasih povzročene tudi kot zlorabe otroka 

(Kesič, 2010). Večina avtorjev obdobje po rojstvu, v katerem lahko nastane 

cerebralna paraliza, omeji do otrokovega prvega leta, Vrlič Dankotova (2005) pa, 

sklicujoč se na drugo literaturo, to obdobje raztegne do otrokovega devetega leta, ko 

osrednji ţivčni sistem neha dozorevati in hkrati opozarja, da vzroka cerebralne 

paralize ne moremo vedno odkriti. 

 

Novljanova (1993) pravi, da se govori o več vrstah klasifikacij, avtorji pa pri 

razvrščanju cerebralne paralize najpogosteje uporabljajo Phelpsovo klasifikacijo. Ta 

klasifikacija razdeli cerebralno paralizo na tri oblike, in sicer na spastično, atetotično 

(atetoidno) in ataksično obliko, nekateri oblikam dodajo tudi mešano obliko, redkeje 

pa se navajajo še atonično obliko (Novljan, 1993). Keršič (1996) kot redki obliki 

omenja tudi rigidna oblika in tremor. Nekateri avtorji pravijo, da lahko pri vsakem 

otroku najdemo značilnosti vseh oblik, zato je za starše in strokovnjake po mnenju 

Vrlič Dankotove (2005) pomembno, da se ne oklepajo značilnosti posamezni 

diagnosticirane oblike. 

 

Za spastično obliko cerebralne paralize je značilno, da je mišični tonus prevelik, 

zato otrok izgleda zategnjen. Ta oblika cerebralne paralize je najpogostejša (Kesič, 

2010). Avtorica Novljan (1993) s to obliko povezuje slabšo intelektualno sposobnost 

otrok (med 50 % in 70 %) in pogoste druge spremljevalne motnje. 

 

O atetotični (Novljan, 1993) oziroma atetoidni (Kesič, 2010) obliki cerebralne 

paralize govorimo, ko pri osebi prihaja do nekoordiniranih oziroma nehotnih gibov, 

(Kesič, 2010) ko ţeli izvesti hotni gib (Novljan, 1993). Pogoste so teţave pri 

govorjenju (Kesič, 2010). Osebe s to vrsto cerebralne paralize navadno dosegajo 

povprečne rezultate na testih intelektualnih sposobnosti (Novljan, 1993). 
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Ataksična oblika cerebralne paralize se pojavlja zelo redko, zanjo je značilno 

pomanjkanje ravnoteţja, sunkovit, zaletav govor in tremor (Kesič, 2010). 

 

Pojavlja se tudi t.i. mešani tip cerebralne paralize, ki je kombinacija atetoze in 

ataksije (Kesič, 2010), lahko pa tudi kombinacija vseh vrst (Zupanc, 2004). 

 

Kesič (2010) pravi, da cerebralna paraliza ni bolezen, ampak da je stanje. Zdravljenje 

za cerebralno paralizo še ni znano, a zgodnja fizioterapevtska in delavnoterapetska 

terapija ter logopedska in specialno pedagoška obravnava lahko izboljšajo napredek 

otroka (Kešič, 2010). K napredku po mnenju Primoţoča in Brateceve (1996) 

pripomore tudi pravilno ravnanje s strani staršev. 

 

11.2 SPREMLJEVALNE  MOTNJE 

Pri opisu cerebralne paralize je najprej omenjena motnja gibanja, saj je najbolj vidna. 

Vendar pa so pri cerebralni paralizi motene vse funkcije moţganov, zato se lahko 

pojavljajo tudi druge motnje, ki so lahko izraţene še močneje kot motnja gibanja. 

Pojavljajo se motnje vida, sluha, govora, učne teţave, epilepsija, MDR in vedenjske 

teţave (Kesič, 2010). 

 

MDR 

''Motnja v duševnem razvoju (duševna prizadetost, mentalna retardacija) pomeni 

pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Je splošno 

podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni dobi in je vezano 

na nedekvantnost adaptivnega reagiranja (vedenja) in to na področjih samostojnosti, 

komunikacije, socializacije in razumevanja'' (Lačen, 2001: 11). 

Povezanost cerebralne paralize z MDR je velika, nekateri avtorji menijo, da ima med 

70 % in 80 % oseb s cerebralno paralizo kot spremljevalno motnjo izraţeno tudi MDR 

različnih stopenj (Ajdovec, 2011), nekateri pa to število zmanjšajo in navajajo med 

40 % in 60 % (Ţgur). Keršič (1996) opozarja, da zgodnje odkrivanje in obravnava 

omili otrokove MDR. 

 



 

48 

 

Epilepsija 

''Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje epilepsijo kot kronično bolezen 

moţganov, ki je posledica različnih vzrokov in za katero so značilni ponavljajoči se 

napadi kot izraz pretiranega električnega proţenja moţganskih nevronov'' (Zupanc, 

2004: 12). 

Epilepsija je najpogostejša nevrološka bolezen (Pliva, 2001), za njo zboli 1 % ljudi po 

celem svetu (Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije) in na obolelega vpliva tako iz 

medicinskega kot iz socialnega vidika (Pliva, 2001). Od 30 % do 50 % moţnosti je, 

da se bo pri osebi s cerebralno paralizo pojavila tudi epilepsija (Zupanc, 2004). Ta k 

ostalim teţavam, ki jih prinaša cerebralna paraliza, prinaša še razvojne, vedenjske in 

čustvene teţave (Vrlič Danko, 2005). 

 

11.3 MIŠIČNA DISTROFIJA 

Mišična distrofija je ţivčno-mišična bolezen. Le-te so kronične, dedne, vzrok 

nastanka pa ni znan (Lipičar, 2001). 

Mišična distrofija je progresivna oziroma napredujoča bolezen, ki je pridobljena 

dedno. Bolezen se pogosteje pojavlja pri dečkih (Lipičar, 2001), saj se pojavlja na x 

kromosomu (Trček, 2010), gen z imenom distofin je okvarjen (Lipičar, 2001). Četudi 

dekleta podedujejo oboleli kromosom, nad njim prevlada drugi, zdravi kromosom x. V 

tem primeru je dekle prenašalka bolezni. Pri bolezni prihaja do odmiranja (Trček, 

2010) mišičnih vlaken, zaradi česar so mišice šibke in zakrnele (Trček, 2010), 

mišična moč pa upada. Tkivo, ki je propadlo, nadomesti vezivno tkivo in maščoba. 

Mišična distrofija ni smrtna (Lipičar, 2001), lahko pa vodi v smrt (Trček, 2010) zaradi 

oslabelosti mišičnega tkiva, kar vključuje tudi dihala, srce ter slabšo gibljivost v 

sklepih in krivo hrbtenico (Društvo distofikov Slovenije), zaradi česar oboleli večkrat 

pristanejo na vozičku (Trček, 2010). 

 

Poznamo več oblik mišičnih distrofij, ki se v osnovi ločijo po načinu dedovanja in 

glede na mesto, kjer so mišice oslabele (Trček, 2010). 

Najpogosteje je omenjena Duchennova mišična dostrofija, ki je tudi najpogostejša 

in najteţje izraţena oblika mišične distrofije. V zelo redkih primerih zbolijo dekleta, 
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fantje pa bolezen pridobijo z novo mutacijo ali pa jo podedujejo. V tem primeru je 

njegova mati prenašalka, v njeni druţini pa je več moških, ki imajo mišično distrofijo, 

vsak njen sin ima 50 % moţnosti, da bolezen podeduje, njene hčerke pa 50 % 

moţnosti, da so prenašalke bolezni. Ţenske potomke obolelega so vse prenašalke, 

vsi sinovi pa so zdravi in bolezni ne prenašajo. Gen, del spolnega kormosoma x, 

imenovan distrofin, mišičnim celicam omogoča izdelavo beljakovine distrofin, v 

primeru Duchennove mišične distrofije pa je gen okvarjen (Lipičar, 2001) in 

beljakovine ne proizvaja (Trček, 2010). Bolezni ob rojstvu ni opaziti, prvi znaki 

bolezni pa se pokaţejo med drugim in šestim letom otrokove starosti. Otrok včasih 

shodi kasneje, pri tem je neroden in okoren. Pogosto pada, nekoliko kasneje pa se 

pokaţejo še drugi znaki, kot so teţave pri teku, hoji po stopnicah in pobiranju s tal 

(Lipičar, 2001). Mišice na rokah in zgornjem delu nog so manjše, slabše razvite, 

pogosto pa so mišice na spodnjem delu nog izrazito izraţene (Trček, 2010). Med 

devetim in enajstim letom morajo pri hoji uporabljati hoduljo ali kakšen drug 

pripomoček (Lipičar, 2001), pribliţno pri dvanajstih (Vizita.si), trinajstih letih (Društvo 

distrofikov Slovenije) pa začnejo uporabljati voziček. Prevaţa jih lahko druga oseba 

ali pa uporabljajo električni voziček, saj jim gibljivost rok to še dovoljuje. Mišice na 

rokah, obrazu in dihalne mišice bolezen zadane najkasneje, ko pa jih, imajo bolniki 

vse večje teţave z dihanjem in srcem, kar je nazadnje tudi primarni vzrok smrti, ki 

navadno nastopi med bolnikovim 16. in 25. letom starosti (Lipičar, 2001). 

 

Druga, redkejša, oblika mišične distrofije je Beckerjeva oblika. Deduje se enako kot 

Duchennova oblika, prav tako prizadene enaka mesta in nastane zaradi istega 

vzroka, in sicer okvare na genu distrofin, le da je proizvodnja beljakovine motena, 

proizvaja pa se (Lipičar, 2001). Zaradi tega so mišice manj oslabele, razvoj bolezni 

pa je počasnejši. Prvi znaki se pojavijo med 5. In 15. letom (Društvo distrofikov 

Slovenije), lahko pa tudi v poznih najstniških letih ali še kasneje. Oboleli brez večjih 

teţav ţivijo vso odraslo dobo, vmes pa se začno pojavljati teţave s srcem, zaradi 

zmanjšane gibljivosti morda začno uporabljati voziček. Oboleli ţivijo tudi do 80. leta 

starosti (Lipičar, 2001). 

 

Glede na razvoj bolezni in mesta mišične oslabelosti je tretja oblika ramensko-

medenična oblika mišične distrofije podobna Beckerjevi obliki, a se deduje v 
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drugačni obliki. Obolevata lahko oba spola in to v primeru, da imata oba starša 

oboleli gen, saj se bolezen deduje recesivno (Lipičar, 2001). Tako starost pri pojavu 

prvih znakov kot hitrost napredovanja bolezni je individualna in različna pri vsakem 

posamezniku, navadno pa se bolezen začne z mišično oslabelostjo ramen ali 

medenice (Trček, 2010), oslabelost pa je pogosto asimetrična glede na hrbtenico 

človeka. Oslabelost srčne mišice je redka (Društvo distrofikov Slovenije). 

 

Avtonomno dominantno pa se deduje facio-skapulo-humeralna oblika mišične 

distrofije, ki jo oboleli podeduje od obolelega starša – vsak otrok ima namreč 50 % 

moţnosti, da zboli. Bolezen se pojavi med 10 in 40 letom starosti in najprej prizidane 

mišice obraza, kasneje pa še ramen in zgornjega dela rok, mišice medeničnega dela 

pa navadno ne zadane (Lipičar, 2001). Potek bolezni je tudi pri tej obliki individualen, 

včasih celo znotraj iste druţine (Društvo distrofikov Slovenije). Nekaterim osebam 

ugotovijo obolenje, ko je le-ta v starejših letih, nekateri pa morajo uporabljati voziček 

ţe od mladih nog (Lipičar, 2001). Takšnih, ki uporabljajo voziček, je okrog 20 % 

(Društvo distrofikov Slovenije). 

 

Tudi miotonična distrofija se deduje dominantno recesivno, zato ji lahko dedno 

pripišemo enake značilnosti kot facio-skapulo-humeralni obliki. Tudi tukaj je starost 

pri prvih znakih zelo različna, a je večina obolelih odraslih, prav tako se od osebe do 

osebe razlikuje izraţenost obolelosti (Lipičar, 2001), ki se vedno kaţe na obolelih 

mišicah obraza, jezika, ţrela, obračalki glave, včasih imajo zato teţave s 

prehranjevanjem (Društvo distrofikov Slovenije), vidom, govorom in inteligenco 

(moţgani) (Lipičar, 2001). 

 

Poznane so še prirojena mišična distrofija, ki se pojavi v času nosečnosti, distalna 

oblika, ki je redka in se prav tako deduje avtonomno dominantno, in očesna oblika 

distrofije, ki se pri otrocih kaţe z dvojnim vidom, zapiranjem oči ali padanjem vek 

(Lipičar, 2001). 

