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Povzetek 

  

 

POVZETEK 

 

 

Razvijanje samostojnosti je ena izmed razvojnih nalog, s katero se spoprijemajo mlajše 

odrasle osebe, za mlajše odrasle z Downovim sindromom1 pa je še dodaten izziv. Rachels 

in Ruddick (1989) utemeljujeta samostojnost kot pomembno komponento življenja iz več 

zornih kotov, kar velja tudi za mlajše odrasle z DS. Zagovarjata stališče, da sta svoboda in 

samostojnost pomembna pogoja, da »nekdo ima svoje življenje«. »Imeti življenje« pa 

pomeni, da posamezniki lahko samostojno odločajo o načrtovanju dnevnih dejavnosti, o 

družbi, ki si jo bodo izbirali, da bodo zadovoljili sebe in izpolnili svoja pričakovanja. 

Izkušnje kažejo, da se prav navedenih elementarnih pogojev življenja mlajši odrasli z DS 

zelo zavedajo in z njimi tudi opredeljujejo svojo samostojnost, svobodo.  

 

Namen disertacije je bil raziskati dimenzije samostojnosti pri osebah z DS. Zanimalo nas je 

tudi, kateri varovalni dejavniki vplivajo na uspešen razvoj samostojnosti mlajših odraslih 

oseb z DS in kateri ogrožajoči dejavniki ovirajo uspešnejši razvoj samostojnosti. 

Vzporedno s tem so nas zanimale tudi povezave med varovalnimi in ogrožajočimi 

dejavniki v različnih mikrosistemih oseb z DS ter tudi, kako oseba z DS razume vpliv 

različnih dejavnikov na razvoj samostojnosti. Namen raziskave je bil tudi izdelati 

tipologijo slogov samostojnosti oseb z DS. Uporabljena je bila kvalitativna metodologija, 

izvedena na podlagi analize delno strukturiranih intervjujev (multipla študija primera). 

Podatke sem zbirala z delno strukturiranimi odprtimi intervjuji z osebami z DS, njihovimi 

starši, s ključno osebo in strokovnimi delavci (štirje primeri in enajst izvedenih 

intervjujev). 

 

Rezultati kažejo največjo stopnjo samostojnosti pri osebah z DS, ki niso vključene v 

institucijo, ampak so vpete v široko socialno mrežo oseb z značilnim razvojem, starši pa 

jim v optimalni možni meri dopuščajo biti odrasli, saj bolj ali manj uspešno upravljajo s 

tveganjem samostojnega odraščanja. Upad samostojnosti pa se kaže pri osebah z DS, pri 

katerih je socialna mreža omejena zgolj na institucionalno osebje in v instituciji bivajoče 

                                                 
1 V nadaljevanju je rabljena kratica DS namesto celotnega izraza Downov sindrom. 
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osebe. Pomembne druge osebe, ki bivajo z osebo z DS in ki izkazujejo ambivalenten odnos 

do možnih sposobnosti oseb z DS, so ena od ovir v razvijanju samostojnosti.  

 

Disertacija se zaključuje s predlogom, da bi morali raziskani varovalni in ogrožajoči 

dejavniki oseb z DS in okolja prispevati k nadaljnjemu razmisleku o drugačnem 

soustvarjanju kontekstualnih pogojev za razvijanje večje samostojnosti oseb z DS. Slednje 

je pomembno med drugim tudi zaradi precejšnjega porasta starostne strukture oseb z DS, 

kakor tudi drugih oseb z razvojnimi motnjami. Zaradi vse daljše življenjske dobe oseb z 

razvojnimi motnjami, je treba osebe okrepiti oziroma pripraviti za samostojno bivanje, saj 

bodo med drugim lahko preživeli svoje starše ali skrbnike.  

 

 

Ključne besede: Downov sindrom, samostojnost, doživljanje, varovalni in ogrožajoči 

dejavniki, študija primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Summary 

 

SUMMARY 

 

 

The development of autonomy is one of the developmental tasks young adults are faced 

with, but for young adults with Down syndrome2 this presents an additional challenge. 

Rachels and Ruddick (1989) define autonomy as an important component of life from 

various viewpoints, which also applies to young adults with DS. They defend the opinion 

that freedom and autonomy are two important conditions for “someone to have their own 

life”. “To have a life” means that individuals can autonomous plan their daily activities, 

choose their own circle of people to socialize with, in order to be satisfied and meet their 

own expectations. Experience has shown that young adults with DS are very much aware 

of these essential conditions for life and also use them to define their autonomy and 

freedom.  

 

The purpose of this dissertation was to examine the dimensions of autonomy in persons 

with DS. We were also interested in determining which protective factors affect the 

successful development of autonomy in young adults with DS and which risk factors 

hinder a more successful development of autonomy. Parallel to this, we studied the link 

between the protective and risk factors in different microsystems of persons with DS, as 

well as how a person with DS understands the influence of various factors on the 

development of autonomy. The purpose of this study was also to develop a typology of 

different types of autonomy in persons with DS. We used a qualitative method, which was 

carried out on the basis of an analysis of semi-structured interviews (multiple case study). 

We collected the data with semi-structured open interviews with persons with DS, their 

parents, with the key person and professional staff (four cases and eleven interviews 

conducted). 

 

The results show that the maximum degree of autonomy can be observed in subjects with 

DS who are not included in an institution but are embedded in a wide social network of 

persons with a distinct development, and whom the parents allow to be adults to the 

optimum extent possible as they more or less successfully manage the risks of growing up 

                                                 
2 In continuation, the abbreviation DS is used instead of the full expression Down syndrome. 
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autonomous. A lower degree of autonomy is observed in subjects with DS whose social 

network is restricted to institutional staff and the persons living in the institution. Other 

important persons living with the person with DS and having an ambivalent attitude 

towards the potential abilities of individuals with DS are one of the obstacles in the 

development of autonomy.  

 

The dissertation concludes with the suggestion that the studied protective and risk factors 

of persons with DS and the environment should contribute to further consideration on how 

to develop different contextual conditions for individuals with DS to enable them to 

develop more autonomy. This is among others important due to the increase in the age 

structure of individuals with DS as well as other persons with developmental disorders. 

Due to the extending life expectancy of people with developmental disorders, such persons 

need to be trained or prepared for an autonomous living, because they will among others 

outlive their parents or guardians. 

 

 

Key words: Down syndrome, autonomy, experience, protective and risk factors, case 

study 
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UVOD 

 

 

Pričujoča disertacija je po eni strani nadaljevanje raziskovanja samostojnosti oseb z DS, ki 

se je začelo razvijati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Razvoj drugačne perspektive 

oseb z razvojno motnjo, tudi oseb z DS, je privedel do novih stališč v raziskovanju družin. 

Bistveni so postali štirje raziskovalni pristopi, kot so prepoznavanje značilnosti oseb z 

razvojno motnjo, ki vplivajo na boljše ali slabše prilagajanje družine; vključevanje očetov 

in sorojencev v raziskave družin oseb z razvojnimi motnjami; prepoznavanje zunanjih in 

notranjih virov, ki vodijo družine k boljšemu ali slabšemu prilagajanju, ter povečevanje 

zavedanja o tem, da se lahko odzivanje in zaznavanje družinskih članov glede osebe z 

razvojno motnjo sčasoma spreminjata.  

 

Raziskovalne pristope sem priredila v tolikšni meri, da sem zadovoljila motive 

raziskovanja. Tako sem raziskavo nadgradila v metodološkem smislu, saj sem vanjo 

vključila mlajše odrasle z DS, očete in matere raziskovanih oseb, raziskovala sem v 

socialnem kontekstu, v katerem oseba z DS živi, da sem bila neposredno vključena, kar mi 

je omogočalo uspešno opazovanje interakcij. Teoretično sem predstavila značilnosti oseb z 

DS, raziskovala sem varovalne in ogrožajoče dejavnike tako oseb z DS kot tudi konteksta, 

v katerem oseba biva. Odkritje različnih dejavnikov me je privedlo do spoznanja, kolikšno 

stopnjo samostojnosti posamezna oseba z DS dosega. Zavedajoč se dejstva, da se zaznave 

oz. doživljanje oseb z DS z leti spreminjajo, sem raziskala tudi značilnosti doživljanja oseb 

z DS pri različnih neposrednih bližnjih (starših ali ključni osebi,3 strokovnem delavcu).  

 

Po drugi strani, ki je še pomembnejša, pa je pričujoča raziskava prispevek osebnih 

strokovnih spoznanj in omogoča primerjavo z že raziskanimi spoznanji. Lastna strokovna 

spoznanja so se razvijala med neposrednim delovanjem, soustvarjanjem, opazovanjem, 

neposrednim doživljanjem nadaljnjega razvijanja oseb z razvojnimi motnjami, tudi oseb z 

DS, in privedla do lastnega drugačnega pogleda na življenje oseb z DS. Enakovredno 

upoštevanje oseb z DS je eno od znanih teoretičnih spoznanj, vendar pa menim, da v praksi 

                                                 
3 Termin ključna oseba je v instituciji veljaven in je v rabi za zaposlene, ki so posebej zadolženi za določeno 
število oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerih starši so pokojni. (Ključne osebe prevzemajo 
vlogo nadomestnih staršev, npr. poskrbijo za oblačila, obutev ipd.) 
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omenjena vrednota še ni povsem upoštevana. Med pomembnimi razlogi za to je kontekst, 

ki še ni pripravljen, okrepljen, usposobljen za enakovredno sprejemanje in dopuščanje 

odraščanja osebam z DS, kar se je v pričujoči raziskavi potrdilo.  

 

V disertaciji na podlagi teoretičnih izhodišč predstavljam razvoj samostojnosti oseb z DS. 

Ker na razvoj posameznika vplivajo različni osebnostni in kontekstualni dejavniki, sem te 

v teoriji predstavila vsebinsko ločeno. Osebnostne varovalne in ogrožajoče dejavnike 

predstavljam predvsem v prvem delu teoretičnih izhodišč disertacije, ko opredeljujem 

značilnosti mlajših odraslih z DS. Kontekstualne varovalne in ogrožajoče dejavnike pa 

opisujem v nadaljevanju na podlagi izbranih teoretičnih konceptov, kot so ekološka teorija, 

paradigma vseživljenjskega razvoja in teorija družinskih sistemov. O tem, kako ti 

prepleteni dejavniki vplivajo na razvoj samostojnosti mlajših odraslih z DS, pa razmišljam 

v zadnjem delu teoretičnih izhodišč skozi inkluzijo, kakovost življenja in koncept 

samostojnosti mlajših odraslih z DS. Namen dela je raziskati dimenzije samostojnosti pri 

mlajših odraslih osebah z DS. Raziskati želim, kako in kateri varovalni in ogrožajoči 

osebnostni in kontekstualni dejavniki vplivajo na bolj ali manj uspešen razvoj njihove 

samostojnosti. Zanima me tudi, kakšna je povezava med varovalnimi in ogrožajočimi 

dejavniki v različnih mikrosistemih oseb z DS ter kako oseba z DS razume dejavnike, ki 

vplivajo na razvoj samostojnosti. Namen disertacije je tudi izdelati tipologijo slogov 

samostojnosti na podlagi raziskanih dimenzij samostojnosti. Ozaveščenost o moči 

vplivanja različnih dejavnikov na razvoj samostojnosti prispeva k uspešnemu – tudi 

drugačnemu – upravljanju posameznih dejavnikov in posledično h krepitvi večje 

samostojnosti oseb z DS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Opredelitev, razvoj in značilnosti mlajših odraslih oseb z DS 

 

  5 
 

TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 
 
 
1 Opredelitev, razvoj in značilnosti mlajših odraslih oseb z DS 

 

 

1.1 Biološke, psihološke in socialne značilnosti mlajših odraslih oseb z DS 

  

Downov sindrom je najpogostejša kromosomska nepravilnost, ugotovljena pri rojstvu 

živorojenih otrok (Cunningham, 1999; Fidler, 2005; Strah, Šušteršič, & Geršak, 2009). V 

večini primerov otrok z DS gre za običajno, prosto trisomijo 21 (v 90–95 odstotkih 

primerov DS), mozaicizem (v 2–5 odstotkih primerov DS) in translokacijo (v 3–5 

odstotkih primerov DS) (Cunningham, 1999; Strah, Šušteršič, & Geršak, 2009). Dodatni 

kromosom je normalen 21. kromosom, ki ga otrok dobi ali od matere ali od očeta. Od tod 

tudi izhajajo velike podobnosti z drugimi družinskimi člani, brati ali s sestrami. 

Cunningham (1999) in D. Strah (2009) pojasnjujeta, da je najpogostejšo kromosomsko 

nepravilnost leta 1866 prvi opisal angleški zdravnik John Langdon Down, zato se 

sindrom imenuje po njem. Sindrom pomeni skupek znakov, med katerimi so eni vidni 

(zunanji), drugi pa skriti (notranji). Sindrom je pri posamezniku različno močno izražen, 

od neizrazitih do hudih napak. Vsem je skupen upočasnjen nevrološki, motorični in umski 

razvoj. Med približno 600 novorojenimi otroki se eden rodi s tem sindromom, medtem ko 

tretjina zarodkov s kromosomsko nepravilnostjo spontano odmre do poroda. V Sloveniji 

se na leto rodi okoli 25 otrok z DS, a se število iz leta v leto manjša zaradi množičnega 

izvajanja presejalnih testov za ugotavljanje kromosomske nepravilnosti.  

 

Termin DS je v rabi za genske nepravilnosti in označuje nekatere skupne značilnosti oseb 

z DS. Primarna posledica DS je zaostanek v razvoju kognitivnih sposobnosti, ki so 

podrobneje predstavljene v nadaljevanju. Na tem mestu poudarjam dejstvo, da je vsakdo, 

tudi posameznik z DS, oseba zase, kar se v laični in včasih tudi v strokovni literaturi 

pozablja. Je nekdo s svojo osebnostjo ter z značajskimi in vizualnimi potezami svojih 

staršev. Hodapp (2007) povzema, da se posamezniki z DS razlikujejo med seboj glede na 

raven intelektualnega, govornega in prilagoditvenega funkcioniranja, glede na osebnost 
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ter pogostost in vrsto nesocializiranega vedenja, glede na stopnje in pogostost 

zdravstvenih in drugih težav ter glede na številne druge osebnostne značilnosti. Prav tako 

se razlikujejo tudi družine oseb z DS. Različni avtorji opisujejo značilnosti oseb z DS, ki 

jih lahko razdelimo po naslednjih bistvenih področjih: telesne značilnosti, osebnostne 

značilnosti, telesno in duševno zdravje, podaljševanje življenjske dobe ter kognitivni in 

socialni razvoj. V nadaljevanju se dotikam teh področij, pri čemer izhajam iz opisov za 

osebe z značilnim razvojem, ki jih apliciram na osebe z DS. 

 

Telesne značilnosti mlajših odraslih z DS 

 

Telesne značilnosti delimo na zunanje (vidne) in notranje (nevidne). K zunanjim telesnim 

značilnostim oseb z DS avtorji prištevajo značilne poteze obraza, značilno dolžino in 

obliko telesnih okončin ter značilno manjšo rast telesa. Med notranje telesne značilnosti 

pa spadajo okvare notranjih organov, najpogosteje srca (prirojene srčne napake), ledvic 

(nepravilnost v delovanju imunskega sistema) in prebavil (črevesne težave) (Strah, 2009; 

Osredkar, 2008), upočasnjen telesni razvoj, zmanjšan mišični tonus (Strah, 2009; 

Osredkar, 2008; Fiala, 2008; Heyn & Perlstein, n. d.b). P. Fiala (2008) ter Heyn in 

Perlstein (n. d.d) med notranje značilnosti oseb z DS prištevata tudi okvaro sluha in vida. 

Osredkar (2008) pa navaja tudi značilne poškodbe možganov po 35. letu starosti oseb z 

DS, ki kažejo na značilnosti Alzheimerjeve bolezni. Notranje značilnosti so zdravstvene 

posebnosti oseb z DS, zato o tem pišem podrobneje v posebnem razdelku. 

 

Med tipične značilnosti obraza spadajo okrogla glava, sploščeno zatilje, kratek zadebeljen 

vrat, sploščen nos, majhna usta, večji štrleč jezik, poševno oblikovane oči, nizko položena 

ušesa (Strah, 2009; Napačna/neustrezna prepričanja o osebah z motnjo v duševnem 

razvoju in ustrezna prepričanja, 2008; Heyn & Perlstein, n. d.c.; Fiala, 2008; 

Cunningham, 1999). Roke in noge so v primerjavi s celotnim telesom kratke. Dlani so 

široke in ploske, s kratkimi prstki in le z enim členkom na mezincu. Stopala so široka, 

prsti pa kratki. Palec na nogi in roki je bolj odmaknjen od drugih prstov (Cunningham, 

1999; Strah, 2009; Heyn & Perlstein, n. d.d). Za osebe z DS velja, da je nevrološki, 

motorični in umski razvoj upočasnjen, spolni razvoj pa ne (Cunningham, 1999; Generalni 

koncept in izvedbena načela, 1997). Za mladostnike z DS so namreč značilne enake 

hormonske spremembe kot za običajno razvite mladostnike. Dekleta z DS imajo redne 
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menstruacije, niso pa vse ženske plodne. O plodnosti in spolnem delovanju moških z DS 

pa obstaja zelo malo informacij. V splošnem velja, da moški niso sterilni, število nastalih 

spermijev pa je nižje od normalnega (Heyn & Perlstein, n. d.c; Cunningham, 1999). 

Doživljanje spolnosti je pravica oseb z DS kot vseh drugih oseb. Vendar pa starši pogosto 

ne znajo reagirati, saj spolnost povezujejo zgolj z rojevanjem otrok (Lačen, 2007). 

Mladostniki z DS potrebujejo predvsem razumevanje, vzgajanje o spolnem dozorevanju, 

intimni negi, spolni vzgoji, varni spolnosti in zaščiti pred neželeno nosečnostjo (Heyn & 

Perlstein, n. d.d; Lačen, 2007; Generalni koncept in izvedbena načela, 1997; 

Cunningham, 1999).  

 

Telesne značilnosti oseb z DS se s starostjo spreminjajo. Mišični tonus se z vajami okrepi, 

glava se poveča, usta se oblikujejo, ko zrastejo zobje, z vajami tudi jezik ni več štrleč ipd. 

 

Osebnostne značilnosti mlajših odraslih z DS 

 

K osebnostnim značilnostim štejemo značajske lastnosti posameznika, čustveno 

doživljanje in vedenjske značilnosti. Na osebnostne spremembe vplivajo različni 

dejavniki, kot so okolje, vzgoja (Hrastar, 2007), prehrana, bolezni (Cunningham, 1999). 

Tudi te značilnosti se s starostjo spreminjajo. Kljub temu pa obstajajo nekatere značilnosti 

vedenja, ki se pri osebah z DS pojavljajo pogosteje (prav tam). Raziskave vedenja mlajših 

odraslih z DS so razkrile tri tipične vedenjske vzorce: 

• Večina oseb, vključenih v raziskave, je bila opisanih kot prijaznih, družabnih, 

dejavnih, ljubečih in s smislom za humor (prav tam; Hrastar, 2007; Napačna/neustrezna 

prepričanja o osebah z motnjo v duševnem razvoju in ustrezna prepričanja, 2008; 

Dyckens, Shah, Sagun, Beck, & King, 2002). 

• Manjše število oseb, vključenih v raziskave, je bilo opisanih kot manj sposobnih, 

dolgočasnih in ravnodušnih (Cunningham, 1999), avtoagresivnih (Hrastar, 2007), 

trmastih in uporniških (Dyckens in sod., 2002). 

• V tretji tip vedenjskega vzorca pa spada najmanjše število oseb z DS. Med njimi so 

razdražljivi, agresivni, napadalni, kljubovalni in težko obvladljivi (Cunningham, 1999; 

Hrastar, 2007). Osebe z DS so manj agresivne (Cooper & Prasher, 1998) in zanje je 

značilnega manj neprilagojenega vedenja (Collacot, Cooper, Branford, & McGrother, 

1998) od oseb z drugačnimi intelektualnimi motnjami. Vendar pa so pogosteje slabše 
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razpoloženi, nemirni, značilne so motnje spanja in slušne halucinacije in tudi ne 

sodelujejo radi (Cooper & Prasher, 1998).  

 

Ena od specifičnih značilnosti vedenja oseb z DS je obsesivno-kompulzivno vedenje. 

Diagnostični in statistični priročnik o duševnih motnjah (DSM IV, 1994) opisuje 

kompulzivno vedenje kot ponavljajoče se vedenje (npr. umivanje rok, ukazovanje, 

preverjanje) ali mentalne igre (npr. molitev, štetje, ponavljanje besed po tiho), ki jih osebe 

uporabljajo, da bi zmanjšale strah ali stres, napetost. Evans in F. L. Gray (2000) v 

raziskavi primerjata značilnosti kompulzivnega vedenja enako mentalno starih oseb z DS 

in oseb brez motnje. Ugotavljata, da osebe z DS kažejo enako kompulzivno vedenje kot 

osebe iz primerjalne skupine. Pogostost in intenzivnost specifičnega vedenja pa sta večji 

pri osebah z DS.  

 

Kot rečeno, je starost pomembna determinanta v spreminjanju vedenja oseb. Evans in 

F. L. Gray (2000) ugotavljata, da mlajše osebe iz obeh raziskanih skupin (osebe z DS in 

brez motnje) kažejo bistveno več kompulzivnega vedenja kot starejše osebe. E. M. 

Dyckens in sodelavci (2002) pa ugotavljajo, da je bistveno manj neprilagojenega vedenja, 

ki se kaže navzven (npr. agresivnost, prestopništvo) pri starejših mladostnikih. Več pa je 

v tej starosti neprilagojenega vedenja, ki je usmerjeno navznoter (npr. »odmaknjenost«, 

prestrašenost/depresija in druge somatske značilnosti). Avtorji domnevajo, da obstaja 

povezava med pojavom odmaknjenega, depresivnega vedenja in pojavom Alzheimerjeve 

bolezni pri odraslih osebah z DS. S starostjo oseb z DS se spreminjajo tudi pozitivni 

vplivi, saj se starejši odrasli z DS v primerjavi z mlajšimi otroki z DS smejijo manj 

pogosto in krajši čas (Fidler, Barret, & Most, 2005, v Jahromi, Gulsrud, & Kasari, 2008). 

Hrastar (2007) pa navaja, da na spreminjanje vedenja oseb z DS vpliva tudi spremenjeno 

zdravstveno stanje ali prikrito obolenje oseb z DS, saj te težko ali pa sploh ne zmorejo 

besedno opisati bolečine in namesto besednega izražanja neugodja ob bolečini to izražajo 

nebesedno, z motečim, agresivnim, avtoagresivnim vedenjem. Obolevanje oseb z DS se 

pojavlja skozi ves življenjski cikel, zato ga v nadaljevanju predstavljam obširneje.  
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Telesno in duševno zdravje mlajših odraslih z DS 

 

Kakor se s starostjo spreminjajo telesne in osebnostne značilnosti oseb z DS, se 

spreminjajo tudi zdravstvene posebnosti. V otroštvu so predvsem značilni prirojene srčne 

napake, oslabljen mišični tonus, črevesne težave, zapora dvanajsternika, pogostejše 

bruhanje zaradi ohlapnosti želodčnih mišic, težave z ledvicami, vnetje ušes, težave z 

vidom, škiljenje, večji zaostanek v rasti, hipotonija ustnih mišic, poznejša rast zob, ki so 

majhni in nepravilno razporejeni, bolezni dihal, manjkajoče dvanajsto rebro in levkemija. 

Možgansko deblo in mali možgani so v primerjavi z osebami brez motenj manjši. To 

vpliva na težave pri koordiniranju motoričnih sposobnosti, sedenje in hojo, ki se razvijejo 

pozneje. Otroci z DS se odzivajo počasneje, saj sporočila skozi živčne končiče potujejo 

počasneje. Osebe z DS so manj občutljive za bolečino, dotik, udarec kot običajno razviti 

ljudje. S starostjo nekatere bolezni pojenjajo, npr. v mladostništvu ni več škiljenja, sluh se 

izboljša, mišični tonus se ojača ipd. (Cunningham, 1999). 

 

Starost pa osebam z DS prinaša tudi značilna obolenja. Povzroča nevrološke spremembe, 

kot so možganska atrofija, prisotnost patoloških refleksov ipd. Te spremembe so 

povezane z depresijo in ravnodušnostjo, govornimi težavami pri odraslih z DS (Määttä, 

Tervo-Määttä, Taanila, Kaski, & Iivanainen, 2006). Ker so telesne in duševne 

zdravstvene spremembe odraslih z DS tesno povezane, jih v nadaljevanju predstavljam 

skupaj. Osebe z DS se hitreje starajo kot običajno razviti ljudje, navajajo Brown, J. 

Taylor, in Matthews (2001). Med znake zgodnjega staranja spadajo povečano tveganje 

izgube spomina, pojav tonično-kloničnih napadov in hipotiroidizma (Adults with Down 

Syndrome, n. d.; Heyn & Perlstein, n. d.e.), pojav demence (Cunningham, 1999; 

Haveman, Maaskant, van Schrojenstein Lantman, Urlings, & Kessels, 1994), pešanje vida 

in sluha, epilepsija in Alzheimerjeva bolezen (Cunningham, 1999; Collacot, Cooper, & 

McGrother, 1992; Haveman in sod., 1994). Drugi avtorji (Cosgrave, Tyrrell, McCarron, 

Gill, & Lawlor, 1999) ugotavljajo, da prisotnost demence pri osebah z DS ni povezana z 

agresivnim ali manj prilagojenim vedenjem teh oseb. Patološke spremembe možganov pri 

osebah z DS nastopijo pri okoli 35. letu starosti, kar povzroča zgodnji razvoj 

Alzheimerjeve bolezni (Zigman & Lott, 2007; Osredkar, 2008). Mnogi avtorji povezujejo 

Alzheimerjevo bolezen z depresijo, saj sta obe značilni za osebe z DS (Määttä in sod., 

2006; Dyckens in sod., 2002; Fergus, 2009). Depresija se bolj izraža pri starejših z DS, za 
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katere so značilni nižja mentalna starost, slabši spomin in nižje prilagoditvene 

sposobnosti (Burt, Loveland, & Lewis, 1992; Cosgrave in sod., 1999). Depresija in 

demenca sta najpogostejši duševni motnji pri odraslih osebah z DS, medtem ko so 

shizofrenija, osebnostna motnja in paranoidna motnja pogostejše pri odraslih z 

drugačnimi intelektualnimi motnjami, ugotavljajo Collacot in sodelavci (1992). Podobne 

rezultate raziskave izdajata tudi Myers in Pueschel (1991), saj ugotavljata, da je pri 

starejših z DS najpogostejša duševna motnja demenca, pri mlajših odraslih depresija, 

medtem ko pri mlajših od dvajsetih let nemirno vedenje, strah in ponavljajoče se 

(kompulzivno) vedenje.  