 

Rešitev oziroma zdravilo za mišično distrofijo še ni poznano, kar pa ne pomeni, da 

bolezen ni ozdravljiva (Lipičar, 2001). Zdravljenje oziroma svetovanje je usmerjeno v 

lajšanje bolečin z različnimi mehaničnimi pripomočki (Trček, 2010), v telovadbo ali 
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mirovanje za upočasnitev napredka bolezni (Lipičar, 2001) in večanje okretnosti  

(Trček, 2001). Največkrat pa je zdravljenje usmerjeno v preprečevanje bolezni, kar v 

tem primeru pomeni gensko svetovanje in seznanjanje obolelih, da je bolezen dedna. 

(Lipičar, 2001). 
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12 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Kljub temu da je Wolfensberg (v Lačen, 2001) ţe leta 1972 z definicijo postavil 

temelje normalizacije in se je bivalna skupnost, eden najbolj optimalnih rezultatov za 

bivanje oseb s posebnimi potrebami pod okvirom normalizacije, v Sloveniji pojavila 

ţe pred 27 leti, je o njej v slovenskem jeziku napisanih le nekaj knjig, večina od tega 

je starejših. Po dosegljivih podatkih ničesar ne zasledimo o gibalnih dejavnostih v 

bivalnih skupnostih v Sloveniji, kljub temu da pravilna in redna gibalna aktivnost 

izboljša kvaliteto ţivljenja in poveča moţnost samostojnega in neodvisnega ţivljenja, 

kar je eden izmed glavnih ciljev programa bivalne skupnosti (www.soncek.org). V 

okviru diplomskega dela bom z obiskovanjem bivalne skupnosti, z opazovanjem 

vsakodnevnega utripa, z intervjujem uporabnikov, ki nimajo oslabljene ali izgubljene 

zmoţnosti govora in anketo zaposlenih preverila, kaj uporabniki počnejo v prostem 

času in koliko imajo pri tem moţnosti izbire. Kako pogosto se kot dejavnost pojavi 

gibalna dejavnost. Preverila bom, če bi lahko, glede na finančne, časovne moţnosti 

ter zmoţnosti in ţelje vsakega posameznika lahko predlagala in ponudila več v obliki 

programa oziroma seznama predlogov, nato pa praktično preverila, če je program 

uporaben. 

 

12.1 CILJI 

1. S pomočjo zaposlenih v bivalni skupnosti ugotoviti vrste prostočasnih 

aktivnosti gibalno oviranih oseb starih od 25 do 55 let. 

2. Ugotoviti, s katerimi prostočasnimi gibalnimi in športnimi aktivnostmi bi se 

gibalno ovirane osebe stare od 25 do 55 let ţelele ukvarjati. 

3. Predstaviti gibalne in športnih moţnosti za gibalno ovirane osebe stare od 25 

do 40 let v okviru vadbene ure, izvedene v prostem času oseb. 

 

http://www.soncek.org/
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12.2 HIPOTEZE  

H1: Gibalno ovirane osebe stare od 25 do 55 let, ki prebivajo v bivalni skupnosti, 

najpogosteje svoj prosti čas namenijo športu, druţenju s prijatelji, internetu in/ali 

televiziji, knjigam in domačim opravilom. 

H2: Gibalno ovirane osebe stare od 25 do 55 let bi se v svojem prostem času od 

gibalnih in športnih dejavnosti ţeleli udeleţiti iger z ţogo, plesa, plavanja in 

sprehoda. 

H3: S pomočjo vadbene ure znotraj prostega časa gibalno oviranih oseb smo 

povečali zanimanje za gibalne in športne dejavnosti. 

 

12.3 RAZISKOVALNA METODA 

OPIS VZORCA 

V raziskavo bo vključenih 12 oseb s PP, ki uporabljajo storitev bivalno skupnost 

Zveze Sonček na Jakopičevi ulici v Ljubljani in stanujejo v štirih prilagojenih 

stanovanjih. Osebe so gibalno ovirane, pri 11 osebah je primarna diagnoza 

cerebralna paraliza, pojavljajo se spremljevalne motnje (epilepsija, motnje v 

duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje), bolezen ene osebe pa je 

diagnosticirana kot mišična distrofija. Osebe so stare od 25 do 55 let, od tega so 4 

osebe ţenskega spola, 8 pa jih je moškega spola. 11 oseb za gibanje uporablja 

invalidski voziček, od tega imajo 3 osebe teţko gibalno motnjo, zato bo z njimi 

vadbena ure izvedena individualno. Dve osebi ne govorita, z njima intervju ne bo 

izveden, oseba z mišično distrofijo pa je zelo pogosto bolna in odsotna, zato se lahko 

zgodi, da pri raziskavi delno ali v celoti ne bo sodelovala. 

MERSKI INSTRUMENTI 

Podatke bom pridobila na tri načine. 

- S pomočjo lastno oblikovanih vprašanj, ki so prirejeni na osnovi literature 

Ajdovec, A. (2011). Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s 

cerebralno paralizo v centru Sonček Vrtiče. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v 
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Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Lačen, M. (2001). Odraslost osebe z motnjo v 

duševnem razvoju.  Ljubljana: Zveza Soţitje – zveza društev za pomoč duševno 

prizadetim Slovenije. Novljan, E. in Jelenc, D. (2002). Odraslost osebe z 

motnjami v duševnem razvoju. Starostnik z motnjami v duševnem razvoju. 

Ljubljana: Zveza Soţitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 

Podlipec, T., Brumen, N., Pušnik M. in Korbal, M. (2001). Odraslost osebe z 

motnjo v duševnem razvoju. Institucionalno varstvo – bivalne skupnosti. Priročnik 

za vzgojitelje v domovih VDC in bivalnih skupnostih. Odločili smo se za bivalno 

skupnost. Ljubljana: Zveza Soţitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim 

Slovenije.  

Vprašalnik je namenjen zaposlenim v bivalni skupnosti, da bi s pomočjo  vprašanj 

in podvprašanj (od tega je 5 odprtih, 1 zaprto in 1 kombiniran, med podvprašanji 

pa 4 odprta,  2 zaprta in 1 kombinirano) izvedela njihovo mnenje o prostočasnih 

dejavnostih gibalno oviranih oseb. 

- S pomočjo intervjuja, katerega avtor sem sama. Z njim bomo od uporabnikov 

izvedela, katere gibalne in športne aktivnosti si ţelijo v bivalni skupnosti. 

Intervjuvam gibalno ovirane osebe, ki nimajo izgubljene sposobnosti govora. 

Intervju je kombiniran in ima v osnovi 6 vprašanj. 

- Z analizo priprav za demonstrativno vadbeno dejavnost. Izvedla bom 3 

individualne gibalne dejavnosti z osebami s teţko gibalno oviranostjo in 2 

skupinski uri gibalnih in športnih dejavnosti. 

POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Intervjuje sem v decembru 2011 osebno izvedla z vsako gibalno ovirano oseb, ki 

nima oslabljene ali izgubljene zmoţnosti govora. Razloţila bom namen raziskovanja 

in vsako vprašanje prilagodila osebi tako, da ga bo le-ta razumela. 

Vprašalnike sem decembra 2011 razdelila med zaposlene in jih prosila, da mi 

izpolnjene vrnejo. Zaposleni so v bivalni skupnosti povprečno zaposleni 4,3 leta, 

njihova izobrazba je raznovrstna, vsi upravljajo enaka dela, in sicer so varuhi oziroma 

negovalci.  
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POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke bom analizirala in predstavila s pomočjo frekvence oz. 

pogostosti pojavljanja istega odgovora in s pomočjo relativne frekvence, ki nam 

podatek prikaţe v odstotkih. Del obdelave podatkov predstavlja tudi analiza učnih 

priprav. 
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13 ANALIZA ANKETE 
 

V decembru leta 2011 sem sedmim zaposlenim v Bivalni skupnost zveze Sonček 

razdelila anketne vprašalnike s sedmimi vprašanji in štirimi podvprašanji. Izpolnjenih 

in vrnjenih sem dobila pet anketnih vprašalnikov. 

 

Na začetku anketnega vprašalnika sem ţelela od zaposlenih pridobiti nekaj splošnih 

podatkov. Koliko let ţe delajo v bivalni skupnosti, kakšna je njihova izobrazba ter  

katero delavno mesto opravljajo v bivalni skupnosti. 

 

Zaposleni so na tem delavnem mestu povprečno 4,3 leta, saj je eden od njih tukaj 

1,5 leta, dva od njih tukaj delata 3 leta, preostala dva sta zaposlena 6 in 8 let. 

Tudi njihova izobrazba je zelo raznolika. Dva od njih sta gimnazijska maturanta, eden 

od zaposlenih je pridobil naziv vzgojitelj predšolskih otrok, eden je ekonomist in drugi 

trgovski poslovodja. 

 

Vseh pet zaposlenih ima enak naziv delavnega mesta. Varuh oziroma negovalec, s 

tem da ena od njih prevzema tudi odgovornost kot vodja bivalne skupnosti. 

 

Po preverjanju splošnih podatkov sem ţelela preveriti, kako močno je v bivalni 

skupnosti uveljavljeno načelo normalizacije, kdo izbere dejavnosti, s katerimi si 

uporabniki zapolnijo prosti čas. To vprašanje je bilo za razliko od prvih treh odprtih 

vprašanj kombiniranega tipa. Navedla sem štiri odgovore, lahko pa so zaposleni 

dodali svoj odgovor, če nobeden od odgovorov ne bi sporočal ţelenega. 
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Graf 1: Kako se določijo prostočasne dejavnosti? 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je 80 % varuhov (4) mnenja, da si dejavnost izbere 

uporabnik sam, ena oseba (20 %) pa meni, da je uporabniku ponujenih več 

moţnosti, on pa si izbere najljubšo. Dejavnost se s strani zaposlenih določi za 

vsakega uporabnika posebej, dejavnost se s strani zaposlenih za celotno skupino in 

moţnost drugo ni izbral nihče. 

 

Vidimo torej, da si uporabniki sami izberejo dejavnost, ki jih izvajajo popoldne v 

bivalni skupnosti, kar sledi načelu normalizacije, ki ga ţelijo v Zvezi Sonček 

uresničevati v najboljši meri. 
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Z naslednjim vprašanjem sem ţelela preveriti, katere so te dejavnosti in ali je katera 

od njih gibalnega značaja. Rezultati številčne lestvice so prikazane v naslednji tabeli. 

Številka 1 pomeni dejavnost, ki se po mnenju zaposlenega pojavlja najpogosteje, 

številka 5 pa dejavnost, ki se od najpogostejših dejavnosti pojavlja najredkeje.  

 

Tabela 1: Najpogostejše prostočasne dejavnosti 

  

Anketa št. 

1 

 

Anketa št. 

2 

 

Anketa št. 

3 

 

Anketa št. 

4 

 

Anketa št. 

5 

Branje knjig 5 4 4  3 

Druţenje 3     

Izdelava 

voščilnic 

 5 3 5 4 

Obisk trgovine, 

pošte 

 3  3 5 

Poslušanje 

glasbe 

   4  

Računalnik 2 2 2 1 1 

Različne 

prireditve 

4     

Televizija  1 1 1 2 2 

 

Opazimo lahko, da uporabniki največ časa preţivijo pred televizijo, zelo tesno ji sledi 

sedenje za računalnikom. Uporabniki televizijo po mnenju varuhov gledajo vsaj 3 ure 

na teden, nekateri od uporabnikov pa jo gledajo večji del popoldneva. Časovno 

stanje uporabe računalnika je dokaj enakovredno gledanju televiziji, in sicer od 3 ure 

na teden do večji del popoldneva uporabniki preţdijo za računalnikom. Po pogostosti 

pojavljanja tema dvema dejavnostma sledijo obisk trgovine oziroma pošte, kateremu 

uporabniki namenijo pribliţno 1―3 ure na teden, druţenje, ki se mu prav tako 

posvečajo 1―3 ure na teden in pa obisk različnih prireditev, s katerimi si uporabniki 

zapolnijo od 1 do 3 ur na mesec. Branje knjig, izdelovanje voščilnic in poslušanje 
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glasbe se pojavljajo pogosteje, a samo pri posameznih uporabnikih, uporabnik bere 

knjige tudi do 3 ure na dan, isto časa uporabnica dnevno nameni za izdelovanje 

voščilnic.  