 

Podaljševanje življenjske dobe oseb z DS 

 

Življenjska doba oseb z intelektualnimi motnjami, vključno z DS, je vse daljša (Cooper, 

1998). K temu je prispeval velik napredek zdravstva, ki enakovredno obravnava osebe z 

različnimi duševnimi motnjami. H kakovostnejšemu bivanju in zato k podaljšani 

življenjski dobi so prispevali tudi spremenjen pogled na drugačne osebe, boljše 

razumevanje razvojnih in vzgojnih potreb oseb z DS (Buckley, 2000), večja participacija, 

vzgajanje znotraj lastne družine, zgodnje in kontinuirano obravnavanje ter izobraževanje 

(Rondal & Comblain, 1996) in tudi inkluzija v družbo. Mnogi odrasli z DS živijo skoraj 

samostojno življenje, se povezujejo z drugimi, delajo in uspešno prispevajo k skupnosti 

(Heyn & Perlstein, n. d.a), se poročijo (Buckley, 2000). Vse to pomeni pomembno 

kakovostno, polnovredno življenje oseb z DS. Eyman, Call, in White (1991) ugotavljajo, 

da na daljšo življenjsko dobo bolj kot obvladovanje zdravstvenih težav vpliva 

obvladovanje spretnosti, da sami poskrbijo zase (npr. se samostojno gibajo, prehranjujejo 

ipd.), zato je zelo pomembno osrediniti se na preventivne programe mlajših odraslih z 

DS, poudarja C. Cadena (2009). Z daljšo življenjsko dobo in s kakovostnejšim načinom 

bivanja se povezujeta tudi kognitivni in socialni razvoj posameznika.  

 

Kognitivni in socialni razvoj mlajših odraslih z DS  

 

Kot sem že zapisala, je bistvena značilnost oseb z DS razvojni zaostanek, ki se kaže v 

počasnejšem razvoju kognitivnih sposobnosti. Te pa so eden izmed pomembnih 
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dejavnikov (vplivov) uspešnega socialnega razvoja posameznika z DS, zato ju v 

nadaljevanju predstavljam skupaj.  

 

Razvoj posameznika je dinamični in interaktivni vseživljenjski proces, med katerim vsak 

razvijajoči se posameznik raste in se uči. Posamezniki se razvijajo na različnih 

pomembnih področjih, ki se med seboj prepletajo. Nekatera izmed teh so področje grobe 

motorike, področje fine motorike, govorno jezikovno področje, kognitivno področje, 

socialno področje in področje samopomoči (Down Syndrome Development, 2006). V 

nadaljevanju postavljam v ospredje povezanost kognitivnega in socialnega razvoja pri 

osebah z DS, saj vzajemno vplivata drug na drugega in na razvoj samostojnosti oseb z DS 

(Moore, Oates, Hobson, & Goodwin, 2002). Preostala štiri področja bom vključevala ob 

utemeljevanju glavnih dveh, kolikor bo za nalogo smotrno. 

 

Kognitivni razvoj (razvoj mišljenja) je proces razvijanja kognitivnih sposobnosti, med 

katerim se posameznik uči razumeti stvarnost v določenem razvojnem obdobju oz. se uči 

sprejemati in razumeti stvari, ki se dogajajo okrog njega (npr. zakaj obstajajo določene 

stvari, zakaj so nekatere stvari stalne, kako se rešujejo težave ipd.) (Down Syndrome 

Development, 2006). Kognitivni razvoj vključuje mentalne procese, med katerimi 

pridobivamo znanje in na podlagi katerih se zavedamo okolja, npr. zaznavanje, 

predstavljanje, presojanje, spomin in jezik. Vključuje pa tudi procese, ki jih ljudje 

uporabljamo pri mišljenju, odločanju in učenju. Del tega področja razvoja je tudi 

izobraževanje, ki je lahko formalno (v šolah) ali neformalno (v družini, med prijatelji, 

vrstniki ipd.) (Stassen, 1994). 

 

Socialni razvoj je proces učenja sobivanja z drugimi ljudmi. Ta veščina je bistvena za 

uspešno socializacijo posameznika, saj je človek družbeno bitje (Down Syndrome 

Development, 2006). Socialni razvoj vključuje obvladovanje različnih področij, kot so 

socialne interakcije z otroki in odraslimi, socialno razumevanje, empatija, prijateljstvo, 

igra in prostočasne dejavnosti, osebna in družbena neodvisnost ter družbeno sprejemljivo 

vedenje (Buckley, Bird, & Sacks, 2002). 
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Značilnosti kognitivnega in socialnega razvoja oseb z DS 

 

Med osebami z DS so individualne razlike glede telesnih in osebnostnih značilnosti ter 

tudi glede kognitivnega in socialnega razvoja. K tem razlikam prispevajo tako dedni 

dejavniki kot tudi okolje, menijo Määttä in sodelavci (2006). S. Buckley, Bird, in Sacks 

(2002) dodajajo, da na socialni razvoj oseb z DS vplivajo tudi njihov temperament in 

osebnost, govor in kognitivne sposobnosti, družinsko okolje ter pričakovanja staršev in 

drugih glede razvojnega napredka oseb z DS. Kako vsak od navedenih dejavnikov vpliva 

na socialni razvoj oseb z DS, pa utemeljujem v nadaljevanju. 

 

Temperament in osebnost. Vloga temperamenta in osebnosti posameznika z DS v 

socialnem razvoju, socialnem funkcioniranju in vedenjskem slogu je enaka kot pri 

običajno razvitih posameznikih. Ugotovljen je bil tudi podoben delež različnih tipov 

osebnosti (»lažji«, »težki«, »počasni in topli«, »vmesni«) pri osebah z DS in brez motnje. 

To dokazuje, da je stereotip o »enakosti vseh oseb z DS« neveljaven (Wishart, 1998). 

Med njimi so namreč individualne osebnostne razlike, kakor so tudi med vsemi običajno 

razvitimi posamezniki. Za nekatere posameznike z DS so, tako kot za druge osebe, 

značilne še dodatne motnje, ki vplivajo na manj socializirano vedenje. Med dodatne 

motnje spadajo avtizem, pomanjkanje pozornosti in motnja hiperaktivnosti (ADHD), 

obsesivno-kompulzivne motnje, anksioznost in depresija. Osebe z dodatnimi motnjami je 

še težje voditi tako doma kot v šoli ali drugih ustanovah (Buckley, Bird, & Sacks, 2002).  

 

Govorne in kognitivne sposobnosti. Na socialni razvoj posameznika z DS vplivajo 

različne govorne in kognitivne sposobnosti, podobno kot pri običajno razvitih osebah. 

Primarna posledica DS je upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti (Moore in sod., 

2002) in govora (Chapman & Hesketh, 2000). Značilni zaostanki kognitivnega razvoja se 

kažejo predvsem na področju govora, jezikovnega izražanja, kratkoročnega besednega 

spomina (Chapman & Hesketh, 2000; Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Marcell & Weeks, 

1988) in vidno-prostorskih zaznav (Vicari, 2006). Marcell in Weeks (1988) menita, da je 

pri mladostnikih z DS razvitejši vidni spomin, slabše razvit pa kratkoročni besedni 

spomin. Čutilni primanjkljaji in čustvene spremembe vplivajo na učenje in kognitivni 

razvoj oseb z DS (Määttä in sod., 2006; Nelson, Orme, Osann, & Lott, 2001). Zaradi 

manj razvitih kognitivnih sposobnosti so za osebe z DS značilne tudi težave na nekaterih 
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področjih socialnega razvoja, ki se kažejo kot družbeno manj sprejemljivo vedenje 

(Cosgrave in sod., 1999), težave pri iskanju in ohranjanju prijateljstva, težave pri 

vključevanju v igro in druge prostočasne dejavnosti ter večja odvisnost od drugih 

(Buckley, Bird, & Sacks, 2002). Osebe z DS potrebujejo več časa in vodenja pri 

usvajanju socialnih kompetenc. Z odraščanjem usvajajo vse bolj socializirano vedenje in 

druge socialne kompetence. Najrazvitejša pa so področja socialnega razumevanja, 

empatije in socialnih interakcij. Tudi ta področja se skozi celotno življenje še naprej 

razvijajo. Uspešen razvoj vseh navedenih področij omogoča posamezniku uspešno 

socialno inkluzijo in kakovostno življenje, ugotavljajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002).  

 

Družinsko okolje. Na socialni razvoj posameznika z DS vpliva družina, v kateri se oseba 

razvija, ravno tako kot vpliva matična družina na razvoj posameznika brez motnje. 

Pomembni so odnosi znotraj družine, osebnostne lastnosti posameznikov in medosebna 

komunikacija. Po teh bistvenih značilnostih se družine med seboj razlikujejo. Povezane in 

čustveno stabilne družine omogočajo razvijajočim se posameznikom zadovoljevanje 

osnovnih potreb in uspešnejši socialni razvoj. Družine, ki se soočajo z različnimi 

neugodnimi dejavniki (npr. z brezposelnostjo, revščino, s slabimi družinskimi razmerami 

ipd.), pa težje zadovoljujejo otrokove potrebe. Vsaka oseba, najsi bo z DS ali brez njega, 

potrebuje zadovoljitev osnovnih fizioloških potreb (po hrani, kisiku, vodi, spanju, negi 

itn.), potrebe po varnosti (fizični, materialni, čustveni, zdravstveni itn.), socialne potrebe 

(pripadnosti in ljubezni, prijateljstva, intimnosti) (Maslow, 1943; Buckley, Bird, & Sacks, 

2002), potrebe po ugledu in samospoštovanju ter samoaktualizaciji (Maslow, 1943).  

 

Pričakovanje glede razvojnega napredka in vodenje posameznika z DS. Napredek v 

socialnem razvoju vsakega otroka je odvisen tudi od pričakovanj v družini in od 

spretnosti vodenja (vzgajanja) razvijajoče se osebe. Tudi pri tem se pojavljajo razlike, saj 

imajo starši različna merila za npr. družbeno sprejemljivo vedenje, različno tudi 

obvladujejo otroke, katerih vedenje je bolj moteče. Pri osebah z DS pa je bistvena težava 

staršev v tem, da ne vedo, koliko lahko pričakujejo in zahtevajo od otroka glede 

sprejemljivega vedenja, in ali naj se pri vrednotenju socialnega vedenja ravnajo po 

kronološki ali po mentalni starosti otroka. Zaradi zaostanka na kognitivnem in govornem 

področju je te osebe težje voditi, jih usmerjati, menijo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002). 

Cunningham (1999) zagovarja stališče, da so rutina in jasna preprosta pravila 
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pričakovanega vedenja otrokom z DS v pomoč pri lažjem razumevanju pravil. Otroci z 

DS, podobno kot običajno razviti otroci, preizkušajo meje staršev, so nagajivi, nemirni, 

tekajo naokoli ipd., še ugotavljajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002).  

 

Pomembnost različnih procesov pri razvijanju kognitivnih in socialnih kompetenc mlajših 

odraslih z DS 

 

Stopnja inteligenčnega kvocienta (IQ). Čeprav B. Jurišić (2009) meni, da statistični 

podatki ne povedo ničesar o sposobnostih posameznikov z DS in je praktična vrednost 

testov inteligentnosti omejena (Kesič Dimic, 2010), velja za večino oseb z DS povprečen 

IQ, tj. med 30 in 50 točkami (Vicari, 2006; Cunningham, 1999; Määttä in sod., 2006). 

Zmerna motnja v duševnem razvoju je definirana kot motnja, ko imajo otroci zmanjšane 

sposobnosti za samostojno delo, so pa sposobni vzdrževati stik z okolico, pridobiti navade 

in skrbeti za svoje osnovne potrebe ter se priučiti preprostih opravil (orientacijski IQ je 

36–50) (Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih 

oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 1977). Po definiciji sodeč, so 

kognitivne sposobnosti oseb z DS razvite do tolikšne mere, da se posamezniki lahko 

razvijejo v delno samostojne osebnosti in se lahko naučijo vsakodnevnih opravil, vendar 

ob tem občasno potrebujejo vodenje, pomoč drugega. B. Jurišić (2009) meni, da je za 

večino oseb z DS značilna zmerna ali težja motnja v duševnem razvoju. Le za približno 

dva odstotka oseb je značilna lažja motnja ali mejna inteligentnost, prav tako podobno 

majhen je delež oseb s težko motnjo v duševnem razvoju. Avtorica dodaja, da ni načina, 

po katerem bi lahko napovedali napredek otroka z DS, kakšne sposobnosti bo imel, kako 

se bo razvijal, kakor tudi ne moremo napovedati razvoja zdravega otroka. 

 

Samozavest, samopodoba, samospoštovanje, občutki lastne vrednosti in samoodločanje. 

Občutki ljubezni, topline in sprejetosti slehernega družinskega člana so bistveni za razvoj 

samozavesti, samopodobe in samospoštovanja kot tudi občutka lastne vrednosti. 