 

Edino, kar bi lahko opredelili kot gibalno dejavnost je obisk trgovine oziroma pošte, 

saj bi se naj uporabnik pri tem gibal, a po mojem mnenju tega ne moremo pripisati h 

gibanju ali športu, saj uporabniki za tovrstne dejavnosti uporabljajo elektronski 

voziček. 

 

Zgornjo trditev, da se med prostočasnimi dejavnostmi uporabnikov ne pojavljajo 

gibalne dejavnosti, dobimo delno potrjeno s strani zaposlenih, saj na vprašanje ali se 

med dejavnostmi, ki se izvajajo v bivalni skupnosti Zveze Sonček, pojavljajo tudi 

gibalne dejavnosti, kar 80 % (4 osebe) anketirancev meni, da ne. 

 

 

Graf 2: Se med aktivnostmi pojavlja tudi gibalna? 

Varuh, ki je pri tem vprašanju odgovoril z odgovorom da, odgovarja na podvprašanja 

a, b in c. Izvemo, da je imel v mislih uporabnico, ki telovadi v postelji, ko sprošča 

svoje mišice. Zaposleni ne ve, kako pogosto to počne, meni pa, da je to premalo 

gibalne dejavnosti v bivalne skupnosti. Meni, da je temu tako zaradi pomanjkanja 

volje, saj med uporabniki ni prave motivacije. Isti zaposleni kljub temu, da je na šesto 

vprašanje odgovoril z da, torej da se gibalne dejavnosti pojavljajo, odgovori tudi na 

podvprašanje č, ki je namenjeno tistim, ki so na šesto vprašanje odgovorili nikalno. 

Ker je tudi on utemeljil svoj odgovor, sem njegov odgovor upoštevala. 

da 
17% 

ne 
83% 
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Graf 3: Bi se gibalne dejavnosti v gibalni skupnosti morale pojavljati? 

 

Graf prikazuje rezultate, ki smo jih pridobili pri podvprašanju ali menite, da bi se 

gibalne dejavnosti v bivalni skupnosti morale izvajati. 

80 % (torej štirje zaposleni) so mnenja, da bi se gibalna dejavnost morala pojavljati. 

Eden od zaposlenih je odgovoril nikalno, saj meni, da gibalne dejavnosti ne bi bile 

potrebne, saj so uporabniki različno sposobni, večina pa jih je na vozički, zato je 

varuh mnenja, da bi bilo kaj takšnega preteţko izvajati. 

 

Tisti, ki menijo, da bi bila gibalna dejavnost dobrodošel del popoldneva v bivalni 

skupnosti, navajajo različne razloge, zakaj tako menijo. Uporabniki so vse manj 

gibčni, gibljivi, pojavlja se problem prevelike teţe, večino časa preţivijo za televizijo 

in računalnikov in se sploh ne druţijo, ravno zaradi tega bi bilo priporočljivo več 

gibanja.  

 

Hipotezo številka ena, da gibalno ovirane osebe stare od 25 do 55 let, ki 

prebivajo v bivalni skupnosti, najpogosteje svoj prosti čas namenijo športu, 

druţenju s prijatelji, internetu in/ali televiziji, knjigam in domačim opravilom, 

lahko na podlagi odgovorov zavrnemo. 

80% 

20% 

da

ne
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Iz odgovorov zaposlenih v bivalni skupnosti lahko vidimo, da so prostočasne 

dejavnosti uporabnikov, torej gibalno oviranih oseb, zelo enolične in le redko 

organizirane, večina od njih je spontanih. Tako bi lahko trdila, da zahtevajo 

minimalno energije in napora s strani zaposlenih kot s strani uporabnikov, kar 

verjetno vpliva na vzdušje, ki vlada v skupini. Pomanjkanje aktivnih dejavnosti se 

odraţa pri splošnem zadovoljstvu, dobrem počutju, samozavesti. Pomanjkanje 

rednega in pogostega gibanja in športa pa vpliva tudi na fizično počutje in gibljivost 

uporabnikov. Teţko je točno določiti, koliko truda so za spremembe pripravljeni vloţit 

zaposleni, saj se zaposleni ţe tako zdijo prezaposleni, imajo veliko delavnih nalog, 

organizacija dejavnosti bi jim vzela preveč časa. Nekaj k temu doprinese 

nevpeljanost takšnih aktivnosti, saj se nikoli niso organizirale v takšni meri. 
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14 ANALIZA INTERVJUJA 
 

Desetim uporabnikom bivalne skupnost Zveze Sonček sem v mesecu decembru leta 

2011 zastavila 5 vprašanj odprtega tipa, da bi tako dobila vpogled v mišljenje 

uporabnikov o gibalnih in športnih dejavnostih in njeni intenziteti v bivalni skupnosti. 

Zanimalo me je, če najdemo povezavo med uporabnikovimi interesi (katero gibalno 

in/ali športno dejavnost imajo radi) in med uporabnikovimi aktivnostmi ter kakšne 

ţelje po gibanju imajo uporabniki znotraj gibalne skupnosti, da bi nato, upoštevajoč 

uporabnikove sposobnosti, podala predloge gibalnih aktivnosti, ki bi se lahko izvajale 

v bivalni skupnosti. 

 

 

Slika 2: Intervju (Vir: Klara Bračič, 2011) 

 

Zanimalo me je, katera gibalna dejavnost je uporabnikom najljubša, kar sem 

preverila s prvim vprašanjem. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se odgovori 

uporabnikov zelo razlikujejo med seboj, veliko navedenih športov je dobilo le en glas. 
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Graf 4: Katero gibalno dejavnost imaš najraje? 

Največ glasov je kot najljubši šport dobil nogomet, štirim uporabnikom je to ena 

izmed najljubših dejavnosti. Po tri glasove sta dobila ples in sprehodi, hoja, košarka 

in plavanje pa po dva glasova. Za drsanje, formulo, hokej, skoke, smučanje, 

sproščanje se je opredelil en uporabnik, prav tako je eden rekel, da so mu ljubi vsi 

športi. 

 

Ker je bilo mogoče navesti več športov, so rezultati oziroma pestrost, raznolikost 

odgovorov pričakovana. Bolj kot to pa nas zanima, koliko od najljubših dejavnosti se 

uporabniki dejansko posluţujejo, saj se lahko zgodi, da uporabnik naštete najljubše 

dejavnosti spremlja le preko televizije. 

 

Tako z drugim vprašanjem preverim, katere gibalne dejavnosti uporabniki izvajajo.  
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Graf 5: Katere gibalne dejavnosti izvajaš? 

V grafu vidimo, da trije uporabniki plešejo, izvedela sem, da to počno 1x tedensko. 

Dva uporabnika gresta vsak dan na sprehod, dva pa eno uro tedensko izvajata 

boccio, torej dvoransko balinanje. Občasno, navadno med počitnicami, se dva 

uporabnika s spremljevalci odpravita na plavanje, medtem ko se ena uporabnica 

vsak dan razgibava. 

 

Ko primerjamo odgovore na prvo vprašanje in odgovore na drugo vprašanje, 

opazimo, da 7 uporabnikov eno izmed najljubših dejavnosti tudi izvaja, medtem ko 

trije uporabniki svojo najljubšo dejavnost le spremljajo preko televizije ali pa jo 

gledajo na športnih prireditvah. 

 

Graf 6: So izvajane dejavnosti enake najljubšim? 
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Če primerjamo graf 1 in graf 2 vidimo, da so uporabniki našteli veliko več športov in 

aktivnosti, kot se jih sami udeleţujejo. Tega se tudi sami zavedajo, saj so mi ob 

drugem vprašanju spontano začeli naštevati razloge, zakaj niso bolj aktivni. Večino 

časa potrebujejo spremljevalca, ki ga največkrat ni na voljo, hkrati pa so tudi njihove 

sposobnosti in spretnosti zaradi gibalne oviranosti okrnjene. Zaradi tega kakšno 

dejavnost opustijo, ne da bi jo poskusili. 

 

Uporabnike sem spraševala, ali imajo tudi v bivalni skupnosti moţnost gibalne 

dejavnosti in katere ter kako pogosto. Odgovori na ta vprašanja so razvidni iz 

naslednjega grafa. 

 

Graf 7: Imate v bivalni skupnosti moţnost gibalne dejavnosti? 

 

Vidimo, da štirje uporabniki menijo, da v bivalni skupnosti nimajo moţnosti za gibalno 

dejavnost oziroma se ta ne izvaja. Tudi tokrat spontano navajajo razloge za to, in 

sicer da ni prostora, denarja, spremljevalcev, ena izmed uporabnic pa pravi, da nima 

časa za to. Preostalih šest uporabnikov navede kot gibalno aktivnost, ki se pojavlja v 

bivalni skupnosti, sprehod (4), razgibavanje, ki se samoiniciativno v postelji izvaja 

vsak dan (2) in ţoganje, ki se ga občasno posluţuje en uporabnik. Opazimo lahko, 

da nihče od uporabnikov ne navaja  boccie ali plesa, ki jih organizira Zveza Sonček v 

popoldanskem in večernem času, ko so uporabniki ţe v bivalni skupnosti. Zdi se 
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dokaj verjetno, da ti dve aktivnosti pripisujejo in povezujejo z varstvenim delavnim 

centrom, kjer delajo v dopoldanskem času in kjer se boccia in ples tudi izvršujeta. 

Če primerjamo odgovore na prvo vprašanje (Katere gibalne dejavnosti so ti 

najljubše?) s tistimi, ki so na četrto vprašanje (Katere gibalne dejavnosti se pojavljajo 

v bivalni skupnosti?) odgovorili tako, da so katero dejavnost našteli, ugotovimo, da se 

pri polovici uporabnikov vsaj ena dejavnost pojavi pri obeh vprašanjih, pri drugi 

polovici pa ni povezave med dejavnostmi, ki jih ima najraje in dejavnostmi, ki jih 

izvajajo v bivalni skupnosti. 

 

 

Graf 8: Je najljubša dejavnost med tistimi, ki se izvajajo v bivalni skupnosti? 

 

Ugotovimo lahko, da so uporabniki dokaj omejeni pri izbiri gibalne dejavnosti, zato 

me je zanimalo, če bi si ţeleli, da bi bilo tovrstnih aktivnosti več. To sem preverila s 

petim vprašanjem, odgovori nanj pa so razvidni iz naslednjega grafa. 

 

da
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Graf 9: Bi ţeleli v bivalni skupnosti več gibalnih dejavnosti? 

 

Vidimo, da si kar osem od desetih uporabnikov ţeli več gibalnih dejavnosti, a tudi ti 

so spontano in previdno dodali, da bi bila potrebna pomoč. Eden od uporabnikov, ki 

ne ţeli več gibalnih dejavnosti, je pojasnil, da jih ima dovolj, druga pa je tudi pri tem 

vprašanju dodala, da ţe tako nima dovolj časa. Vidimo torej, da je večina (80 %) 

uporabnikov zainteresirana za več aktivnosti, zato lahko predvidevamo, da bi 

sodelovali pri gibalnih dejavnostih, če bi jim jih ponudili. 

 

Seveda nas zanima, katere dejavnosti bi si uporabniki, ki si ţelijo več gibanja v 

bivalni skupnosti, ţeleli udeleţiti. To sem preverila z naslednjim, zadnjim vprašanjem 

v intervjuju. 
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Graf 10: Katere gibalne dejavnosti bi ţeleli v bivalni skupnosti? 

 

Vidimo lahko, da uporabniki niso enotni pri izbiri, teţko bi bilo ustreči vsem njihovim 

ţeljam, četudi ne upoštevamo objektivnih razlogov (prostor, denar). Največ glasov je 

od uporabnikov dobila boccia, trije uporabniki so si zaţeleli, da bi se je lahko 

udeleţevali več kot le 1x tedensko. Dva uporabnika sta si domislila, da bi lahko na 

dvorišču postavili koš, na katerega bi metali ţogo ali celo igrali kakšno prirejeno 

verzijo košarke na vozičku. Vse nadaljnje dejavnosti so bile predlagane le s strani 

enega uporabnika, nekatere od njih pa le steţka prištevamo k gibalnim dejavnostim. 

Ob zaključku intervjuja vsakega od uporabnikov zopet povabim k sodelovanju pri 

praktičnem delu diplomskega dela, ko bomo z določenimi posamezniki individualno, 

z večino pa v skupini, izvajali več gibalnih dejavnosti, ki so primerne njihovim 

sposobnostim in prilagojene njihovim ţeljam. Vsi (100 %) uporabniki se strinjajo in 

ţelijo sodelovati. 

 

Hipotezo številka 2, da bi se gibalno ovirane osebe stare od 25 do 55 let, v 

svojem prostem času od gibalnih in športnih dejavnosti ţeleli udeleţiti iger z 

ţogo, plesa, plavanja in sprehoda, zavrnemo. Oba najpogostejša odgovora, 

košarko in boccio, lahko prištevamo k igram z ţogo, ostale najpogostejše 
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gibalne in športne aktivnosti večinske populacije pa se v odgovoru 

uporabnikov ne pojavljajo.  

Ugotovili smo, da so uporabniki v svojem prostem času premalo aktivni, tudi na 

gibalno-športnem področju. Menim, da bi potrebovali dodatnega animatorja, torej 

dodatno zaposlenega človeka, ki bi dejavnosti organiziral in uporabnike pritegnil k 

sodelovanju. S tem bi razbremenil zaposlene in jih tako bolj pritegnil k izvajanju 

organiziranih prostočasnih dejavnosti. Morda bi z idejami in rutino spodbudil tudi njih, 

da bi spodbujali in organizirale tovrstne aktivnosti. Z obilico dodatne motivacije pa bi 

tudi brez pihanja na dušo in kreganja uporabnike pritegnil k rednim, vsakodnevnim 

aktivnostim, ki si zasluţijo ta naziv. 

Raziskovalni del lahko nadaljujejo ali izboljšamo s kakšnim natančnejšim 

vprašalnikom ali intervjujem, ki je po moţnosti standardiziran. Potrebovali bi večje 

število gibalno oviranih oseb, da bi bili podatki reverzibilni.  

S praktičnega vidika pa dotična bivalna skupnost potrebuje kakšnega dodatnega 

zaposlenega, v teh razmerah pa kakšnega sponzorja, ki bi morda prispeval kakšen 

športni rekvizit ali uporabnikom omogočil bolj redno, nekajurno kopanje. Za izvedbo 

vsega tega pa se potrebuje večje število prostovoljcev, ki bi jih uporabniki Zveze 

Sonček v vsakem primeru potrebovali tudi v primeru, da nabava pripomočkov ni 

mogoče. 
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15 SEZNAM PREDLOGOV ZA GIBALNE DEJAVNOSTI V 

BIVALNI SKUPNOSTI 
 
 

Tabela 2: Pogoji za telovadbo med nego 

 

Dejavnost ocenjujem kot delno primerno. Teţava je v pomoči, ki je potrebna pri tej 

aktivnosti, saj lahko varuh ali prostovoljec dela le z eno osebo naenkrat. 

 

 

Slika 3: Razgibavanje v postelji (Vir: Klara Bračič, 2011) 

 

 

 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Telovadba 
med nego 

+ + + - 
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Uporabniki sicer niso izrazili ţelje po igrah s padali, zato bi se padalo za začetek 

lahko sposodilo, da se ugotovi, če je med uporabniki dovolj interesa in se kasneje 

lahko tudi nabavi. Začetna investicija za padalo se kmalu povrne, saj lahko eno 

padalo ob skrbni rabi uporabljamo dalj časa. Pozorni moramo biti, da se kupi manjše 

padalo, saj za velikega na dvorišču ni dovolj prostora.  

 

Tabela 4: Pogoji za ples 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Ples  
+ 0 + + 

 

Uporabniki so izrazili ţeljo, da bi se plesni tečaj, ki se ga udeleţujejo enkrat na teden 

v varstveno delovnem centru, izvajal vsaj dvakrat na teden. Šibka točka tega načrta 

so finance, saj je potrebno dodatno plačati izvajalca programa. 

 

Tabela 5: Pogoji za kegljanje 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Kegljanje   
0 0 + + 

 

Uporabniki so sicer predlagali igranje boccie, a menim, da se tudi nad kegljanjem, ki 

je zunaj laţje izvedljivo, ne bi pritoţevali. Začetna investicija je minimalna, keglje ob 

Tabela 3: Pogoji za padalo 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Padalo 
- 0 + + 
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skrbni uporabi lahko uporabljamo dalj časa. Razen motivacije in določitev pravil po 

mojem mnenju pomoč ni potrebna. 

 

Tabela 6: Pogoji za boccio 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Boccia  
+ - + + 

 

Podobno kot pri tečaju plesa je tu šibka točka denar, saj bi izvajalca za dodatne ure 

morali dodatno plačati. 

 

 

Tabela 7: Pogoji za košarko 

 

 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Košarka (koš)  
+ 0 + + 
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Slika 4: Met na koš (Vir: Klara Bračič, 2012) 

 

Košarko na vozičkih oziroma natančneje metanje na koš (lahko tudi v manjših 

skupinah) je moţno izvesti na dvorišču, dodatne pomoči pa uporabniki, ki so tudi 

izrazili ţeljo po metanju na koš, ne potrebujejo. Finančno je to manjša investicija, saj 

lahko koš ob primerni in skrbni uporabi, uporabljamo več let. 

 

Tabela 8: Pogoji za fizioterapijo oziroma razgibavanje 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Fizioterapija 
oziroma 

razgibavanje  

+ - + - 

 

Uporabniki kot tudi njihovi starši so izrazili ţeljo, da bi se v bivalni skupnosti izvajala 

fizioterapija ali kakršnokoli vodeno razgibavanje. V podobni smeri so nakazovali tudi 

zaposleni v anketi. Velik minus predstavljajo finance, saj so tovrstni strokovnjaki 

dokaj dragi, poleg tega bi morali prihajati večkrat na teden, da bi prišli vsi na vrsto. 
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Če bi prihajal zunanji izvajalec, dodatna pomoč ne bi bila potrebna, bi pa izvajalec 

izvajal fizioterapijo individualno, kar si bivalna skupnost na splošno teţko privošči. 

 

Tabela 9: Pogoji za banse 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Bansi oziroma 
ritmične 

skovanke  

- + + + 

 

Uporabniki sicer ne izrazijo ţelje, da bi se gibali na tak način, kar lahko delno 

pripišemo tudi dejstvu, da ne poznajo bansov in ostalih oblik gibanja skozi glasbo. 

Glede ostalih kriterijev je to dokaj primerna oblika gibanja, saj nič ne stane, prostora 

je v bivalni skupnosti dovolj, za izvajanje pa je potreben en izvajalec, torej zaposlen 

ali prostovoljec, za celotno skupino. 

 

Tabela 10: Pogoji za plavanje 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Plavanje  
+ - - - 

 

Uporabniki so izrazili ţeljo, da bi občasno lahko šli plavat. Ker je za to potreben 

prostor, potrebno je iti na bazen, prav tako je za vsakega uporabnika potreben vsaj 

en spremljevalec, je ta dejavnost povezana z velikimi finančnimi obremenitvami. 

Izvedljiva bi bila le ob veliki sponzorski in prostovoljni pomoči, da bi kakšen športni 

objekt dovolil občasen vstop zastonj, kot spremljevalci pa bi pomagali kakšni 

prostovoljci iz različnih fakultet. 
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Tabela 11: Pogoji za štafetne igre 

 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Štafetne igre  
- + + - 

 

 

Slika 5: Štafetna igra z vodo (Vir: Klara Bračič, 2012) 

 

Štafetne igre ne potrebujejo finančnih virov, le osebo, ki ima dovolj časa in domišljije, 

da si jih domisli in nabere pripomočke kar doma. Prostora je v bivalni skupnosti 

dovolj, a ravno zaradi dodatne osebe bi bile teţje izvedljive.  

 

Tabela 12: Pogoji za namizni tenis 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Namizni tenis  
- 0 + + 
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Tudi za to dejavnost uporabniki niso izrazili ţelje, a menim, da je dokaj primerna, saj 

med počitnicami na Sončkovi kmetiji v Vrtičah igro pogosto igrajo. Tudi tukaj  bi bila 

potrebna začetna investicija, nato pa ne bi bila potrebna nobena dodatna pomoč. 

Prostor bi bil, če bi se dejansko kupilo več predlaganih pripomočkov, omejen, ampak 

miza za namizni tenis se lahko zloţi.  

 

Tabela 13: Pogoji za sprehod 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Sprehod  
+ + - - 

 

Ker je prostor v okolici bivalne skupnosti neprimeren (veliko arhitektonskih ovir), bi 

skoraj vsak od uporabnikov potreboval svojega spremljevalca za sicer zaţelen in 

brezplačen sprehod. Poleg tega so nekatere ovire tako velike, da z vozički ni moţen 

prehod na pločnik, zato se morajo uporabniki voziti po cesti, kjer pa je vprašljiva tudi 

varnost. 

 

Tabela 14: Pogoji za nogomet 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Nogomet  
+ + 0 0 

 

Nogomet z rokami bi bila sprememba, saj je nihče od uporabnikov ne pozna dobro, 

ker pa radi spremljajo nogometne tekme, bi jim bila ta dejavnost morda blizu. Začetni 

vloţek, torej ţoga, bi bil minimalen, bi pa potrebovali dodatno pomoč za učenje pravil 

in prve treninge. Po tem bi lahko uporabniki nogomet igrali sami, le njihovo dvorišče 

jim ponuja omejen oziroma majhen prostor.  
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Tabela 15: Pogoji za uteţi 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Uteţi  
- + + + 

 

Dobra moţnost za občasno gibanje, razgibavanje in preprečevanje teţav zaradi 

prevelike telesne teţe je dvigovanje laţjih uteţi. Za začetek bi se tovrstne uteţi lahko 

naredile doma (plastična steklenica in pesek), četudi bi bile manj spodbujajoče kot 

privlačne kupljene uteţi, a bi se hkrati laţje prilagajale sposobnostim uporabnikov 

(različna teţa itd.). Dejavnost bi se lahko izvajala kjerkoli, dodatna pomoč ni 

potrebna, lahko pa bi jo zdruţili z gledanjem televizije, kar uporabniki tako radi 

počno. 

 

Tabela 16: Pogoji za jadranje 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Jadranje  
- - - - 

 

Zahtevna, draga dejavnost, pri kateri uporabniki potrebujejo veliko pomoči. Kljub 

temu Zveza Sonček enkrat letno za nekaj dni organizira tečaj jadranja, imenovan 

Mirno morje, finančno pa jim pomagajo različni sponzorji. 

 

Tabela 17: Pogoji za ţoganje 

DEJAVNOST ŢELJA DENAR PROSTOR POMOČ 

Ţoganje  
- + + + 
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Slika 6: Skupinsko ţoganje (Vir: Klara Bračič, 2012) 

Dejavnost z minimalno začetno investicijo, za katero je na dvorišču dovolj prostora, 

večja skupina uporabnikov pa potrebuje pomoč le ene osebe.  
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16 PRIPRAVE ZA IZVEDBO VADBENIH UR 
 

1. ura 

Datum: 13.12.2011 

Trajanje: 15–30 minut   

Lokacija: Bivalna skupnost Sonček, Jakopičeva 11 

 

Slika 7: Trening očesne komunikacije  (Vir: Klara Bračič, 2011) 

 

 Splošni cilji srečanja:    - pritegniti pozornost uporabnika, 

- krepitev očesne komunikacije,  

         - spodbuditi uporabnika h gibanju po njegovih zmoţnostih 

 

 

 Uporabljeni pripomočki, materiali:  zgoščenka, svečka, vţigalnik, kozarci, ţlice, kuhalnici, plastični kozarci, papir, karton, 

aluminijasta folija, vrečka, različna pisala, slamice, balon, papir, odsevnik, ţoga, valjček, perje, vata, veriţica, blago, strgalo, 

gobica, čopič, pripomoček za masaţo glave, pripomoček za masaţo telesa, krema za roke 
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 Obrazec za pripravo in poročilo 

Aktivnost 
Namen in operacionalizirani cilji 

Potek dela Ugotovitve in opaţanja 

PRIŢIGANJE SVEČKE 
Pritegniti uporabnikovo pozornost 
- Uporabnik usmeri pogled k svečki 

in vame. 

Pred uporabnikom pridrţim svečko in jo z vţigalnikom priţgem. V ozadju 
igra tiha glasba. 

Aktivnost je gotovo dosegla svoj namen, pritegnila 
sem uporabnikovo pozornost. 

TRKANJE 
S trkanjem različnih predmetov 
spodbuditi uporabnika k hotnemu 
gibanju 
- Uporabnik  zgrabi in drţi predmet. 