Samozavest in samospoštovanje pa sta posamezniku v pomoč pri socialnem in 

kognitivnem napredovanju v poznejših letih, v celotnem življenjskem ciklu. Kot poudarja 

Brown (2004), je gradnja samopodobe in samospoštovanja vseživljenjski izziv in zanjo ni 

nikoli prepozno. Avtor poudarja, da morajo starši in strokovnjaki spoznati, da mlajši 

odrasli z DS ne potrebuje stalne pomoči, skrbi, navodil ipd., ampak da so prav njihovo 
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dejavno in samoiniciativno iskanje odgovorov, reševanje težav (Powers & Sikora, 1997, v 

Pueschel, 1998) in odkrivanje, soočanje z novimi izzivi ter asertivnost, 

samozagovorništvo, samonadzor, upravljanje s frustracijami, podpora drugih in razvoj 

prijateljstva (prav tam), umetniško izražanje, ples, jahanje, kolesarjenje, gimnastika, 

zabave (Pueschel, 1998), posamezniku v pomoč pri razvijanju samozavesti, samopodobe, 

sposobnosti in samospoštovanja, kar hkrati pomeni tudi odraščanje. S. Buckley, Bird, in 

Sacks (2002) dodajajo, da je treba odraslim osebam z DS priznati pravico do odraslosti in 

da imajo in tudi zadovoljujejo vse potrebe kot običajno razviti odrasli ljudje. Na 

samospoštovanje in socialno vključenost vsakega posameznika pa vplivajo tudi njegov 

značaj, osebnost, vedenje in govorne sposobnosti (Cunningham, 1999) kot tudi 

posameznikovo okolje, družina (Brown, 2004; Mink, Nihira, & Meyers, 1983) ter tudi 

rekreacijske sposobnosti in telesna dejavnost (Pueschel, 1998). V družinah, v katerih 

otrok z DS ni dobro sprejet in so družinske vezi bolj toge, zaprte, je otežen napredek 

takega otroka, kakor bi bil otežen napredek zdravega otroka, če ga starši ne bi sprejeli 

(Byrne, Cunningham, & Sloper, 1988; Cunningham, 1999), kar se kaže v razvoju 

negativne samopodobe mlajšega odraslega z DS (Brown, 2004). Da bi posameznik z DS 

lahko bil upoštevan kot odrasel z razvito samozavestjo in zaupanjem vase, mu je treba 

omogočiti, da se v zadevah samostojno odloča. Samoodločanje je koncept, ki pomeni, da 

se mlajši odrasli z DS sami odločajo o določenih zadevah, imajo večji nadzor nad 

lastnimi odločitvami in sredstvi. Koncept samoodločanja bi morali spodbujati v domačem 

okolju (družini) kot tudi v izobraževalnem in poklicnem prostoru ter tudi v širši družbi, 

navaja Pueschel (1998). S. Buckley in Sacks (2002) zagovarjata stališče, da so za mlajše 

odrasle z DS značilne enake socialne in čustvene potrebe kot za vrstnike z običajnim 

razvojem. Dejstvo pa je, kot ugotavljajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002), da se mlajši 

odrasli z DS zavedajo svojih primanjkljajev, še posebej ko opazujejo vrstnike brez 

razvojnih motenj, ki so samostojnejši, ko odhajajo sami ali s partnerji na zabave, se 

odselijo od doma, si poiščejo službo, opravijo vozniški izpit ipd. Zavedajo se, da teh 

dobrin sami ne morejo preprosto doseči, zato se mladostniki pogosto zapirajo vase in 

lahko zapadejo v depresijo. Vključitev oseb z DS v inkluzivne šole, obiskovanje klubov, 

prireditev, plesov, vključitev v športne in druge dejavnosti ipd. pa mladostnikom 

omogoča spoznavanje novih prijateljev in druženje z drugimi ljudmi. Tako dejavno in 

soustvarjalno socialno udeleževanje prispeva h kakovostnemu preživljanju obdobja 

mladostništva in odraslosti.  
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Spretnost komunikacije. Osebe z DS komunicirajo besedno in nebesedno. Značilno zanje 

je, da je nebesedna komunikacija razvitejša in bolj izrazna kot besedna (Buckley, Bird, & 

Sacks, 2002). Tudi Rondal in Comblain (1996) menita, da je besedna komunikacija slabše 

razvita, in dodajata, da je govor omejen in slabo artikuliran, brez sklanjatvenih oblik, in 

da osebe z DS pogosto jecljajo. Avtorja tudi ugotavljata, da osebe z DS tvorijo kratke, 

enostavčne povedi in da so pogoste slovnične napake. Govorno izražanje je sporočilno, 

bistveno in splošno razumljivo v socialnem kontekstu. Osebe z DS stvari bolj razumejo, 

kot pa se o njih lahko izrazijo (Buckley, 2002c). Määttä in sodelavci (2006) ugotavljajo, 

da so za ženske z DS značilni manjši intelektualni primanjkljaj, razvitejši govor in manj 

vedenjskih sprememb v primerjavi z moškimi z DS. Osebe z dobro razvitim govornim 

področjem lažje izražajo občutenje in so zato prilagodljivejše, potrebujejo manj pomoči in 

doživljajo manj stresa (Määttä in sod., 2006; Buckley, Bird, & Sacks, 2002). Govorni in 

kognitivni razvoj se v obdobju mladostništva ne zaključita, ampak se nadaljujeta v 

obdobju mlajše odraslosti (Chapman, Hesketh, & Kistler, 2002; Chapman & Hesketh, 

2001). Avtorji dodajajo, da je treba pri mlajših odraslih  pozornost nameniti utrjevanju 

kratkoročnega spomina, izboljšanju razumevanja skladnje in govornega izražanja. 

Različne izkušnje v odraslem obdobju prispevajo k razumljivejšemu besedišču 

posameznikov z DS (Chapman & Hesketh, 2001). Kognitivne spremembe na področju 

spominskih funkcij se pri osebah z DS pojavijo okoli 50. leta starosti, zaradi teh pa se 

demenca pri njih v primerjavi z običajno razvitimi osebami razvije prej (prav tam). 

Evenhuis in sodelavci (v Rondal & Comblain, 1996) dodajajo, da slušne težave v starosti 

pomembno vplivajo na poslabšanje socialnih in mentalnih sposobnosti.  

 

Igra in prostočasne dejavnosti. Kot vsak otrok se tudi otroci z DS učijo in razvijajo med 

igro. Pri tem raje opazujejo in poslušajo druge otroke, kot da bi se vključili v igro, saj jih 

prav upočasnjen razvoj govora ovira pri sodelovanju z drugimi. Igra in druge prostočasne 

dejavnosti oseb z DS omogočajo učenje kognitivnih in socialnih veščin, saj se učijo 

sodelovanja z drugimi in občutenja, da so del skupine. Med dejavnostmi izkušajo 

pozitivno in negativno socialno vedenje. Za osebe z DS pa so zaradi kognitivnih in 

govornih primanjkljajev značilne težave pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Bolj so 

odvisne od sorojencev, staršev in njihovih prijateljev ter družinskih članov. Osebe z DS 

imajo različne koristi od druženja s prijatelji, odvisno od tega, ali so prijatelji brez motenj 

ali z motnjo. Če se družijo z vrstniki običajnega razvoja, pridobijo več na kognitivnem in 
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govornem področju ter se tudi primerneje vedejo glede na kronološko starost. Igranje in 

druženje z vrstniki z motnjo v razvoju pa omogoča vzajemno zadovoljstvo pri igri, saj sta 

komunikacija in zahtevnost igre na isti ravni (Lloveras & Fornells, 1998). Zaradi tako 

različnih pridobitev pri igri in drugih dejavnostih je za osebo z DS najbolje, da ima čim 

širši krog prijateljev, tako z motnjo kot brez razvojnih motenj (Buckley, Bird, & Sacks, 

2002). 

 

Proces učenja. Učenje je pomembno področje kognitivnega in socialnega razvoja oseb z 

DS. Poteka v formalni (npr. v šoli ali drugih ustanovah) in neformalni obliki (v družini, 

med vrstniki, sosedi ipd.). V tem razdelku se osredinjam na neformalne oblike učenja, ker 

menim, da so vseživljenjske, izkustvene, situacijske, pri katerih je razvijajoča se oseba z 

DS nenehno soudeležena. Formalno obliko učenja pa utemeljujem med razmišljanjem o 

inkluziji v nadaljevanju teoretičnega dela disertacije. Osebe z DS se dobro učijo s 

posnemanjem drugih v različnih socialnih situacijah (situacijsko učenje) in s 

ponavljanjem naučenega vedenja. Vedenje oseb z DS je odraz vedenja drugih oseb v 

resničnem ali v virtualnem svetu (npr. ob gledanju televizije). Osebe z DS potrebujejo 

različne socialne kontekste, pri čemer opazujejo druge ljudi, posnemajo njihovo vedenje 

(npr. v klubih, cerkvi, trgovini, na pošti, v bifeju, na avtobusni postaji ipd.). Tako usvajajo 

vedenje, ki je ustrezno in primerno kronološki starosti, pričakovano v določenem 

socialnem kontekstu, čeprav sta govorni in kognitivni razvoj upočasnjena. Učijo se z 

opazovanjem, s posnemanjem in nato z »izvajanjem« usvojenega vedenja. Bolj razumejo 

pomen primernega vedenja, če sodelujejo, posnemajo in prejmejo povratno informacijo 

drugih, kot pa da bi poslušali o tem, kaj je primerno vedenje (Buckley, Bird, & Sacks, 

2002).  

 

Kot sem že omenila, je podaljševanje življenjske dobe pomembna značilnost oseb z DS. 

Zaradi tega je v sodobni literaturi, predvsem tuji, v rabi pojem mlajši odrasli, odrasli in 

starejši z DS, čeprav je večina raziskav še zmeraj usmerjena k otrokom z DS, po mnenju 

Browna (2004) zato, ker je bila v preteklosti življenjska doba oseb z DS zelo kratka in so 

raziskave zajemale le to starostno skupino. Zdaj pa je, pojasnjuje Brown (prav tam), v 

Evropi zaznati dejstvo, da živi več mladostnikov in odraslih z DS kot pa otrok z DS, zato 

je treba poznati in pridobivati praktične izkušnje s takim »novim vzorcem« oseb z DS. V 

preteklosti so osebe z DS kmalu po rojstvu umrle ali živele do deset let, le redke so 
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dočakale mladost. Danes večina oseb z DS v zahodnem svetu dočaka 55 in več let, tudi 

do 70 ali več. V nekaterih državah se starost oseb z DS še povečuje in tak trend se 

nadaljuje. Avtor še poudarja, da morajo starši in strokovnjaki vedeti, kakšne so 

dolgoročne možnosti za otroke z DS, ko postanejo odrasle osebe z DS (drugačne 

potrebe). Z vse daljšo življenjsko dobo se pojavijo novi izzivi za praktično delo ter za 

raziskovanje mlajših odraslih in starejših oseb z DS.  

 

 

1.2 Opredelitev pojmov mlajši odrasli z DS in porajajoči se odrasli z DS  

 

Nekateri avtorji različno opredeljujejo obdobje mlajše odraslosti glede na starostno 

obdobje in glede na značilnosti tega obdobja. V kontekstu definiranja obdobja mlajših 

odraslih z DS je smiselno upoštevati kronološko in mentalno starost. Mentalna starost 

oseb z DS je znižana zaradi kromosomske nepravilnosti, zato večina oseb z DS spada v 

skupino zmerne motnje v duševnem razvoju (Novljan, 1997). Upoštevajoč kronološko 

starost, je opredelitev obdobja mlajše odraslosti podobna kot za mlajše odrasle z 

značilnim razvojem, zato v nadaljevanju to obdobje opredeljujem opirajoč se na znane 

avtorje. V zahodni družbi je pojem mlajši odrasli široko rabljen, saj gre za težje 

opredeljivo življenjsko obdobje (Titmus, 1989). Spodnja meja mlajših odraslih je med 22. 

in 24. letom, z zaključkom obdobja mladostništva (Zupančič & Svetina, 2012), medtem 

ko zgornja meja obdobja mlajših odraslih ni natančno določena, je ohlapnejša in se 

podaljšuje (Sahlberg, 1999; Cepin, 2005). M. Ule (2008, str. 241) umešča mlajše odrasle 

med 25. in 29. letom starosti in mlajše odrasle opredeljuje kot posebno skupino mladih, 

saj meni, da so mladi odrasli tisti, »ki po vseh tradicionalnih merilih (starosti, izobrazbi) 

ne spadajo več v kategorijo mladih, vendar še niso dosegli socialnega statusa odraslih v 

tradicionalnem pomenu: niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali 

nimajo lastne družine ali živijo pri izvornih družinah«. Posebna faza mladosti, imenovana 

mlajši odrasli, je nastala zaradi globalnih družbenih razmer, ki so povezane s šolanjem, z 

zaposlovanjem ter uveljavljanjem v družbi (Ule Nastran, 1996). Zaradi množičnih in 

kompleksnih informacij, stališč in vrednot se socialna in osebna integriteta posameznika 

vse težje oblikujeta. Opredelitev življenjskih obdobij ni preprosta, kot tudi ni preprosto 

umeščanje posameznikov v določena življenjska obdobja. Meje med posameznimi 

življenjskimi obdobji so vse nedoločljivejše in odvisne od družbenega konteksta. Tudi M. 
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Ule in Miheljak (1995) ugotavljata, da je meja med mladostjo in odraslostjo vse 

nedoločljivejša. Menita, da je v ospredju individualizacija mladosti, saj je mladim vse 

bolj prepuščeno, da sami vodijo svoje življenje. Slednje ni toliko značilno za mlajše 

odrasle z DS, saj se popolnoma sami ne odločajo o tem, kdaj in kako bodo vstopili v 

delovni proces, ali se bodo poročili in imeli družino, ali bodo živeli v svoji družini ali v 

stanovanjski skupnosti ali v instituciji ali v svojem stanovanju, kako bodo preživljali svoj 

prosti čas, kakšna bo njihova politična dejavnost ipd. Za sprejemanje takih odločitev so 

namreč zelo pomembni posameznikove značilnosti in sposobnosti, izobrazba, znanje, 

spretnosti, informacije kakor tudi njihova družina, druge socialne mreže in družbeni 

kontekst v celoti. Ob upoštevanju primanjkljajev, ki jih dodaten kromosom povzroča, 

mlajši odrasli dejansko ne zmorejo še popolnoma samostojno odločati o svoji prihodnosti. 

Vendar pa je paradigmatski obrat v 80. letih privedel do vse večjega upoštevanja potreb, 

želja, interesov oseb z DS, torej tudi mlajših odraslih z DS. Vse bolj se uporablja pojem 

dejavne udeležbe in soustvarjanja v delovnem partnerskem odnosu, ki pomeni 

upoštevanje tako mlajšega odraslega z DS kot tudi njegovega bližnjega, starše, 

strokovnjaka. Mlajši odrasli z DS zaradi manjših intelektualnih sposobnosti običajno bolj 

umirjeno preidejo obdobje mlajše odraslosti, saj ne zmorejo intenzivno raziskovati svoje 

identitete, kot je značilno za mlajše odrasle z značilnim razvojem, utemeljuje M. Ule 

(2008). Za mlajše odrasle z značilnim razvojem je to obdobje prežeto z nestabilnostjo in s 

spremembami (v bivalnih razmerah, odnosih, delu, izobraževanju), z osredinjenostjo 

nase, s samouresničevanjem, z občutki vmesnosti med mladostjo in odraslostjo, s 

spreminjanjem življenja (prav tam).  

 

V zadnjih letih se v znanstveni literaturi uveljavlja nov termin, ki definira posebno 

razvojno obdobje, imenovano »emerging adulthood« (Arnett, 2004). Novi termin v 

slovenskem prostoru še ni uveljavljen, različni raziskovalci rabijo različne prevode zanj, 

npr. M. Zupančič (Zupančič & Svetina, 2012) prehod v odraslost. Lahko pa ga 

prevedemo tudi kot porajajoča se odraslost ali nastajajoča odraslost. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) utemeljuje glagol nastajati (običajno se rabi v 3. os. kot 

nedovršnik) kot glagol, ki izraža začenjanje, začetek obstajanja, bivanja, izraža, da prihaja 

kaj iz česa kot rezultat določenega procesa, dogajanja. Glagol porajati pa na podlagi 

slovarske razlage pomeni nastajati, pojavljati se, izraža začenjanje dejanja, stanja, kot ga 

določa samostalnik. Termin, ki se je pojavil v 21. stoletju, zahteva nov način razmišljanja 
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o mladih med 18. in 29. letom starosti. Opisu porajajoče se odraslosti ali nastajajoče 

odraslosti so pripadniki tega obdobja bolj naklonjeni, so bolj razumevajoči in 

optimistični. Novo poimenovanje izrazitega življenjskega obdobja bolj definira osebe z 

DS, saj je zanje značilna relativna samostojnost v socialnih pravilih in normativnih 

pričakovanjih. Pozitivno razmišljanje o sočloveku na splošno pa mi je zelo blizu, zato v 

nadaljevanju obširneje predstavljam obdobje porajajoče se oz. nastajajoče odraslosti. 

Rabim prevedeni termin porajajoča se odraslost, ker pomeni prihajanje iz sebe oz. iskanje 

posameznika v procesu lastnega razvijanja osebnosti v odraslega posameznika. V tako 

utemeljevanje termina porajajočega se odraslega umeščam osebe z DS, ki se razvijajo v 

stalno spreminjajočem se kontekstu med lastno dejavnostjo. Porajajoča se odraslost ni ne 

adolescenca ne mlajša odraslost, ampak je teoretično in praktično ločena od obeh. 

Razlikuje se po relativni samostojnosti v socialnih pravilih in normativnih pričakovanjih. 

Pokažejo se različne možnosti življenjskih smeri v ljubezni, delu in življenjskih pogledih. 

V tem obdobju mnoge različne usmeritve postanejo mogoče, malo odločitev o prihodnosti 

je zares postavljenih, ko je najpomembnejši cilj samostojno raziskovanje življenjskih 

možnosti. Vse te značilnosti iskanja samostojnosti so zelo značilne za osebe z DS, zato še 

enkrat poudarjam, da je za take osebe primernejši termin porajajoča se odraslost z DS. 

  

Arnett (2000) opredeljuje obdobje porajajoče se odraslosti kot obdobje relativne 

neodvisnosti socialnih vlog in normativnih prepričanj. Značilna sta neodločenost in stalno 

iskanje glede prihodnosti. Pri tem ne gre za homogeno skupino porajajočih se odraslih, 

saj so znotraj razvojnega obdobja precejšnje individualne razlike. Te se kažejo tudi v 

vedenjskih znakih osamosvajanja, kot so finančna neodvisnost, zaposlitev, oblikovanje 

družine in zakonsko življenje.  

 

Arnett (2004) opredeljuje obdobje porajajoče se odraslosti na podlagi petih glavnih 

značilnosti: 

1. Je obdobje raziskovanja identitete, preizkušanja različnih možnosti, še posebej v 

ljubezni in pri delu. 

2. Je obdobje nestabilnosti. 

3. Je obdobje, ko smo najbolj osredinjeni nase. 

4. Je obdobje občutkov nekje vmes, na prehodu, ne v adolescenci in ne v odraslosti. 
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5. Je obdobje možnosti, ko želje cvetijo, ko imajo ljudje nešteto možnosti za 

spreminjanje svojega življenja. 

 

V nadaljevanju povzemam le bistvene postavke posameznih značilnosti novega 

življenjskega obdobja. 

 

Arnett (2004) navaja, da je verjetno ključna značilnost obdobja porajajoče se odraslosti 

prav raziskovanje različnih življenjskih priložnosti na različnih področjih, še posebej v 

ljubezni in pri delu. Med procesom raziskovanja porajajoči se odrasli razjasnjujejo, 

razčiščujejo svojo identiteto, saj spoznavajo oz. raziskujejo samega sebe in spoznavajo, 

kaj želijo od življenja. Porajajoči se odrasli so bolj neodvisni od staršev kot mladostniki 

in mnogi že zapustijo dom, vendar pa se ne ustalijo, nimajo trajne službe, se ne poročijo 

in tudi otrok nimajo.  

 

Zaradi nenehnega raziskovanja identitete in preizkušanja različnih življenjskih priložnosti 

porajajoči se odrasli nenehno spreminjajo, revidirajo prvotne načrte. Vpišejo se na primer 

na pomembno fakulteto, a kmalu ugotovijo, da ni tako zanimiva, kot so pričakovali, in že 

je čas za zamenjavo fakultete – spremembo načrta. Po šolanju se na primer takoj 

zaposlijo, po letu ali dveh pa ugotovijo, da potrebujejo višjo raven izobrazbe, zato se 

vpišejo na fakulteto – spremenijo načrt. Ali pa posameznik s partnerico začne živeti 

skupaj, da bi ugotovila, ali jima je namenjena skupna prihodnost, vendar kmalu dojameta, 

da nista za skupaj, in se preselita – sprememba načrta. Arnett (2004) pojasnjuje, da se 

porajajoči se odrasli z vsako spremembo načrta nečesa naučijo o sebi in upajoče stopajo 

korak naprej proti želeni prihodnosti. Primeri spreminjanja načrtov dokazujejo, da 

raziskovanje in nestabilnost hodita z roko v roki. 

 

Posameznik v nobenem življenjskem obdobju ni tako osredinjen nase kot prav v obdobju 

porajajoče se odraslosti. Mnogo odločitev morajo porajajoči se odrasli sprejemati sami, 

zato se veliko ukvarjajo sami s seboj. Posvetujejo se sicer lahko s starši ali prijatelji, toda 

dokončne odločitve sprejmejo in zanje odgovarjajo sami. Odločajo se npr. glede tega, ali 

nadaljevati študij, ali se zaposliti, ali študirati ob delu, prekiniti partnersko zvezo, zaživeti 

skupaj s partnerjem (partnerico), spoznati drugega partnerja (drugo partnerico) ipd. Z 

osredinjenjem nase porajajoči se odrasli razvijajo spretnosti vsakdanjega preživetja, 
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pridobivajo boljše razumevanje samega sebe in svojih pričakovanj ter začenjajo graditi 

temelj za odraslo življenje. 

 

Raziskovanje in nestabilnost v obdobju porajajoče se odraslosti sta lastnosti vmesne 

periode – med adolescenco, ko večina oseb še živi pri starših in se še izobražuje, in 

mlajšimi odraslimi, ko je večina že poročena in ima otroke ter dela v stalnih službah. Med 

omejitvami adolescence in odgovornostjo odraslosti sta raziskovanje in nestabilnost 

porajajoče se odraslosti. Arnett (2004) navaja tri kriterije odraslosti: 1. sprejemanje 

odgovornosti zase; 2. sprejemanje neodvisnih odločitev; 3. postati ekonomsko neodvisen. 

Ti kriteriji se razvijajo postopoma, zato imajo posamezniki tudi občutek, da postopoma 

postajajo odrasli. Upoštevajoč navedene tri kriterije odraslosti za osebe z DS, lahko trdim, 

da so osebe z DS večino časa v obdobju porajajoče se odraslosti, kljub temu da se 

kronološko starajo. Porajajoči se odrasli z DS namreč odgovornosti zase nikoli ne 

sprejemajo v polni meri, vselej so jim v podporo starši, skrbniki ali institucije, torej 

družbeno skrbstvo. Prav tako povečini še vedno niso popolnoma neodvisni pri 

sprejemanju lastnih odločitev, pogosto potrebujejo podporo, vodenje, usmeritve. Pri tem 

je bistveno upoštevanje vsebine in pomembnosti odločitve. Tudi popolnoma ekonomsko 

neodvisni večinoma niso, saj jih pri tem omejuje že zakonodaja (odvzem popolne 

poslovne sposobnosti, razpolaganje s finančnimi sredstvi, brezposelnost, kar posledično 

pomeni pomanjkanje lastnih sredstev za samostojno življenje, bivanje ipd.). 

 

Porajajoča se odraslost je tudi obdobje številnih možnosti, saj je prihodnost na široko 

odprta. Je obdobje velikih želja in pričakovanj porajajočih se odraslih. Ti si v prihodnosti 

želijo dobrega zaslužka, zadovoljujoče službe, ljubezni, dolge zakonske zveze in srečnih 

otrok.  

 

Arnett (2004) meni, da morata biti obdobji porajajoče se odraslosti in mlajše odraslosti 

ločeni kot dve posamezni obdobji. Mlajša odraslost je uporabnejša za osebe v tridesetem 

letu starosti, ki so še vedno mlade, a v primerjavi s preteklimi mladostnimi leti odrasle. 

Porajajoča se odraslost ne more biti mlajša odraslost, ker odraslost še ni dosežena. Mlajša 

odraslost pomeni, da je odraslost že dosežena. Termin porajajoč se bolje opisuje 

raziskovanje, nestabilnost, tekočo kakovost tega obdobja. Pojem mlajše odraslosti se prav 

tako rabi različno, kajti ponekod definira najstnike, ponekod stare do 40 let ali pa študente 
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med 18. in 22. letom. Tako različno opredeljevanje pojma mlajše odraslosti povzroča 

zmedo glede termina in neskladnost z opisovanjem življenjskega obdobja. Raba pojma 

porajajoče se odraslosti omogoča jasno opredelitev tega izraza. Avtor navaja konkretne 

primere, ki ponazarjajo razlike med navedenima obdobjema. Meni, da obdobje porajajoče 

se odraslosti težko še jasneje loči osebe pri tridesetih. Večina porajajočih se odraslih 

meni, da še niso dosegli odraslosti, medtem ko osebe pri tridesetih trdijo, da so jo. Večina 

porajajočih se odraslih je še vedno v procesu izobraževanja, preizkušanja različnih služb, 

še ni poročenih, še nima otrok, medtem ko večina tridesetletnikov že ima stalno službo, 

so poročeni in imajo vsaj enega otroka.  

 

Seznanili smo se z opredelitvijo obdobja porajajoče se odraslosti in mlajše odraslosti. V 

nadaljevanju nas bo zanimalo, kakšne razvojne naloge naj bi posameznik usvojil v 

omenjenih obdobjih, da bi njegov razvoj lahko potekal optimalno. 

 

Razvojne naloge mlajših odraslih z DS in porajajočih se odraslih z DS 

 

Havighurst (1953, v Anderson, n. d.) med razvojne naloge uvršča tiste, ki se pojavijo v 

določenem življenjskem obdobju posameznika. Meni, da če so uspešno izpolnjene, vodijo 

v optimalen razvoj posameznika, medtem ko neuspešno razrešene naloge povzročijo 

težave pri izpolnjevanju razvojnih nalog v poznejših življenjskih obdobjih. Avtor meni, 

da na izpolnjevanje razvojnih nalog vzajemno vplivata narava in vzgoja posameznika. 

Navaja tudi, da narava pripravlja odprte možnosti razvoja človeškega bitja, katere 

možnosti bodo uresničene, pa je odvisno od vzgoje posameznika. Avtor tudi govori o 

»optimalnem času«, ki je pomemben za razvoj posameznika. To je čas, ko je telo zrelo in 

ko je posameznik pripravljen doseči določeno nalogo, ki jo družba zahteva. Ta čas 

poimenuje »učni trenutek«. Ko je čas pravi, je sposobnost učenja določene razvojne 

naloge tudi možna.  

 

Havighurst (n. d.) navaja, da razvojne naloge vsakega posameznika izhajajo iz treh virov: 

• naloge, ki izhajajo iz telesne zrelosti, so npr. učenje hoje, govora, nadzorovanja 

izločanja blata in urina, sprejemljivo vedenje do osebe nasprotnega spola, prilagajanje na 

menopavzo; 
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• naloge, ki izhajajo iz osebnih vrednot, so npr. izbira poklica, oblikovanje 

posameznikovega filozofskega nazora; 

• naloge, ki izhajajo iz družbenih pritiskov, so npr. učenje branja, izbira in 

zavzemanje za družbene vrednote ter prevzemanje odgovornosti za druge ljudi in družbo. 

Model razvojnih nalog, ki ga je Havighurst (n. d.) razvil, je predstavljen glede na 

starostna obdobja posameznikov. Obdobje zgodnje odraslosti je umestil med 19. in 30. 

leto. Podobno časovno obdobje (med 18. in 29. letom) je definiral Arnett (2004) in ga 

poimenoval obdobje porajajoče se odraslosti. Zaradi tega lahko povzamem, da so 

razvojne naloge zgodnje odraslosti in porajajoče se odraslosti podobne. Havighurst (v 

Dave, 2007) navaja naslednje razvojne naloge: 

• oblikovanje novih in zrelejših odnosov z vrstniki obeh spolov; 

• oblikovanje moške ali ženske družbene vloge; 

• sprejemanje lastnega telesnega videza in ustrezno ravnanje s svojim telesom;  

• doseganje čustvenega osamosvajanja od staršev in drugih odraslih; 

• doseganje ekonomske neodvisnosti ter izbiranje in pripravljanje na zaposlitev; 

• pripravljanje na partnersko in družinsko življenje; 

• razvijanje intelektualnih sposobnosti in konceptov, potrebnih za kompetentno 

delovanje v družbi; 

• hotenje in doseganje družbeno odgovornega vedenja; 

• pridobivanje različnih etičnih vrednot, ki bi pomenile smeri primernega vedenja. 