Pred uporabnikom potrkam z dvema steklenima kozarcema in s čistim 
zvokom ponovno pritegnem njegovo pozornost. Med trkanjem dejavnost 
opisujem, pravkar sem potrkala z dvema steklenima kozarcema.  
Pred uporabnikove roke in obraz postavim eno ţlico, ko jo zgrabi, z drugo 
ţlico potrkam na prvo in hkrati dejavnost opisujem, omenim material, 
poimenujem predmet in kaj počneva. 
Uporabniku zamenjam predmet, tokrat za pritrkavanje uporabljava lesene 
kuhalnice. Dejavnost tudi tukaj opišem. 
Pred uporabnika postavim plastični kozarec in ga spodbujam, da ga 
zgrabi. Z drugim plastičnim kozarcem trkam obenj in dejavnost opisujem. 

Uporabnik je bil na začetku aktivnosti dokaj 
motiviran, nato pa je pozornost naglo padla. Z ţlico 
sva trkala še brez teţav, pri kuhalnici je potreboval 
veliko spodbude, da jo je sploh zgrabil, plastični 
lonček v mojih rokah pa je popolnoma ignoriral.  
Aktivnost sem kljub temu izvedla, poudarek sem 
dala zvokom, da bi ga spodbudila, a se pri tem 
nisem dolgo zadrţala, saj bi uporabnik ni ohranil 
dovolj pozornosti, da bi sodeloval pri drugi aktivnosti. 

MANIPULACIJA S PREDMETI 
S trganjem, mečkanjem, metanjem 
spodbuditi uporabnika k hotnemu 
gibanju 
- Uporabnik zgrabi papir  in alu 

folijo in ju zmečka, z mojo 
pomočjo ju pretrga. 

- Uporabnik zgrabi karton in ga 
skuša zmečkati. 

- Uporabnik zgrabi plastično vrečko 
in jo mečka. 
 

Uporabniku ponudim list belega papirja in ga spodbudim, da ga zgrabi. V 
rokah imam drug list papirja in ga zmečkam, ob tem opisujem dejavnost. 
Uporabnika spodbudim, da tudi on zmečka papir. Ko ga trdno drţi v roki, 
zgrabim kos papirja in ga počasi pretrgam in ob tem opisujem, kaj sem 
naredila. Dejavnost nekajkrat ponovim. List v njegovih rokah zamenjam za 
karton, pojasnim mu, kaj ima v rokah in ga spodbudim, da ga skuša 
zmečkati. Ko mu ob trudu ne uspe, mu pojasnim, zakaj ne more zmečkati 
kartona, v njegove roke še enkrat poloţim list papirja, da občuti razliko. 
Poberem koščke lista in kartona, aktivnost nadaljujeva s kosom 
aluminjaste folije, s katero manipulirava enako kot s papirjem. Uporabnik 
jo zmečka in skupaj jo trgava. Ob tem ponovno mečkam in pretrgam list 
papirja, da uporabnik  sliši razliko in dejavnost opisujem.  Poberem vse 
koščke folije in uporabniku ponudim plastično vrečko in ga spodbudim, da 
jo mečka. Ob tem mečkam list papirja in folijo, da tudi tokrat uporabnik 
sliši razliko in ob tem razlagam, kateri material mečkam.  

 

Uporabnik tudi pri tej dejavnosti dokaj hitro izgubi 
pozornost. Z listom papirja nekako še manipulirava, 
zgrabi ga, z mojo pomočjo mečka in tudi pretrgava 
ga, kar mu je zelo zanimivo, a drugih predmetov ne 
zgrabi več. Opazno je videti njegovo utrujenost, 
sodelujeva ob napačnem delu dneva. Zato vse 
nadalje materiale mečkam in trgam sama, ob tem 
pripovedujem, kaj počnem in ga vključujem tako, da 
ga z zmečkanimi predmeti poboţam po roki, trgam 
pred njegovimi očmi itd. 
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 Sinteza ugotovitev:  

Uporabnik je sposoben manjših hotnih gibov. 

 

 Refleksija:  

Uporabnik potrebuje veliko spodbude, med dejavnostjo mu mora biti prijetno. Najprimernejši čas za kakršnokoli aktivnost z njim je 

dopoldan, ko še ni utrujen. 

 

STIMULACIJA Z DOTIKI 
Krepiti uporabnikovo občutenje 
telesne sheme in ob tem zbujati 
ugodje 
Spodbujati uporabnika k hotnemu 
gibanju 
- Uporabnik usmeri pogled na del 

telesa, kjer se ga dotikam z 
različnimi predmeti. 

- Uporabnik zgrabi predmet, s 
katerim se ga dotikam. 

To je dejavnost, kateri ţelim nameniti največ časa. Uporabniku pojasnim, 
da je čas za masaţo in počitek. Najprej mu popiham obraz s slamico. 
Pred njim delno napihnem balon, nato pa mu z izpihom razmršim lase. 
Vzamem še list papirja in mu popiham po obrazu. 
Za malenkost povečam jakost glasbe. Med vso nadaljnjo aktivnostjo tiho 
prepevam, saj vem, da ima uporabnik petje zelo rad. V roke vzamem 
različne predmete, in sicer ţogo, valjček, perje, vato, veriţico, strgalo, 
gobico, čopič, pripomoček za masaţo glave in masaţo telesa in z njimi 
stimuliram različne dele uporabnikovega telesa ― glavo, obraz, roke, 
dlani, vrat. Vsak predmet poimenujem in ga tudi pokaţem uporabniku.  

Uporabniku je bila ta dejavnost pisana na koţo, saj 
ima zelo rad glasbo, poleg tega uţiva v dotikanju. 
Večino dejavnosti je aktivno sodeloval, usmeril 
pogled v predmet in del telesa, nekatere predmete je 
tudi zgrabil. Proti koncu masaţe je zopet prevladala 
njegova utrujenost, ki jo je še dodatno spodbudila 
masaţa.  
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2. ura 

Datum: 13. 12. 2011 

Trajanje: 15–30 minut     

Lokacija: Bivalna skupnost Sonček, Jakopičeva 11 

 

 

 

Slika 8: Telovadba ali masaţa? (Vir: Klara Bračič, 2011) 

 Splošni cilji srečanja:   

- spodbuditi uporabnika k gibanju po njegovih zmoţnostih 

 

 

 Uporabljeni pripomočki, materiali: zgoščenka, svečka, vţigalnik, kozarci, ţlice, kuhalnici, plastični kozarci, papir, karton, 

aluminijasta folija, vrečka, različna pisala, slamice, balon, papir, odsevnik, ţoga, valjček, perje, vata, veriţica, blago, strgalo, 

gobica, čopič, pripomoček za masaţo glave, pripomoček za masaţo telesa, krema za roke 
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 Obrazec za pripravo in poročilo 

 

Aktivnost 
Namen in operacionalizirani cilji 

Potek dela Ugotovitve in opaţanja 

TRKANJE 
S trkanjem različnih predmetov spodbuditi 
uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik poimenuje predmet in 

material, kot so stekleni kozarci, 
aluminijaste ţlice, leseni kuhalnici in 
plastični lončki/kozarci. 

- Uporabnik  zgrabi in drţi predmet. 
- Uporabnik s predmetom, ki ga drţi v roki, 

trka ob predmet, ki ga v roki drţim jaz. 
 

Pred uporabnika postavim dva steklena kozarca in ga 
spodbudim, da predmeta poimenuje in pove, iz česa sta 
narejena. Spodbudim ga, da enega od kozarcev prime, 
nato skupaj trčiva kozarec drug ob drugega. Nato kozarce 
zamenjava za ţlice, kasneje za kuhalnici in plastične 
kozarce in pri vsakem od predmetov ponoviva celotno 
dejavnost. Poimenovanje predmeta in imenovanje 
materiala, iz katerega je narejen, uporabnik predmet 
prime in potrka ob enak predmet, ki ga drţim v roki sama. 
Ob vsakem trkanju uporabnika spodbudim, da opiše zvok 
in ga sprašujem, če se zvok razlikuje od prejšnjega. 

Uporabnik je za sodelovanje zelo motiviran, za vsakega od 
predmetov se potrudi, da ga poimenuje, ga zgrabi, z njim potrka 
in ga odloţi. Pri imenovanju materialov ima teţave, navede le 
steklo, pri ostalih materialih potrebuje pomoč. Ker menim, da ima 
teţave s priklicem, pri vsakem predmetu naštejem več materialov 
in ga spodbudim, da izbere pravega – v tem primeru vedno 
navede pravega.  Steklenih kozarcev ne ţeli prejeti, predvidevam, 
da se je tekom ţivljenja zaradi nesreč in zlomljenih kozarcev 
navadil, da stekla ne uporablja. Posledično aktivnost izvedem jaz, 
ga pa spodbudim, da se kozarcev dotakne in da je pozoren na 
njihov zvok med trkanjem. Z večino predmetov vsaj delno (zelo 
na rahlo) samostojno trka. 

MANIPULACIJA S PREDMETI 
S trganjem, mečkanjem, metanjem 
spodbuditi uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik zgrabi papir  in alu folijo, ju 

poimenuje in ju zmečka, z mojo pomočjo 
ju pretrga. 

- Uporabnik zgrabi karton, material 
poimenuje in ga skuša zmečkati. 

- Uporabnik pojasni, zakaj kartona ni 
mogoče zmečkati. 

- Uporabnik zgrabi plastično vrečko in jo 
mečka. 
 

Uporabniku ponudim list belega papirja in ga spodbudim, 
da navede, kaj drţim v roki. Spodbudim ga, da list papirja 
zgrabi in ga zmečka. Pojasnim mu, da od njega ţelim, da 
list papirja pretrga, zato trdno primem drugi del lista in 
uporabnika spodbudim, da svoj del papirja povleče. Po 
enakih korakih dejavnost ponoviva s kosem aluminijaste 
folije.  Po koncu dejavnosti uporabnika spodbudim, da 
našteje vsaj kakšno razliko med mečkanje in trganjem 

papirja in aluminijaste folije. 
Uporabniku ponudim kos kartona in ţelim, da predmet 
poimenuje. Spodbudim ga, da kos kartona zgrabi in ga 
skuša zmečkati in z mojo močjo pretrgati. Ţelim izvedeti, 
zakaj nobena od dejavnosti ni uspela, za pomoč mu 
znova ponudim list papirja in list kartona, da ju lahko 
primerja. 
Podobno kot v prvem delu aktivnosti uporabniku ponudim 
plastično vrečko, da jo mečka. Spodbudim ga, da se 
skuša spomniti razlike med mečkanjem vrečke in lista 
papirja.  

Tudi pri tej dejavnosti uporabnik zelo zavzeto sodeluje, vsak 
material pravilno poimenuje in vsakega od njih (z večjim ali 
manjšim trudom) zgrabi. Z mojo pomočjo brez teţav pretrga list 
papirja in aluminijaste folije. Ne zna pojasniti, zakaj ne more 
zmečkati in pretrgati kartona, to mu ne uspe niti ob pomoči 
(dotikanju lista papirja in kartona). Menim, da uporabnik ne ve, da 
je karton le ena izmed variant papirja. Pri vsakem iskanju razlik 
(med mečkanjem in trganjem papirja in alu folije, med papirjem in 

plastično vrečko) našteje vsaj eno razliko (teţavnost mečkanja, 
zvok). 
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PISANJE 
Izboljšati uporabnikov triprstni prijem 
- Uporabnik zgrabi pisalo in ga drţi s 

palcem kazalcem in sredincem. 

 Pred uporabnika postavim raznobarvna pisala. 
Spodbudim ga, da našteje vsaj nekatere barv pisala. 
Nadaljujeva z aktivnostjo pisanja, spodbudim ga, da si 
izbere pisalo, ga zgrabi in z njim nekaj nariše na list 
papirja, ki ga drţim v roki.  

Uporabnik prepozna osnovne barve. Popolnoma neverjetno je 
bilo pričakovati, da za pisanje uporabi triprstni prijem, saj njegova 
koordinacija in gibalne sposobnosti tega ne omogočajo. 

STIMULACIJA Z DOTIKI 
Krepiti uporabnikovo občutenje telesne 
sheme in ob tem zbujati ugodje 
Spodbujati uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik usmeri pogled na del telesa, 

kjer se ga dotikam z različnimi predmeti. 
- Uporabnik zgrabi predmet, s katerim se 

ga dotikam in se z njim dotakne mene.  

Uporabniku pojasnim, da je čas za masaţo. Najprej mu 
popiham obraz s slamico. Pred njim delno napihnem 
balon, nato pa mu z izpihom razmršim lase. Vzamem še 
list papirja in mu popiham po obrazu.  
V roke vzamem različne predmete, in sicer ţogo, valjček, 
perje, vato, veriţico, strgalo, gobico, čopič, pripomoček za 
masaţo glave in masaţo telesa in z njimi stimuliram 
različne dele uporabnikovega telesa ― glavo, obraz, roke, 
dlani, vrat. Pri določenih (vsakdanjih) predmetih 
uporabnika spodbudim, da predmet poimenuje, prav tako 
ţelim, da navede del telesa, ki se ga dotikam v tistem 
trenutku. Spodbudim ga, da tudi on vzame predmet v roke 
in on zmasira mene.  