      

Razvojne naloge navajajo tudi številni drugi avtorji, vendar se vsebinsko navezujejo na 

Havighursta. M. Zupančič (2004), kot glavno razvojno nalogo zgodnje odraslosti navaja 

separacijo oziroma osamosvajanje od staršev. Opisuje jo kot finančno osamosvajanje od 

primarne družine in ustvarjanje lastnega gospodinjstva. Osamosvajanje pomeni tudi 

oblikovanje intimnih, stabilnih in razmeroma trajnih partnerskih odnosov, ki običajno 

vodijo v poroko in ustvarjanje družine. Poleg tega pa posameznik, ki se osamosvaja, 

razvija svojo poklicno pot, išče primerno zaposlitev, se razvija v socialno odgovorno 

osebnost in se dejavno vključuje v skupnost. 

 

Predstavljene so bile glavne razvojne naloge mlajših odraslih in porajajočih se odraslih. 

Razvojne naloge obeh življenjskih obdobij so kompleksne in zahtevne. Večini zdravih 
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oseb ta obdobja kljub temu uspe »prebroditi« razmeroma mirno ter brez večjih pretresov 

in padcev. Kako pa ta obdobja doživljajo in premagujejo mlajši odrasli z DS? Ali po 

utemeljitvi novega življenjskega obdobja osebam z DS lahko rečemo mlajši odrasli, ali ni 

nemara primernejši izraz porajajoči se odrasli z DS? Kaj vse vpliva na uspešno 

razreševanje glavne razvojne naloge porajajočih se odraslih z DS, to je osamosvajanja in 

razvoja samostojnosti? In kakšne dimenzije samostojnosti osebe z DS sploh lahko 

razvijejo? 

 

 
2 Razumevanje oseb z DS skozi različne teorije 

 

Ker je osrednja tematika disertacije razvoj dejavnih oseb z DS in ker je njihova 

življenjska doba vse daljša, razvoj pa se v adolescenci ne zaključi (Lundlow, 1983, v 

Cunningham, 1999; Buckley in sod., 2002; Buckley & Sacks, 2002), se zastavlja 

vprašanje, kako poteka razvoj teh oseb v poznejših obdobjih in kako jih razumemo skozi 

različne teorije. Na to vprašanje skušam odgovoriti ob naslonitvi na tri razvojne teorije – 

ekološko, teorijo vseživljenjskega razvoja in teorijo družinskih sistemov. 

 

Bronfenbrenner (1979) utemeljuje koncept ekologije človekovega razvoja tako, da 

upošteva vsa okolja, od družine do družbe in časa, kot ugnezdena okolja, v katerih se 

oseba razvija vse življenje. Razvil je ekološko teorijo sistemov, v kateri je začrtal štiri 

vrste ugnezdenih sistemov, in sicer mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem. 

Pozneje ga je zanimalo tudi, kako poteka razvoj dejavnega posameznika v posameznih 

spreminjajočih se sistemih v različnih časovnih dimenzijah, zato je uvedel peti sistem, 

imenovan kronosistem. Teorija vseživljenjskega razvoja se ukvarja (raziskuje, obravnava) 

z razvojem posameznika od spočetja do starosti (smrti). Osnovna teza vseživljenjskega 

razvoja je, da se ljudje spreminjamo vse življenje, kar pomeni, da se izkušnje iz otroštva 

na podlagi poznejših dogodkov kontinuirano spreminjajo (Baltes, Lindenberger, & 

Staudinger, 1998). Teorija družinskih sistemov v ospredje postavlja sisteme, ki so 

sestavljeni iz medsebojno povezanih elementov ali stvari, ki predstavljajo skladno 

vedenje, so v pravilnih interakcijah in so soodvisni drug od drugega (Morgaine, 2001).  
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Ekološka teorija, paradigma vseživljenjskega razvoja in teorija družinskih sistemov 

poudarjajo dejavno vlogo razvijajoče se osebe v interakciji z drugimi sistemi in s 

podsistemi (Bronfenbrenner, 1979; Heckhausen, Wrosch, & Schulz, 2010). 

Bronfenbrenner (1979) poudarja, da so odnosi med posameznikom in okoljem dinamični, 

zato je pomembno proučevanje okolja v procesu, ne le merjenje končnih rezultatov 

(učinkov). Paradigma vseživljenjskega razvoja opisuje koncept, kaj naj posameznik na 

določeni stopnji razvoja usvoji, da bo ocenjen kot uspešen. Pri tem predpostavlja 

dejavnega učečega se posameznika v interakciji s prav tako dejavnim socialnim okoljem 

(Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998). Teorija družinskih sistemov poudarja 

predvidljive vzorce družinskih interakcij, ki so v pomoč pri vzdrževanju družinskega 

ravnotežja, in zagotavlja namige, kako naj bi elementi (člani) družine delovali (Morgaine, 

2001). Izbrane teorije so usmerjene v raziskovanje družine, kar pomeni umik 

(spremembo) paradigme, ki temelji na primanjkljaju, medicinskem modelu, ki odkriva 

diagnoze in zdravi »probleme« v družini, k ekološkemu modelu. Družine gledajo ne več 

iz perspektive »na pol prazne skodelice«, ampak »na pol polne skodelice«. Tak pristop 

gradi in spodbuja moči, prednosti, ki jih družina že ima (Connard & Novick, 1996).  

 

 

2.1 Ekološka teorija in razumevanje razvoja mlajših odraslih z DS 

 

Ena od bistvenih ugotovitev sodobnega raziskovanja oseb z DS je ta, da je mlajšim 

odraslim z DS pomembno pomagati pri zagotavljanju, soustvarjanju take skupnosti, v 

kateri bodo lahko čim samostojneje zaživeli, sklepali prijateljstva, imeli podporno mrežo 

in tudi intimne odnose, v katerih uživa vsakdo. Gre za soustvarjanje pogojev za 

realizacijo glavne razvojne naloge mlajših odraslih – razvoj samostojnosti. Samostojno 

življenje oseb z DS v skupnosti bi moralo biti prežeto z vzajemnimi odnosi, ki so 

najpomembnejši, meni Parmenter (1996). Parmenter (2004) tudi ugotavlja, da osebnostni 

in okoljski dejavniki v interakciji s telesnim funkcioniranjem in strukturami povzročajo 

omejitve v osebnih dejavnostih in ovire pri vključevanju posameznika v družbo, kar 

vpliva tudi na kakovost življenja vseh oseb.  

 

Bronfenbrenner (1979) razvoj opredeljuje kot trajno spremembo v načinu, kako je oseba 

razumljena in usklajena z okoljem. Razvoj pojmuje kot rastočo zmožnost posameznika, 
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da razume ekološko okolje in vpliva nanj. »Ekologija človekovega razvoja vključuje 

znanstveno proučevanje progresivne, vzajemne akomodacije med dejavnim, razvijajočim 

se posameznikom, ki je različno umeščen v določena, spreminjajoča se okolja, pri čemer 

na ta proces vpliva tudi odnos med vsemi okolji in kontekstom, znotraj katerega so ta« 

(prav tam, str. 21). Omenjeno opredelitev ekologije človekovega razvoja lahko 

utemeljeno apliciram na mlajše odrasle z DS, saj med večletnim neposrednim opažanjem 

in spremljanjem dejanskega razvoja samostojnosti posameznika lahko trdim, da se osebe 

z DS še vedno razvijajo, so bolj ali manj dejavno vključene in soustvarjajo v različnih 

bolj ali manj spodbudnih okoljih. Iz opredelitve lahko razberemo pomembne značilnosti 

razvoja mlajših odraslih z DS: 

1. Razvijajoča se mlajša odrasla oseba z DS ni razumljena kot tabula rasa, na katero 

okolje učinkuje in pritiska ter povzroča spremembe, ampak kot rastoča, dinamična 

entiteta, ki se progresivno giblje in spreminja okolje, v katerem biva. Mlajši odrasli z DS 

si s pojavnostjo in z dejavno udeležbo prizadevajo vplivati na okolje in ga spreminjati. 

Čim bolj bo okolje to sprejelo, tem bolj bo naklonjeno inkluziji mlajših odraslih z DS. 

2. Ker okolje prav tako vpliva na osebo z DS, je nujen proces vzajemne akomodacije. 

Interakcija med mlajšim odraslim z DS in okoljem je dvosmerna in označena kot 

vzajemna, obojestranska. Prilagoditev zgolj mlajših odraslih z DS zanje pomeni 

integracijo v okolju, medtem ko obojestranska akomodacija že pomeni inkluzijo mlajših 

odraslih z DS, kar je presežek (več od) integracije.  

3. Ustrezno okolje za razvojne procese ni omejeno na samo eno, neposredno okolje, 

ampak je razširjeno in vsebuje medosebne povezave med okolji in tudi zunanje vplive, ki 

nastajajo v širših okoljih. Mlajši odrasli z DS niso dejavni le v neposrednem najožjem 

okolju, ampak so udeleženi na različnih področjih, v različnih zunanjih sistemih, okoljih. 

 

Bistvo ekologije človekovega razvoja je v proučevanju občutljivega ravnotežja med 

dejavnim organizmom v razvoju in njegovim okoljem, saj razvoj nikoli ne poteka v 

vakuumu, ampak je vselej vpet in izražen skozi vedenje v določenem kontekstu okolja, 

navaja Bronfenbrenner (1979). Z ugotovitvijo Bronfenbrennerja se strinjam, saj menim, 

da je za razumevanje razvoja mlajše odrasle osebe z DS nujno opazovanje razvijajoče se 

osebe v različnih kontekstih (kot so družina, delovno okolje – npr. VDC, skupina 

prijateljev, veroučna skupina, plesna skupina, društvo Sožitje ipd.), ki so v neprestani 

interakciji. Na podlagi Bronfenbrennerjevega ekološkega modela v nadaljevanju 



Sandra Medveš Berginc: Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost 
mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom  
 

28 
 

opisujem medosebne strukture in procese, ki vplivajo na razvoj mlajše odrasle osebe z 

DS.  

 

Po Bronfenbrennerju (1979) okolje, pomembno za posameznikov razvoj, ni omejeno na 

posamezni, nespreminjajoči se prostor, ampak je razvrstitev koncentričnih struktur, ki so 

medsebojno povezane in v interakciji, pri čemer se razteza prek neposredne situacije, ki 

neposredno vpliva na razvijajočega se posameznika. Bronfenbrenner govori o štirih 

glavnih ekoloških ravneh oz. sistemih, ki določajo smoter ugnezdenih, medosebno 

odvisnih dinamičnih struktur mikrosistema, mezosistema, eksosistema in makrosistema. 

Koncept razvoja poudarja vsebino o tem, kaj je zaznavano, želeno, zaskrbljujoče, 

mišljeno, pridobljeno kot veščine in kako se narava teh psiholoških materialov spreminja 

v funkciji osebnega izpostavljanja in interakcije z okoljem. Razvoj je opredeljen kot 

izdelano osebno pojmovanje ekološkega okolja in njegov odnos do njega, kakor tudi 

rastoča zmogljivost za odkrivanje, prenašanje in spreminjanje njegovih lastnosti. 

 

Mikrosistemi mlajših odraslih z DS 

 

»Mikrosistem je vzorec dejavnosti, vlog in medosebnih odnosov, ki jih doživlja 

razvijajoči se posameznik v določenem, spreminjajočem se prostoru s posebnimi 

fizikalnimi in materialnimi karakteristikami« (Bronfenbrenner, 1979, str. 22). Opredelitev 

je Bronfenbrenner leta 1993 dopolnil, in sicer tako (v Thomas, 1996, str. 385): »…, s 

socialnimi in simbolnimi karakteristikami, ki izvabljajo, dopuščajo ali ovirajo, obvezno v 

podpiranju, napredujočih kompleksnejših interakcij med okolji in dejavnostmi v 

neposrednem okolju«. Za mlajše odrasle z DS je najznačilnejši in najpomembnejši 

mikrosistem njihov dom, družina (Buckley, 2002a). Tu se odvija njihovo realno življenje 

pretežni del časa. Živijo z drugimi člani družine, običajno z očetom, materjo, s sorojenci, 

lahko tudi s starimi starši ali z drugimi sorodniki. Za mlajše odrasle z DS je pomembnem 

mikrosistem tudi njihovo delovno okolje. V Sloveniji so to običajno varstveno delovni 

centri. Ti so pomembni, saj osebam z DS omogočajo vključitev v prilagojene oblike dela, 

druženje s prijatelji, z zaposlenimi, s širšo socialno mrežo ipd. Za opravljeno delo 

prejmejo tudi minimalno plačilo, nagrado, ki pa ni najspodbudnejša, saj je zgolj žepnina. 

Njihovi starši niso zadovoljni z minimalnimi dohodki, saj menijo, da niso posebna 
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motivacija za delo, ampak bolj izkoriščanje.4 Tega mlajši odrasli z DS ne doživljajo tako, 

saj se z delom potrjujejo (Drudy, n. d.). Tretji pomemben mikrosistem pa so tudi skupine 

vrstnikov, prijateljev, ki pa so pogosto omejeni na prijatelje z razvojnimi motnjami (npr. 

društvo Sožitje). Krog prijateljev je ozek in specifičen. Kot navaja Cunningham (1996), 

imajo zaradi nižjih sposobnosti, znanja in interesov manj socialnih stikov, povezav in 

prijateljev brez razvojnih motenj. Mnogi odrasli z DS so razmeroma izolirani in postanejo 

zelo odvisni od svojih družinskih članov za družbene interakcije, kar avtorji (Matheson, 

Olsen, & Weisner, 2007) navajajo kot pojav negativnih sprememb v prijateljstvu, ki se 

izraža z upadom zadovoljstva mlajših odraslih z razvojnimi motnjami.  