Uporabnik poimenuje večino predmetov, prav tako jih večino brez 
teţav uporabi na meni. Od delov telesa navede le glavo in roke, 
prisotna je utrujenost in manjša natančnost pri sicer teţko 
razumljivem govorjenju. 
 
 
 
 

 

 
 

 Sinteza ugotovitev:  

Uporabnik je sposoben manjših hotenih gibov, njegove kognitivne sposobnosti prehitevajo njegove motorične. 

 

 Refleksija:  

Uporabnik ima veliko motivacije, ţelen se je premikati in odkrivati meje svojega telesa. Nujno bi bila potrebna redna telovadba, 

fizioterapija in razgibavanje. 
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3. ura 

Datum: 14. 12. 2011 

Trajanje: 15–30 minut     

Lokacija: Bivalna skupnost Sonček, Jakopičeva 11 

 

 

 

 Splošni cilji srečanja: - pritegniti pozornost uporabnika, 

        - spodbuditi uporabnika h gibanju po njegovih zmoţnostih 

 

 

 Uporabljeni pripomočki, materiali: zgoščenka, svečka, vţigalnik, kozarci, ţlice, kuhalnici, plastični kozarci, papir, karton, 

aluminijasta folija, vrečka, različna pisala, slamice, balon, papir, odsevnik, ţoga, valjček, perje, vata, veriţica, blago, strgalo, 

gobica, čopič, pripomoček za masaţo glave, pripomoček za masaţo telesa, krema za roke 
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 Obrazec za pripravo in poročilo 

 

Aktivnost 
Namen in operacionalizirani cilji 

Potek dela Ugotovitve in opaţanja 

PRIŢIGANJE SVEČKE 
Pritegniti uporabnikovo pozornost 
- Uporabnik usmeri pogled k svečki in 

vame. 

Pred uporabnikom pridrţim svečko in jo z vţigalnikom priţgem. V ozadju 
igra tiha glasba. 

 

TRKANJE 
S trkanjem različnih predmetov spodbuditi 
uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik  zgrabi in drţi predmet. 

To je dejavnost, ki ji ţelim nameniti največ časa, saj uporabnik oboţuje 
povzročanje hrupa. 
Pred uporabnikom potrkam z dvema steklenima kozarcema in s čistim 
zvokom ponovno pritegnem njegovo pozornost. Med trkanjem dejavnost 
opisujem.  
Pred uporabnikove roke in obraz postavim eno ţlico, ko jo zgrabi, z drugo 
ţlico potrkam na prvo in hkrati dejavnost opisujem, omenim material, 
poimenujem predmet in kaj počneva. 
Uporabniku zamenjam predmet, tokrat za pritrkavanje uporabljava lesene 
kuhalnice. Dejavnost tudi tukaj opišem. 
Pred uporabnika postavim plastični kozarec in ga spodbujam, da ga zgrabi. 
Z drugim plastičnim kozarcem trkam obenj in dejavnost opisujem. 

 

MANIPULACIJA S PREDMETI 
S trganjem, mečkanjem, metanjem 
spodbuditi uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik zgrabi papir  in alu folijo in ju 

zmečka, z mojo pomočjo ju pretrga. 
- Uporabnik zgrabi karton in ga skuša 

zmečkati. 
- Uporabnik zgrabi plastično vrečko in jo 

mečka. 
 

Uporabniku ponudim list belega papirja in ga spodbudim, da ga zgrabi. V 
rokah imam drug list papirja in ga zmečkam, ob tem opisujem dejavnost. 
Uporabnika spodbudim, da tudi on zmečka papir. Ko ga trdno drţi v roki, 
zgrabim kos papirja in ga počasi pretrgam in ob tem opisujem, kaj sem 
naredila. Dejavnost nekajkrat ponovim. List v njegovih rokah zamenam za 
karton, pojasnim mu, kaj ima v rokah in ga spodbudim, da ga skuša 
zmečkati. Ko mu ob trudu ne uspe, mu pojasnim, zakaj ne more zmečkati 
kartona, v njegove roke še enkrat poloţim list papirja, da občuti razliko. 
Poberem koščke lista in kartona, aktivnost nadaljujeva s kosom aluminjaste 
folije, s katero manipulirava enako kot s papirjem. Uporabnik jo zmečka in 
skupaj jo trgava. Ob tem ponovno mečkam in pretrgam list papirja, da 
uporabnik  sliši razliko in dejavnost opisujem. Poberem vse koščke folije in 
uporabniku ponudim plastično vrečko in ga spodbudim, da jo mečka. Ob 
tem mečkam list papirja in folijo, da tudi tokrat uporabnik sliši razliko in ob 
tem razlagam, kateri material mečkam.  
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STIMULACIJA Z DOTIKI 
Krepiti uporabnikovo občutenje telesne 
sheme in ob tem zbujati ugodje 
Spodbujati uporabnika k hotnemu gibanju 
- Uporabnik usmeri pogled na del telesa, 

kjer se ga dotikam z različnimi predmeti. 
- Uporabnik zgrabi predmet, s katerim se 

ga dotikam. 

Uporabniku pojasnim, da je čas za masaţo in počitek. Najprej mu popiham 
obraz s slamico. Pred njim delno napihnem balon, nato pa mu z izpihom 
razmršim lase. Vzamem še list papirja in mu popiham po obrazu. 
Za malenkost povečam jakost glasbe. Med vso nadaljnjo aktivnostjo tiho 
prepevam, saj vem, da ima uporabnik petje zelo rad. V roke vzamem 
različne predmete, in sicer ţogo, valjček, perje, vato, veriţico, strgalo, 
gobico, čopič, pripomoček za masaţo glave in masaţo telesa in z njimi 
stimuliram različne dele uporabnikovega telesa ― glavo, obraz, roke, dlani, 
vrat. Vsak predmet poimenujem in ga tudi pokaţem uporabniku.  

 

 

 Sinteza ugotovitev:  

/ 

 

 Refleksija:  

Uporabnikova babica skozi okno spremlja dejavnost z drugim uporabnikom in si svečo, ko jo uporabim za očesno komunikacijo, 

vzame k srcu. Ga. Bratec, moja mentorica v Zvezi Sonček, nastalo situacijo pojasni uporabnikovemu očetu, ki mi je podal 

dovoljenje za izvajanje, a ker je razburjenje s strani babice, ki je uporabniku zelo pri srcu, še vedno prisotno, se odločim, da te 

individualne ure ne bom izvedla. 
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4. in 5. ura 

Datum: 17. in 18. 4. 2012 

Trajanje: 2 uri     

Lokacija: Bivalna skupnost Sonček, Jakopičeva 11 

 

 

    

 

Slika 9: Slalom med keglji (Vir: Klara Bračič, 2012) 

 

 Splošni cilji srečanja:  - spodbuditi uporabnika h gibanju po njegovih  zmoţnostih 

 

 

 Uporabljeni pripomočki, materiali: zgoščenka, CD predvajalnik, keglji, vrvica ali izolirni trak, ţoga, koš (plastična posoda), 

padalo, plastična posoda, lonček, plastična steklenica 
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 Obrazec za pripravo in poročilo 

 

Aktivnost 
Namen in operacionalizirani cilji 

Potek dela Ugotovitve in opaţanja 

GIBANJE Z GLASBO 
Uporabniki se sprostijo in se 
sproščeno gibajo 
- Uporabnik se giba ob glasbi. 
- Uporabnik pokaţe eno gibalno vajo. 
- Uporabnik izvede vaje, ki jih 

pokaţejo drugi uporabniki. 
 

Uporabnike pozdravim in jih povabim na dvorišče, kjer se zberemo 
v krogu. Predstavim jim pravila igre za danes in jutri – kot smo se 
dogovorili, sodelujejo pri vseh dejavnostih, če bodo utrujeni ali ne 
bodo več pri volji, naj mi to povedo in bomo z dejavnostmi prekinili, 
naredili kratko pavzo, kaj popili in nadaljevali malo kasneje ali kak 
drug dan. Ko se uporabniki strinjajo in so pripravljeni, začnemo z 
uvodno aktivnostjo. Priţgem radio z mirno instrumentalno glasbo in 
uporabnike spodbudim, da zapro oči, občutijo glasbo in se 
spontano malo razgibajo. Z dejavnostjo začnem jaz in se ob glasbi 
z zaprtimi očmi gibam kot drevo v vetru. Ko se prva pesem zaključi, 
zmanjšam jakost in spodbudim uporabnike, da vsak od njih pokaţe 
eno vajo, ostale pa spodbudim, da vajo ponovijo za njim. S 
kazanjem vaj nadaljujejo v krogu. Prvo vajo pokaţem jaz.  

Uporabniki so zaradi teţav z dogovarjanjem (ker zaradi mojega 
odhoda v bolnišnico nisem poklicala v dogovorjenem času, so mi 
določeni zamerili in ţeleli odpovedati sodelovanje) zelo zadrţani in 
ohranjajo distanco. Predstavljena pravila sprejmejo brez besed. 
Prva dejavnost uspe, ker se skupini pridruţi uporabnik samostojne 
bivalne skupnosti (tudi on ima cerebralno paralizo, hodi s pomočjo 
bergel), ki je vedno nasmejan in sproščen, poleg tega ga ostali 
uporabniki spoštujejo in imajo radi. Ker on hitro zapre oči in se 
začne nenadno gibati, se tudi oni sprostijo in se gibajo. Posledično 
tudi vaje pokaţejo brez ogovarjanja. Določeni imajo teţave s 
priklicem kakšne od vaj, zato se nekatere vaje 2x ponovijo. Vsi 
uporabniki vaje izvajajo v skladu s svojimi sposobnostmi. Občasno 
stopim do kakšnega in skupaj (s svojimi rokami drţim njegove) bolj 
iztegneva roke ali se hitreje gibava. 

BANSI 
S plesno gibalno kombinacijo 
uporabnika spodbuditi k hotnemu 
gibanju 
- Uporabnik na podlagi opazovanja in 

s pomočjo besedila pesmi izvede 
plesno gibalno kombinacijo. 

Uporabnike vprašam, če poznajo bans Bugi wugi. Glede na njihov 
odgovor prilagodim dejavnost. Če bans poznajo, takoj začnemo z 
izvajanjem le-tega. Če ga ne poznajo, se najprej naučimo besedilo, 
ki ga po stavkih izgovarjam in zraven kaţem pripadajoče gibe: '' 
Pokaţi z roko naprej – pokaţi z roko nazaj – pokaţi z roko naprej – 
pokaţi z roko okrog – zapleši bugi wugi –  zavrti se okrog – stopi en 
korak naprej – hej! '' Besedilo in gibe ponovim še enkrat.  

Nato uporabnike spodbudim, da bans ob mojem petju izvajajo 
skupaj z menoj. Roko znotraj pesmi ob koncu prve kitice zamenjam 
z drugimi deli telesa, in sicer s komolcem,  glavo, nosom, jezikom. 
Izvedemo bans z vsemi petimi kiticami. 
Uporabnike vprašam, če poznajo bans John Marion. Če ga 
poznajo, takoj začnemo z izvajanjem, v nasprotnem primeru pa se 
naučimo besedila: ''John Marion iz Londona, je lenuh, potepuh, 
vedno dela tup tup tup, vedno dela tup tup tup, en dva tri, one two 
three.'' in uporabnike seznanim s pravili, da pri vsakem zlogu 
ritmične pesmi pošlje lastnik trenutnega signala signal naprej. 

Samo eden od uporabnikov je poznal oba bansa, zato pri obeh 
pesmih ponovimo besedilo in zaporedje gibov. Uporabnikom je 
samo ponavljanje odveč, medtem ko je večini dejanski bans 
zanimiv, zavzeto sodelujejo in se posledično aktivno gibajo. 
Zabaven jim je del Bugi wigu bansa, pri katerem je potrebno peti z 
iztegnjenim jezikom. Opazim, da jim je zelo pri srcu vsakršno 
tekmovanje, tako jim je tudi izločanje pri bansu John Marion 

zanimivo in se tega lotijo dokaj vročekrvno. 
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Lastnik predzadnjega signala (pri two) mora zadeti roka svojega 
naslednika, medtem ko more le-ta roko izmakniti. Poraţenec v  
dvoboju izpade iz igre.  

IN ŢOGO DOBI 
Z igro z ţogo spodbuditi uporabnika k 
hotnemu gibanju in izboljšati 
uporabnikovo koordinacijo 
- Uporabnik izgovori kriterij, po 

katerem bo izbral nekoga in mu 
vrgel ţogo. 

- Uporabnik izbrani osebi čim bolj 
natančno vrţe ţogo, svojim 
zmoţnostim prilagodi razdaljo med 
njim in drugo osebo. 

 V krog prinesem ţogo. Uporabnike vprašam, katero od iger z ţogo 
poznajo. Seznanim jih z novo igro z imenom In ţogo dobi. Povem 
jim, kako igra poteka. Tisti, ki ima ţogo, si izmisli določeno lastnost, 
ki ustreza vsaj eden izmed oseb v krogu – enemu od teh bo vrgel 
ţogo. Naštejem nekaj primerov― in ţogo dobi tisti, ki ima očala, ki 
ima na sebi nekaj zelenega, kateremu ime se začne na črko U. 
Spodbudim jih, da se oglasi vsak, ki ustreza navedenemu kriteriju in 
tako skupaj ugotovimo, da jih lahko ustreza več – pojasnim jim, da 
morajo vsi od teh biti pozorni in pripravljeni, saj lahko prav oni 
prejmejo ţogo. 
Uporabnike animiram k natančnemu metu ţoge, ni nujno, da stojijo 
na svojem mestu, bolj pomembno je, da ţoga pride do cilja in jo 
soigralec ujame. Ko uporabniki osvojijo igro, jo nadaljujejo, dokler 
vsak od njih ne pride na vrsto vsaj 2x oziroma dokler je 
uporabnikom do sodelovanja. 

Uporabniki hitro osvojijo pravila in so dokaj uspešni pri metu ţoge. 
Eno do uporabnic pred vsakim metom opozorim, da naj se 
soigralcu, kateremu bo vrgla ţogo, bolj pribliţa. Tako je pri metu 
bolj uspešna, a pri naslednjem metu podana navodila pozabi ali jih 
ignorira, tako da jo zopet opozorim na primerno razdaljo. 
Več teţav imajo uporabniki pri sprejemu ţoge. Le eden se vedno 
dovolj hitro odzove, da ţogo ujame, kljub temu da je met ţoge 
(zaradi primerne razdalje) lep. Če ţogo vrţem jaz – počasi, jih 
večina ţogo ujame. Problem je torej v počasnejših refleksih, kar je 
glede na njihovo diagnozo čisto logično. 

METANJE NA KOŠ 
S pomočjo tekmovalnega duha 
izboljšati uporabnikovo koordinacijo in 
koncentracijo 
- Uporabnik iz vnaprej določenega 

mesta z ţogo zadane koš. 
- Uporabnik deluje v dobro skupine. 

Uporabnikom pojasnim, da je na vrsti tekmovanje in jih razdelim v 
dve skupini. Da ločim uporabnike, ki so vedno kot ''rit in srajca'', 
izštevam črki A in B. Vsako od skupin spodbudim, da si nadene 
ime, nato pa pojasnim pravila igre. Pokaţem na v naprej določena 3 
mesta, prvo je najbliţje košu, kamor morajo zadeti, drugo je ţe bolj 
oddaljeno, tretje pa je oddaljeno ţe pribliţno 2 metra. Pojasnim, da 
se morajo znotraj skupine dogovoriti, kdo od njih bo imel najlaţjo 
nalogo in kdo najteţjo. Vsak član skupine meče 3x,  

vsak zadetek šteje 1 točko. Ko skupina A zaključi, njihova mesta 
zasede skupina B, katere cilj je doseči in preseči število zadetih 
košev skupine A. 
Namignem jim, da morajo biti pri določitvi, kateri član skupine stoji 
spredaj in kateri bolj zadaj, upoštevati, kdo je boljši strelec in da je 
lahko to ključ do zmage. Pred dejanskim začetkom tekmovanja ima 
vsak tekmovalec moţnost petkrat vreči na koš, da spozna ţogo, 
teren, oddaljenost. 

Kot vsako tekmovanje do zdaj tudi to tekmovanje uporabnike 
večinoma zelo pritegne, le eden od uporabnikov se odloči, da se 
mu več ne da in si kljub prigovarjanju ostalih uporabnikov, 
zaposlenemu v bivalni skupnosti in mene ne premisli. 
Ostali brez teţav sprejmejo razporeditev v dve skupini in se hitro, a 
ne ravno smiselno dogovorijo, kdo bo zasedel katero mesto. Temu 
primerno so pri metanju uspešni, v skupini A so vsi trije uporabniki 
relativno uspešni, medtem ko je skupina B precej manj uspešna,  

saj je igralec na sredinski poziciji zelo dober igralec, medtem ko 
igralec na najbolj oddaljenem mestu ne zadane nobenega koša, 
kljub vadbi prej. Ker je to stvar dogovora znotraj skupine, postavitve 
ne komentiram, uporabniku pa skušam pomagati z dodatnimi 
navodili, da naj se nagne bolj naprej, kako močno naj vrţe ţogo. 
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PADALO 
S pomočjo padala izboljšati 
uporabnikovo pozornost in hitrost 
premikanja 
- Uporabnik pod padalom zamenja 

svoje mesto. 
 
 
 
 
 

Pred uporabnike postavim manjše padalo in jih spodbudim, da se 
postavijo okrog njega. Vsak od njih prime padalo v enem izmed 
kotov, skupaj ponovimo, katero barvo drţijo.  
Pojasnim pravila igre. Na glas bom zaklicala, kdo od uporabnikov 
mora zamenjati svoje mesto in morebiti tudi, na katero mesto mora 
priti. Pri tem mora biti čim hitrejši. 
Lastnosti, ki jih zakličem (od imen, osebnostnih lastnosti, zunanjega 
videza, barve padala, ki jo drţi), veljajo za enega ali največ dva 
uporabnika. 
Vsak uporabnik se vsaj dvakrat zamenja pod padalom. Ko se vsi 
uporabniki zvrstijo, na moj znak vsi visoko dvignemo padalo in ga 
spustimo. V tem času se vsi zvrstimo pod padalo in pustimo, da nas 
le-to pokrije. 

Kljub trudu in motivaciji uporabnikov dejavnost ni uspela, saj je 
prostor, kljub temu da smo bili na dvorišču, popolnoma neprimeren 
in premajhen. Uporabniki so se sicer izmenjavali pod padalom, a le 
eden na enkrat. Zaključek dejavnosti, ko nas je padalo pokrilo, je bil 
lep začetek konca dejavnosti današnjega dne, saj so vsi uporabniki 
malo zastali in se umirili.  

MASAŢA 
S sprostitvijo zaključiti delavnico 
- Uporabnik masira soseda. 

 

Uporabnike prosim, da se obrnejo v svojo desno in poloţijo roke na 
hrbet svojega soseda in ga malo masirajo. Čez čas prekinem 
dejavnost in se dogovorim za srečanje naslednji dan. 

Dejavnost relativno močno pokvari uporabnica, ki ni zadovoljna z 
uporabnikom, ki je za njo in bi jo moral masirati. Močno se pritoţuje 
in nasprotuje, tako da voljo izgubi tudi njen maser. Le s teţavo ga 
prepričam, da skupaj zaključimo dejavnost brez uporabnice. Ostali 
se brez teţav masirajo med seboj. Ko dejavnost zaključimo, se za 
ta dan poslovimo. Dejavnosti smo izvajali uro in pol, malo več, kot 
sem predvidevala. 

RAZGIBAVANJE OB GLASBI 
Uporabniki se razgibajo 
- Uporabnik pokaţe eno gibalno vajo. 
- Uporabnik izvede vaje, ki jih 

pokaţejo drugi uporabniki. 
 
 
 

Naslednji dan se zopet zberemo. Uporabnike pozdravim, 
povprašam jih po počutju, kako so preţiveli dan v VDC-ju. 
Povabim jih v krog in jih seznanim s prvo dejavnostjo. Razgibali se 
bomo, zato priţgem radio in spodbudim uporabnika na moji desni, 
da pokaţe vajo, ostale pa, da vajo za njim ponovijo. S kazanjem vaj 
nadaljujejo ostali uporabniki. 

Takoj se začuti pozitivna energija, jasno se vidi, da so uporabniki 
bolj sproščeni in bolj naklonjeni vsakršni aktivnosti. Razgovorijo se, 
kako so preţiveli dan, tako da se nekaj minut sproščeno 
pogovarjamo. Ko jih povabim v krog, brez ugovarjanja sledijo 
navodilom in se v sproščenem vzdušju razgibamo. 

KEGLANJE 
Uporabniki krepijo svojo koordinacijo in 
natančnost 
- Uporabnik iz vnaprej določenega 

mesta podere vseh 5 kegljev.  
 

Pred uporabnike prinesem navadne keglje in ţogo za kegljanje. 
Seznanim jih s kegljanjem, v katerem bodo tekmovali kot 
posamezniki. Vsi uporabniki bodo dva krat podirali enako število 
kegljev z iste razdalje, vsak podrti kegelj skupini prinese 1 točko.  
Ker je večina uporabnikov navajena boccie oziroma dvoranskega 
balinanja, jih poprosim, da mi razloţijo pravila od boccie in skupaj 
izpostavimo razlike. Nato izvedemo tekmovanje. 

Uporabniki so prvi krog kegljanja zelo neuspešni, saj sem določila 
občutno preveliko razdaljo med keglji in točko kegljanja. Ker je 
razdalja primerljiva razdalji, ki se jo uporablja pri boccii, lahko 
sklepamo, da teţavo povzroča neraven teren in drugačna, večja 
ţoga pri kegljanju. Tako v naslednjem krogu razdaljo prilagodim 
oziroma jo zmanjšam, uporabniki so zato pri podiranju kegljev 
uspešni, kolikor jim dopuščajo sposobnosti. Uporabnica, ki v 
tekmovanju zmaga v drugo podere vseh 5 kegljev. 
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SLALOM MED KEGLJI 
Uporabniki trenirajo svojo moč, hitrost 
in natančnost 
- Uporabnik hodi ali vozi med keglji, 

brez da bi jih podrl. 
 
 
 

Uporabnike spodbudim k uporabi domišljije, za katero dejavnost bi 
lahko uporabili keglje, ki smo jih uporabljali za kegljanje? Nagrado, 
čokoladno jajčko (bliţa se velika noč), dobi uporabnik, ki ugane 
odgovor, ki ga ţelim slišati, in sicer slalom. 
Zopet se razporedimo v dve skupini, uporabnikom pojasnim, da sta 
skupini isti kot včeraj (skupina A in skupina B). Člani znotraj skupine 
sodelujejo kontinuirano, ko prvi zaključi slalom, drugi takoj začne. 
Čas vseh članov se sešteva, zmaga skupina, ki ima krajši čas 
tekmovanja. Pri tem morajo uporabniki biti pozorni, da ne podrejo 
nobenega keglja. Za vsak podrt kegelj se skupini doda 5 sekund pri 
končnem rezultatu.  
Keglje v prvem delu steze postavim v klasični slalom, med količki je 
dovolj prostora za normalno manevriranje z vozičkom. Drugi del 
slaloma je sestavljen iz daljšega ovinka v desno, nato pa se pot 
nadaljuje nazaj na start. Skupno postavim 5 kegljev. 

Uporabnike tudi tokrat zgrabi tekmovalni duh, tako da je aktivnost 
izvedena v zelo aktivnem duhu, vsak član skupine v dejavnost vloţi 
veliko energije. Posledično so rezultati zahtevnega slaloma dobri, 
pa tudi podrtih je bilo skupno le 5 kegljev. 

TELEFON 
Sprostiti uporabnike, krepitev njihove 
pozornosti 
- Uporabnik desnemu sosedu na uho 

čim bolj po tiho in čim bolj natančno 
zašepeta, kar je slišal od levega 
soseda. 

 
 
 
 

Uporabnike spodbudim, da se postavijo v vrsto oziroma naredijo 
verigo, saj bomo telefonirali, v vrsti pa so vsi obrnjeni na ven 
oziroma proti meni. Uporabnikom podam navodila, da enemu izmed 
uporabnikov na koncu veriga na uho zašepetam stavek, on pa ga 
po tiho in natančno zašepeta sosedu. Ta ga preda drugemu 
sosedu, sporočilo pa se predaja do drugega konca verige. 
Uporabnika na koncu verige zaprosim, da pove, katero sporočilo 
mu je bilo predano. Prejeto sporočilo primerjamo s poslanim. Igro 
ponovimo 3x.  
Sporočila, ki jih uporabim, so: ''Upam, da se imate lepo.'', ''Kmalu 
dobim dojenčka.'' ''Vi ste zakon!'' 