 

Bronfenbrenner (1979) poudarja, da je treba na mikrosistem gledati kot na intimni 

socialni in neposredni psihološki ekološki prostor, pravi mu tudi »bližnja raven okolja« in 

intimne medosebne interakcije vzorcev znotraj mikrosistema imenuje »bližnji procesi«. 

Mikrosistemi se kontinuirano spreminjajo že zaradi dozorevanja in razvijanja mlajše 

odrasle osebe z DS in tudi zaradi značilnega spreminjanja drugih ljudi (staršev, ki 

postajajo starejši, vrstnikov, ki se poročijo in imajo svoje družine, ipd.), s katerimi je 

mlajša odrasla oseba z DS v interakciji. Prav tako se spreminja specifični prostor, ki gradi 

mikrosistem oseb z značilnim razvojem. Vendar pa se mikrosistemi mlajših odraslih z DS 

ne bodo bistveno spreminjali prav zaradi njihovih genskih in bioloških dejavnikov. 

Njihova družina bo vedno najpomembnejša, če bodo v njej živeli. Če pa se osamosvojijo 

tako, da zaživijo v svojem stanovanju ali samostojni skupnosti, je to okolje nov 

pomemben mikrosistem. Varstveno delovni center lahko obiskujejo, kolikor časa 

zmorejo, kajti zanje upokojitev ni značilna. Vpliv vrstnikov se zmanjša, ko nastopi 

romantični partnerski odnos (Muuss, 1996). Za mnoge mlajše odrasle z DS je to težko 

obdobje, ker izgubijo mnoge prijatelje iz otroštva. Namesto da bi se osamosvajali, se bolj 

navežejo na starše, saj prek njih iščejo družbene vezi, starši za potomce organizirajo 

družbeno življenje (Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Cunningham, 1996). Mlajše odrasle 

osebe z DS se v obdobju mladostništva, ko spremljajo razvoj in osamosvajanje vrstnikov 

brez razvojnih motenj, zavedo svojih primanjkljajev. Zato jih je pomembno vključiti v 

                                                 
4 Afera, ki je izbruhnila na začetku leta 2012 glede slabo plačanega dela odraslim z motnjo v duševnem razvoju, 
slikovito pojasnjuje, kako starši razumejo izkoriščanje: »'Ne gre za plačo, ker tu niso zaposleni. To je kot neka terapija 
za te otroke, da nekaj delajo še naprej. Delati moramo vsi, a biti tudi primerno plačani. Pri znesku enega evra bi bilo 
bolje, da mu ne bi dali nič,' je potožila mama, ki želi ostati neimenovana. Ko je tam obiskala otroka, je prizor opisala 
kot 'proizvodnjo s poceni delovno silo, kjer sestavljajo skupaj ščipalke, izdelujejo strgala za led, ipd.'« (Medvešček, 
2012). 
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klube ali društva, kjer imajo možnost srečati in spoznati prijatelje z razvojnimi motnjami 

(Buckley, Bird, & Sacks, 2002). V primerjavi z mladimi odraslimi z DS pa vrstniki z 

značilnim razvojem ne izbirajo prijateljev na podlagi igre ali družbenih interesov, kar je 

značilno za obdobje otroštva, ampak izbirajo glede na osebnostne lastnosti. Vrstniški 

mikrosistem postane bolj diferenciran in zagotavlja močno pozitivno socialno uveljavitev 

glede na status, prestiž, prijateljstvo, popularnost in sprejetost (Muuss, 1996).  

 

Bronfenbrenner (1979) navaja, da lahko posameznikov razvoj poteka v pozitivni ali 

negativni smeri. Če apliciram avtorjeve utemeljitve pozitivne smeri razvoja na razvoj 

mlajše odrasle osebe z DS, lahko rečem, da je zdrav mikrosistem mlajšega odraslega z DS 

osnovan na recipročnosti, kar pomeni, da je interakcija med mlajšim odraslim z DS in 

okoljem vzajemna, saj poteka v obeh smereh. Starši se na primer strinjajo z upravičenimi 

zahtevami svojih otrok z DS in nasprotno, mlajši odrasli z DS spoštujejo pametne zahteve 

staršev. Če je mikrosistem, katerega del je razvijajoča se oseba, zdrav, omogoča učenje, 

bogato pridobivanje informacij z lastno dejavnostjo, posamezniku omogoča spraševanje, 

hkrati pa tudi prejemanje odgovorov (prav tam). Družine, ki so manj konfliktne, in starši, 

ki so manj napeti in bolj odprti, so sposobnejši delati s svojimi otroki z DS in jih učiti 

različnih uporabnih veščin (Saltzer, Krauss, & Tsunematsu, 1993). Pomembno je 

poudariti, da ne gre za napetost zgolj v psihološkem smislu, temveč so njeni razlogi lahko 

tudi situacijski, npr. kopičenje rizičnih dejavnikov, kot so revščina, nizka izobrazba, nizki 

socialno-ekonomski standard ipd. Podobno navajata tudi Shonkoff in Meisels (1990, v 

Connard & Novick, 1996), da je vpliv razvojnega primanjkljaja manjši, če starši oz. 

skrbniki svoje potomce oz. oskrbovance z genskimi primanjkljaji podpirajo in zanje 

skrbijo. Zdrava rast kot posledica uspešno opravljenih kognitivnih, emocionalnih in 

socializacijskih nalog je proces, ki se lahko pripeti samo v spodbudnem okolju 

(Bronfenbrenner, 1979; Piaget, 1929, v Collins & Collins, 2005), kar velja tudi za osebe z 

DS, ki bivajo v spodbudnem okolju, razumevajočih družinah.  

 

Z aplikacijo negativne smeri razvoja po Bronfenbrennerju utemeljujemo negativno smer 

razvoja s prekinitvijo recipročnosti interakcij med staršem in otrokom – mlajšo odraslo 

osebo z DS, kar pomeni, da se komunikacija med starši in otrokom – mlajšo odraslo 

osebo z DS – pretrga in s tem kakovost mikrosistema pojema. Lahko pa se v nekem 

odnosu znotraj neorganiziranega, nespodbudnega okolja komunikacija sploh ne 
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vzpostavi. Nespodbudno okolje predstavljajo starši, ki so pod stresom in v interakciji s 

svojim otrokom – tudi z DS – pomembno vplivajo na slabši napredek in razvoj svojega 

otroka (Lessenberry & Rehfeldt, 2004), saj prihaja do razvojnih disfunkcij, ki se lahko 

kažejo tudi v neprilagojenem vedenju (Bronfenbrenner, 1993, v Muuss, 1996; Esbensen, 

Seltzer, & Krauss, 2008) in tudi v poslabšanju zdravja ter slabši osebni negi (Esbensen, 

Seltzer, & Krauss, 2008). 

 

Mezosistem mlajših odraslih z DS 

 

»Mezosistem vključuje medosebne odnose med dvema ali več okolji, v katerih je 

razvijajoča se oseba dejavna (kot npr. za otroka odnos med domom, šolo in skupino 

vrstnikov; za odraslega med družino, delom in družabnim življenjem)« (Bronfenbrenner, 

1979, str. 25). To definicijo Bronfenbrenner (1993, v Muuss, 1996, str. 324) dopolnjuje 

tako: »… karkoli se zgodi v posameznikovem mikrosistemu, je povezano z vsem, kar se 

dogaja v njegovih drugih mikrosistemih«. Opredelitev mezosistema apliciram na mlajše 

odrasle z DS, saj so zelo pomembni odnosi med različnimi mikrosistemi mlajših odraslih 

z DS. Gre za odnose med družino, v kateri mlajši odrasli z DS živijo, delovnim okoljem 

(npr. VDC), v katerem so dejavni, in prijateljskimi skupinami (npr. društvo Sožitje), v 

katerih so tudi dejavni člani. Richardson (1987) meni, da gre za odnose med družino, 

delovnim okoljem in družbenim življenjem. V VDC je zelo pomembno, da vselej dobro, 

redno sodelujemo s starši oz. skrbniki mlajših odraslih z DS. Informacije se morajo 

vzajemno prenašati iz enega v drug mikrosistem, v katerem je mlajša odrasla oseba z DS 

dejavna. Drugi del opredelitve je za razumevanje mlajših odraslih z DS izjemno 

pomemben. Te osebe so iskrene, odkrito povedo, kaj se v neposrednem okolju dogaja, 

kako občutijo različne dogodke, kako določeno situacijo razumejo ipd. Same prenašajo 

informacije iz enega mikrosistema v drugega in tudi zaradi tega je pomembno negovati 

zdrave in dobre odnose med sistemi, kajti zgodi se tudi, da je treba informacije preveriti, 

da se o določeni stvari prepričamo. Analize mezosistema se osredinjajo na kakovost, 

pogostost in vpliv določenih interakcij. Po Epstein (1983a, 1983b, v Muuss, 1996) 

verjamemo, da če VDC in družina mlajših odraslih z DS vzdržujeta učinkovito 

medsebojno komunikacijo in če se starši, kadar je treba, vključujejo v izbrane dejavnosti 

(npr. prisostvujejo pri izvedbi nadstandardnih dejavnosti oseb z DS ipd.), se tudi mlajši 

odrasli z DS bolje vključujejo, sodelujejo, kažejo večjo iniciativo in samostojnost tudi 
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pozneje v odraslosti. Tudi S. Buckley (2002c) in avtorji Generalnega koncepta in 

izvedbenih načel (1997) navajajo, da je najboljši način nudenja pomoči otrokom z DS ta, 

da starši in strokovnjaki delujejo skupaj v partnerstvu in da pri tem enakovredno 

spoštujejo pomembne prispevke (tako močne kot šibke točke) vsakega udeleženca v tem 

partnerstvu.  

 

Različni mikrosistemi, ki sestavljajo mezosistem, lahko delujejo skladno in v harmoniji 

ter drug drugega podpirajo, lahko pa so popolnoma divergentni, v konfliktu, kar povečuje 

možnost za razvoj težav. Analiza odnosov med mikro- in mezosistemi razkriva dve 

možnosti problemov oz. tveganja. V osiromašenih mezosistemih je malo ali nič 

pomembnih vezi med mikrosistemi. Tu prihaja do izolacije posameznih mikrosistemov, 

kar jemlje povezavam znotraj mezosistema pomen in onemogoča pozitivni vpliv, to pa se 

lahko kaže v odtujenosti in delinkventnem vedenju otrok. To so npr. starši, ki ne poznajo 

otrokovih prijateljev, oddaljenost VDC lahko starše odvrača od rednih stikov s 

strokovnimi delavci, nezanimanje staršev za delo in dejavnosti v VDC ipd. Potencialna 

nevarnost obstaja tudi, ko različni mikrosistemi v mezosistemu odobravajo in širijo 

različne vrednote, stališča, na primer vrstniki, ki ne podpirajo drugačnosti oseb s 

posebnimi potrebami, tudi mlajših odraslih z DS ne, ali pa skupine, ki sprejemajo 

drugačnost in dovoljujejo vstop osebam z DS medse. V 80. letih prejšnjega stoletja se je 

zelo spremenila paradigma stališč do oseb s posebnimi potrebami, tudi mlajših odraslih z 

DS, v pozitivno smer, kar prispeva k boljšemu razvoju mlajših odraslih z DS. O 

spremembi paradigme obširneje pišem v poglavju Sprememba paradigme – 80. leta 

preteklega stoletja.  

 

Eksosistem mlajših odraslih z DS 

 

»Eksosistem se nanaša na enega ali več sistemov, ki ne vključuje razvijajoče se osebe kot 

dejavnega člana, vendar pa nanj vseeno vpliva s tem, kar se v teh sistemih dogaja« 

(Bronfenbrenner, 1979, str. 25). Bronfenbrenner (1993, v Muuss, 1996, str. 328) je svojo 

prvo opredelitev pozneje dopolnil: »Eksosistem vsebuje povezave in procese med dvema 

ali več prostori, kjer najmanj eden od teh prostorov ne vsebuje razvijajoče se osebe; 

ampak nanj posredno vseeno vpliva, kar se v teh sistemih dogaja, hkrati pa na te sisteme 

vpliva tudi on sam.« Eksosistem je širša družbena skupnost, v kateri mlajši odrasli z DS 
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živi. Če metaforiziramo, čeprav mlajši odrasli z DS ne sodeluje neposredno pri odločitvah 

v eksosistemu, te odločitve (v eksosistemu) neposredno in včasih posredno (prek staršev, 

VDC) vplivajo na življenje mlajšega odraslega z DS. Dogodki in odločitve, ki so zunaj 

prostora tistega, katerega del je subjekt, lahko globoko vplivajo na njegov razvoj. Primeri 

najpogostejših posrednih vplivov eksosistema na mlajšega odraslega z DS so delovno 

mesto, služba staršev, starševska mreža prijateljev, konjički in interesi staršev, 

zdravstvene ustanove in servisi pomoči (Richardson, 1987). Najpogostejši vplivi 

eksosistema na razvoj mlajših odraslih z DS so prav gotovo delovno mesto staršev, saj so 

ti še vedno zaposleni, in če delo opravljajo z zadovoljstvom, občutki ugodja zagotovo 

pozitivno vplivajo tudi na mlajše osebe z DS. Nekakovostna ali kakovostna interakcija 

znotraj eksosistema lahko osiromaši ali obogati kakovost interakcije znotraj mikro- in 

mezosistema. Narava starševskega dela in sploh pogojev dela lahko močno posredno 

vpliva na družino, v kateri mlajša odrasla oseba z DS živi. Za starše je na primer 

določeno, kje in kaj bodo delali, koliko denarja bodo v določeni delovni organizaciji 

zaslužili, koliko dopusta jim pripada, kar posredno vpliva celo na družino. Mlajši odrasli 

z DS, pri katerih delovni status staršev pojema, to občutijo ter nezadovoljstvo in nejevoljo 

kažejo tudi v delavnicah kot bolj moteče vedenje v primerjavi s prijatelji iz stabilnih 

družin, katerih starši doživljajo uspeh pri delu (Flanagan & Eccles, 1993, v Muuss, 1996).  