 

Dejavnost propade ţe samo ob napovedi aktivnosti. Uporabnik, ki 
jeclja (a sem na to pozabila) se ţe samo ob besedi ''telefon'' odloči, 
da ne bo sodeloval, takoj za njim pa se isto odločijo še trije njegovi 
prijatelji. Ker se skoraj polovica uporabnikov odloči, da ne bo 
sodelovala, dejavnost ob strinjanju ostalih uporabnikov odpovem. 

ŠTAFETA Z VODO 
Krepiti uporabnikovo pozornost, 
natančnost in previdnost 
- Uporabnik zgrabi lonček, poln vode 

in ga preda svojemu sosedu, brez 
da bi vodo razlil. 

- Eden od uporabnikov zajame vodo 
s posode in jo, brez da bi jo razlil, 
poda svojemu sosedu. 

Uporabnike seznanim z dejstvom, da bomo še naprej ostali 
razdeljeni na dve skupini in v verigi. Pred prvi del vsake verige 
postavim posodo z vodo, prvemu členu verige dam v roke lonček, 
zadnjemu uporabniku pa plastično steklenico z večjo odprtino. 
Podam navodila tekmovanja. Imate 3 minute časa, v tem času s 
podajanjem vode po lončku čim bolj napolnite steklenico. Zmaga 
skupina, katere steklenica je bolj polna. 

Dejavnost je bila uspešno izvedena. Ena izmed skupin je dala večji 
poudarek natančnosti, saj niso polili nič vode in lončke podajali 
počasi in previdno, druga skupina je malo manj pazila na vodo, saj 
so razlili kar nekaj vode in se polili, a so hkrati lončke podajali 
hitreje. Uspešnejša je bila previdnejša skupina. 
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- Eden od uporabnikov zgrabi 
kozarec z vodo in jo, brez da bi 
vodo razlil, prelije v steklenico. 

MASAŢA 
S sprostitvijo zaključiti delavnico 
- Uporabnik masira soseda. 

 

Uporabnike povabim v krog in jih spodbudim, da se obrnejo v svojo 
desno in poloţijo roke na hrbet svojega soseda in ga malo masirajo.  

Ker ţelim delavnice zaključiti v pozitivnem duhu in se izogniti 
včerajšnjemu incidentu, uporabnike povabim v krog, tako da ga 
naredijo spontano in stojijo oziroma sedijo poleg tistih, ki jim 
ugajajo. Odločitev je bila pravilna, vsi uporabniki brez ugovarjanja 
ali prepirov zmasirajo svojega soseda, nekateri pri tem zelo uţivajo. 

 
 

 Sinteza ugotovitev:  

Uporabniki za gibalne dejavnosti potrebujejo veliko spodbud, potrebno jih je motivirati in pritegniti, potrebujejo veliko prilagoditev. 

 

 Refleksija:  

Menim, da so spretnosti večine uporabnikov veliko niţje, kot jim to dopušča stanje bolezni. Potrebna bi bila dodatna vadba 

nekajkrat na teden, priporočena fizioterapija, redno razgibavanje. Dejstvo je, da Zveza Sonček tega finančno ne zmore, da nimajo 

dovolj osebja ali sredstev, da bi najeli fizioterapevta, a to ne zmanjša potrebe po redno organizirani vadbi. Opazimo lahko tudi, da 

uporabniki velikokrat ne izkoristijo moţnosti, ki so jim dane (plesne dejavnosti, boccia, sprehod, navsezadnje moje delavnice), brez 

dodatnega motiviranja, spodbude, pogovora, skoraj pritiska, bo večina uporabnikov raje kot gibalno dejavnost izbrala delo z 

računalnikom ali gledanje televizije. 
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Menim, da lahko hipotezo številka 3 potrdimo, saj smo s pomočjo vadbene ure 

znotraj prostega časa gibalno oviranih oseb povečali zanimanje za gibalne in 

športne dejavnosti. To si upam trditi glede na odzive zaposlenih,  pozitivne 

občutke, ki sta jih z menoj delila uporabnika, ki sta sodelovala na individualnih 

aktivnosti. 

Kljub trdemu, nezaupljivemu začetku skupnih dejavnosti menim, da je tudi s 

skupino bil načrtu uspešen, da se je njihovo zanimanje za gibalne in/ali športne 

dejavnosti povečalo. 
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17 ZAKLJUČEK 
 

Sem na koncu svoje poti, zdaj lahko pogledam nazaj in zberem svoje misli in 

povzamem zaključke. 

Iz diplomskega dela je razvidno, da smo hipotezo števila ena zavrnili in ugotovili, da 

uporabniki svoj prosti čas ne namenjajo druţenju s prijatelji, internetu in/ali televiziji, 

knjigam in domačim opravilom, saj smo preko ankete spoznali, da uporabniki večino 

popoldneva preţivijo pred televizijo ali za računalnikom.  

Zavrnili smo tudi hipotezo številka dve, uporabniki si od športnih aktivnosti v bivalni 

skupnosti ţelijo košarke na vozičku in več boccie, kar lahko prištevamo k igram z 

ţogo, ostali odgovori, ki bi jih verjetno najpogosteje prebrali pri večinski populaciji, pa 

sem med odgovori na vprašanja iz intervjuva ne pojavljajo. 

Zadnja oziroma tretja hipoteza je edina, ki smo jo potrdili. Na podlagi odziva 

uporabnikov po izvedbi vadbenih ur lahko sklepamo, da smo povečali zanimanje za 

gibalno in športno dejavnost v popoldanskem času v bivalni skupnosti. 

Ravno zaradi potrditve zadnje hipoteze upam, da se bo, v kakršnikoli obliki, 

nadaljevalo delo, ki sem ga začela s praktičnim delom te diplome. Zaradi malega 

vzorca in nestandardiziranega testa rezultati morda niso najbolj kredibilni. Če bi ţeleli 

razširiti raziskavo in globlje raziskati ta problem, bi bilo bolje, da se poveča število 

oseb v vzorcu (predvsem intervjuvancev) in uporabljati standardiziran vprašalnik. 

Predvsem pa bi bilo krasno pridobiti skupino prostovoljcev ali zbrati sredstva za vsaj 

nekajurno zaposlitev dodatnega animatorja in v bivalno skupnost vpeljati redne 

organizirane prostočasne aktivnosti, ki si zasluţijo to ime. 
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19 PRILOGE 
 

19.1 PRILOGA 1: Ugotavljanje prostočasnih dejavnosti 
uporabnikov (anketa) 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Klara Bračič, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike v Ljubljani. 

 

Za zaključek študija je potrebno napisati diplomsko nalogo, jaz bom v ta namen  preverila kakovost 

življenja v bivalni skupnosti Zveze Sonček in to predvsem z vidika gibalno – športnih aktivnosti.  

 

Pri tem potrebujem Vašo pomoč, saj del moje raziskave predstavljajo tudi Vaše izkušnje, znanja in 

mnenja, ki jih imate kot zaposleni v bivalni skupnosti Zveze Sonček. 

 

Prosila bi Vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovori so lahko brez skrbi iskreni, saj je anketa 

anonimna, posledično bodo v diplomski nalogi uporabljeni samo pridobljeni podatki, z ničemer ne 

bom razkrila Vaše identitete. 

 

 

1. Kako dolgo ste že zaposleni v bivalni skupnosti Zveze Sonček? (navedite število let) 

 

2. Kakšna je Vaša izobrazba? (navedite smer oz. poklic, za katerega ste se šolali) 

 

3. Katero je Vaše delavno mesto v bivalni skupnosti Zveze Sonček? 

 

4. Z oceno od 1 (najslabša ocena) do 5 (najboljša ocena) ocenite kakovost bivanja s stališča 

uporabnikov v bivalni skupnosti Zveze Sonček na Jakopičevi.  
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5. Kako se največkrat določijo dejavnosti, ki se za uporabnike izvajajo med prostim časom? 

a) Dejavnost si izbere uporabnik sam. 

b) Uporabniku je ponujenih več možnih dejavnosti, on pa si izbere najljubšo. 

c) Dejavnost se določi s strani zaposlenih za vsakega uporabnika posebej. 

d) Dejavnost se določi s strani zaposlenih za celotno skupino. 

e) Drugo (prosim navedite Vaš odgovor): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Prosim, da naštejte 5 najpogostejših dejavnosti (od najpogostejše pri številki 1 do najredkejše pri 

številki 5), s kateri uporabniki zapolnijo svoj prosti čas in koliko časa to dejavnost izvajajo. 

 

 

DEJAVNOST 

 

 

KOLIČINA (v minutah in urah) 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 
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7. Se med dejavnostmi, ki se izvajajo v bivalni skupnosti Zveze Sonček pojavljajo tudi športne in/ali 

gibalne dejavnosti? (ustrezno obkrožite)   

DA NE 

 

7. a) Če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA, prosim, da naštejte katere športne in/ali gibalne 

dejavnosti se pojavljajo. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

7. b) Če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA, prosim, da navedete, v kolikšni meri se športne in/ali 

gibalne dejavnosti pojavljajo. (koliko ur na teden) 

___________________________________________________________________ 

 

Je to po Vašem mnenju (ustrezno obkrožite): 

a) premalo 

b) preveč 

c) ravno prav športne in/ali gibalne dejavnosti? 

 
Zakaj, po Vašem mnenju, prihaja do tega? _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

7. č) Če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA, prosim, da navedete, kako se izberejo športne in/ali 

gibalne dejavnosti, ki se izvajajo. 

 

a) Dejavnost si izbere uporabnik sam. 

b) Uporabniku je ponujenih več možnih dejavnosti, on pa si izbere najljubšo. 

c) Dejavnost se določi s strani zaposlenih za vsakega uporabnika posebej. 

d) Dejavnost se določi s strani zaposlenih za celotno skupino. 

e) Drugo (prosim navedite Vaš odgovor): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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7. d) Če ste na 7. vprašanje odgovorili z NE, ali menite, da bi se športne in/ali gibalne dejavnosti v 

bivalni skupnosti morale izvajati? 

 

DA NE 

 

Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. Morda že veste, za zaključek svojega dela bom skupaj z uporabniki izvedla nekaj športnih ali 

gibalnih aktivnosti, prilagojenih njihovim zmožnostim in željam. Vesela bom vsakega Vašega 

predloga, namiga ali nasveta v zvezi s tem! 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas čas! 

 

          Lep pozdrav 

           Klara 

 

Vprašalnik sem sestavila s pomočjo naslednje literature:  

- Ajdovec, A. (2011). Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v centru Sonček Vrtiče. Diplomsko 

delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

- Lačen, M. (2001). Odraslost osebe z motnjo v duševnem razvoju.  Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč duševno 

prizadetim Slovenije. 

- Novljan, E. in Jelenc, D. (2002). Odraslost osebe z motnjami v duševnem razvoju. Starostnik z motnjami v duševnem razvoju. 

Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 

- Podlipec, T., Brumen, N., Pušnik M. in Korbal, M. (2001). Odraslost osebe z motnjo v duševnem razvoju. Institucionalno varstvo – 

bivalne skupnosti. Priročnik za vzgojitelje v domovih VDC in bivalnih skupnostih. Odločili smo se za bivalno skupnost. Ljubljana: Zveza 

Sožitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 
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19.2 PRILOGA 2: Ugotavljanje športnih dejavnosti uporabnikov 
(intervju) 

 

 (izvaja se ustno in z uporabniki, ki nimajo oslabljene ali izgubljene zmoţnosti 

govora) 

 

1. Ocenite kakovost bivanja v bivalni skupnosti Zveze Sonček na Jakopičevi. 1 – 5 

2. Kateri šport ali gibalno dejavnost imaš najraje? 

3. Ali ta šport oziroma dejavnost tudi izvajaš? Kako pogosto? 

4. Imate v bivalni skupnosti možnosti športa ali gibalne dejavnosti?  

5. Katere, kako pogosto? 

6. Bi radi več športa oziroma gibalnih aktivnosti v bivalni skupnosti? 

7. Katerega? 
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19.3 PRILOGA 3: Priprava za demonstrativno vadbeno dejavnost 

Datum: 

Trajanje:     

Lokacija: 

 Splošni cilji srečanja: 

 Uporabljeni pripomočki, materiali: 

 Obrazec za pripravo in poročilo 

 
 

Aktivnost 

Namen in operacionalizirani 
cilji 

Potek dela Ugotovitve in opaţanja 

   

   

   

 

 Sinteza ugotovitev:  
 

 Refleksija:  
 