 

Makrosistem mlajših odraslih z DS 

 

»Makrosistem se nanaša na zvezo, trdnost nižjih vrst sistemov (mikro-, mezo-, 

eksosistemov), ki vsebujejo ali naj bi vsebovale raven subkulture ali kulture v celoti, v 

kakršnem koli vrednotnem sistemu ali ideologiji« (Bronfenbrenner, 1979, str. 26). 

Bronfenbrenner (1993, v Muuss, 1996, str. 330) opredelitev dopolnjuje tako: 

»Makrosistem ne zadeva neposredno življenja razvijajočega se posameznika, zajema pa 

celoten vzorec karakteristik mikro-, mezo- in eksosistemov dane kulture, subkulture ali 

drugih socialnih struktur, ki so v medsebojni povezavi in ustvarjajo za razvoj 

spodbujajoče življenjske sloge, sisteme verovanja in sisteme socialne izmenjave.« 

Makrosistem mlajših odraslih z DS gotovo predstavljajo gospodarske razmere, ki 

prevladujejo v skupnosti, ter tudi prepričanje in stereotipi o duševnih motnjah 

(Richardson, 1987). V preteklosti, pred petdesetimi leti, je za del makrosistema veljalo 

prepričanje, da je duševni primanjkljaj gensko obolenje, ki ga pozneje ni mogoče 
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spreminjati zaradi izkušenj iz okolja, da duševni primanjkljaj osebe kaže nagnjenost te 

osebe h kriminalnim dejanjem in k nemoralnosti. Zaradi takega prepričanja so osebe z DS 

nameščali v institucije, ki so bile edini mikrosistem in v katerih so poskrbeli zgolj za 

telesno oskrbo (nego), ne pa tudi za socialne in čustvene potrebe oseb z DS. Brez 

socialnih spodbud so otroci postali še bolj prizadeti. Starši teh oseb z DS so čutili sramoto 

in krivdo ter otroke puščali v ustanovah, brez obiskov staršev (Richardson, 1987; Sekcija 

za DS, n. d.). Zaradi podaljšane življenjske dobe oseb z DS se je tudi prepričanje 

makrosistema spremenilo. Različni mikrosistemi, v katere je oseba z DS vpeta, morajo 

zagotoviti oskrbo za odrasle z DS, ko njihovi starši zbolijo ali umrejo. V makrosistemu se 

je spremenilo prepričanje v smer, da so izkušnje, ki jih oseba z DS pridobi iz okolja, 

zanjo pomembne. Izkušnje okolja so pomembne za socialni in intelektualni razvoj oseb z 

DS. Še več, kot navajajo S. Buckley, Bird in Sacks (2002), na socialni razvoj mlajših 

odraslih z DS vplivajo njihov temperament, izkušnje iz družine, šole in skupnosti ter 

drugi, ki jih obravnavajo. Danes živijo osebe z DS, tudi mlajši odrasli z DS, večinoma s 

starši, starši pa čutijo manj sramu in krivde, razvijajo celo nacionalne in mednarodne 

organizacije (eksosistem), ki vplivajo na spremembe stališč, prepričanja ipd. (Richardson, 

1987). Za mlajše odrasle z DS sta v naši skupnosti pomembna makrosistema prav 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter Ministrstvo za zdravje 

(MZ). Prav ti dve ministrstvi, še posebej pa MDDSZ, določata, pripravljata pomembne 

predpise, ki določajo postopke pri delu z osebami z DS. Za varstveno delovni center 

(VDC) kot javni zavod so najpomembnejši zakoni in pravilniki s področja socialnega 

varstva (Zakon o socialnem varstvu, 1992; Zakon o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb, 1983; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih 

storitev, 2010). Na podlagi omenjenih predpisov so pisani interni akti, pravilniki VDC 

ipd. V njih je seveda zastavljeno oz. navedeno, kako naj delamo z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju (torej tudi z mlajšimi odraslimi z DS), kakšne so njihove pravice in 

dolžnosti, kakšen je hišni red ipd. Bronfenbrenner (1979) navaja, da je javna politika del 

makrosistema, določenega s specifičnimi lastnostmi ekso-, mezo- in mikrosistema, ki 

določa raven vsakodnevnega življenja ter usmerja krog vedenja in razvoja. O tem nas 

prepričuje tudi Miller (2003), ki meni, da je makrosistem splošna kulturna »kopija 

načrtov«, ki je v pomoč pri načrtovanju socialne strukture in dejavnosti, ki se dogodijo na 

nižjih, konkretnejših ravneh. Ta »kopija načrtov« vpliva na to, kako starši, strokovni 

delavci in drugi pomembni v življenju mlajših odraslih z DS »zavestno ali nezavedno« 
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opredeljujejo cilje, tveganje in smeri vzgajanja naslednje generacije. Pomembne stvari pri 

tem so »vrednotni sistemi, sredstva, upanje, življenjski slog, življenjske možnosti, vzorci 

socialnih sprememb, ki so vpeti v vse sisteme« (prav tam, str. 438).  

Kronosistem mlajših odraslih z DS 

 

Kronosistem zajema spremembe ali doslednost v daljšem časovnem obdobju oz. 

spremembe po času ne samo v značilnostih oseb, ampak tudi okolja, v katerem oseba živi 

(Bronfenbrenner, 1986; 1994). Avtor navaja kot tipičen kronosistem življenjske prehode, 

ki so lahko normativni (vstop v šolo, puberteta, zaposlitev, poroka, upokojitev) ali 

nenormativni (smrt ali huda bolezen v družini, ločitev, selitev, zmaga v nagradni igri ipd.) 

(Bronfenbrenner, 1986). Primer kronosistema mlajšega odraslega z DS je npr. sprememba 

življenjskega kroga družine, ko se sorojenec mlajšega odraslega z DS poroči, ko stari 

starši umrejo ipd., ko se sam izseli iz družine in zaživi samostojno (ob delni pomoči) v 

stanovanju ipd. Na razvoj mlajšega odraslega z DS vpliva tudi čas pojavljanja okoljske 

spremembe. V 80. letih prejšnjega stoletja se je paradigma v stališčih glede razvoja oseb z 

DS spremenila, kar je pozitivno vplivalo na razvoj oseb z DS, saj so se začele integrirati v 

družbo in s tem pridobile možnost razvoja socialnih kompetenc, vzpostavljanja socialne 

mreže in mreže prijateljev ter sodelovanja v različnih lokalnih, vaških dejavnostih.  

 

Analiza razvoja mlajše odrasle osebe z DS na podlagi ekološkega modela  

 

Osnovna enota za analiziranje ekološkega modela je diada, ki pomeni sistem dveh oseb. 

Vzpostavljena je, kadar sta dve osebi pozorni druga na drugo ali sta navzoči pri 

dejavnosti druga druge. V diadi gre za vzajemni razvoj oseb, ki sta v odnosu, kar pomeni, 

da če prva oseba v diadi napreduje, se to odrazi tudi pri drugi osebi. Diada je pomembna 

za človekov razvoj z dveh vidikov, saj določa kritični kontekst za razvoj, pri katerem 

veljajo določene zakonitosti, hkrati pa je temelj mikrosistema, ki omogoča nadaljnje 

oblikovanje triad, tetrad in tako naprej, navaja Bronfenbrenner (1979). Avtor opisuje tri 

različne oblike diade – opazovalno, diado skupne dejavnosti in primarno diado. 

Posamezno obliko diade apliciram na razvoj mlajšega odraslega z DS. O opazovalni diadi 

govorimo, kadar mlajši odrasli z DS na primer neposredno opazuje dejavnost druge osebe 

(npr. mlajši odrasli z DS opazuje mamo, kako pripravlja kosilo, mama pa mu razlaga, kaj 

dela). Pri opazovalni diadi so vzpostavljeni minimalni pogoji, potrebni za učenje, oseba z 
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DS dejavno opazuje konkretno dejavnost, pomembno pa je tudi, da se starši oz. oseba, s 

katero je mlajši odrasli z DS v interakciji, dejavno odzove na pozornost te osebe z DS. Ko 

je taka diada enkrat vzpostavljena, se običajno razvije v naslednji tip, to je diado skupne 

dejavnosti, ki pa pomeni, da člana diade skupaj soustvarjata, vendar ne opravljata iste 

stvari, ampak se njune dejavnosti dopolnjujejo, saj so del integriranega vzorca (na primer: 

medtem ko mama in mlajši odrasli z DS skupaj pripravljata kosilo, mama prebira recept, 

našteva sestavine, oseba z DS pa sestavine pripravi in jih uporabi za pripravo kosila). 

Taka diada ne omogoča le ugodnih pogojev za učenje mlajšega odraslega z DS na podlagi 

lastne dejavnosti, ampak osebo tudi motivira, da sama dokonča nalogo, ko drugega člana 

diade ni več poleg. V konkretnem primeru to pomeni, da se mlajši odrasli z DS nauči 

samostojno pripraviti kosilo. Mladi odrasli z DS še vedno razvijajo samostojnost v 

opravljanju vsakodnevnih opravil, kot so kuhanje, pranje, pomivanje, nakupovanje, v 

pripravljanju preprostih obrokov, v skrbi za osebno higieno, v skrbi za pravilno ravnanje s 

svojim denarjem, samostojnejši postanejo pri uporabi javnih prevoznih sredstev (Buckley, 

Bird, & Sacks, 2002; Wheeler, 2009). Isti avtorji tudi navajajo, da mlajšim odraslim z DS 

najbolj prispeva k razvoju pozitivne samozavesti in samospoštovanja, podobno kot 

mlajšim odraslim brez razvojne motnje, ko samostojno zaživijo v lastnem stanovanju z 

vso zasebnostjo in nadzorom nad svojimi odločitvami v vsakdanjem življenju. V vsakem 

diadnem odnosu, še posebej pa v diadi skupne dejavnosti, velja pravilo recipročnosti, kar 

pomeni, da mora en član diade uskladiti svoje dejavnosti z dejavnostmi drugega. Pri 

mlajšem odraslem z DS tako usklajevanje spodbuja prilagajanje oseb v interakciji in tudi 

pridobitev socialnih veščin, kar spodbuja socialni in kognitivni razvoj. Vzorce vedenja, ki 

jih posameznik zazna pri sebi ali pri drugem, s katerim je v vzajemni interakciji, pozneje 

prenaša v druge prostore in čase. Osebe z DS se zelo dobro učijo s posnemanjem vedenja. 

Ker se učijo z opazovanjem, s posnemanjem in potem z »delovanjem«, je njihovo 

socialno vedenje kompetentno in letom primerno, kljub jezikovnemu in kognitivnemu 

primanjkljaju. Njihovo razumevanje se povečuje s participacijo, prakso in povratnimi 

sporočili, ne pa z razlaganjem na široko (Buckley, Bird, & Sacks, 2002). V diadnem 

odnosu je tudi značilno ravnotežje moči, kar pomeni, da čeprav so diadni procesi 

recipročni, lahko en član vpliva bolj od drugega. Mlajši odrasli z DS se z udejstvovanjem 

v interakciji sooča z različnimi odnosi in opaža različno porazdelitev moči. Optimalno za 

njegov razvoj je, da pride do transferja moči, kar pomeni, da lahko v določenem 

kontekstu naučene postopke prenese na nove naloge. V tem primeru pomeni, da ima 
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mlajši odrasli z DS priložnost dokazati svoje sposobnosti, veščine v različnih situacijah. 

Med osebama, ki sta v interakciji, se razvijejo tudi čustveni odnosi, zapolnjeni lahko s 

pozitivnimi kot tudi z negativnimi, ambivalentnimi ali asimetričnimi občutki, ti pa lahko 

pospešijo oblikovanje tretjega tipa diad, to je primarne diade. V primarni diadi gre za 

odnos med dvema članoma diade, ki se dejansko vzpostavi med njuno interakcijo, ostane 

pa še po tem, ko nista več skupaj. Odnos med njima ostane na imaginarni ravni, saj drug 

drugega ohranjata v mislih, drug z drugim sočustvujeta ipd. Pri mlajših odraslih z DS je 

to zelo značilno, saj imaginarno doživljanje izražajo ekspresivno. Pogosto se pogovarjajo 

z bližnjimi osebami v svojih mislih, glasno razmišljajo, kako bi se odzvali starši, kaj bi 

mu rekli, kaj bi naredili v določeni situaciji ipd. McGuire, Chicoine, in E. Greenbaum 

(1997) ter S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) utemeljujejo, da odrasle osebe z DS 

uporabljajo glasen samogovor pri usmerjanju lastnega vedenja, pri učenju novih veščin, 

ko analizirajo dnevno dogajanje, ko izražajo žalost ali frustracije, ko so osamljeni. Takrat 

je edina zabava, da se pogovarjajo z imaginarno osebo. Pogosteje in intenzivneje 

uporabljajo samogovor, ko doživljajo številnejše in čustveno intenzivnejše dnevne 

dogodke, ni pa dokazane nobene povezave med samogovorom in vedenjskimi težavami, 

težavami v govoru ali družbeni izolaciji (Glenn & Cunningham, 2000). Motivacijska moč 

pogovora med mlajšim odraslim z DS in imaginarno osebo je zelo velika, saj pomeni 

edino možno zabavo, ko je dalj časa sam. Pomeni neke vrste pripravo, učenje primernega 

vedenja v novi situaciji (npr. preden spozna novo sosedo, se nauči, kako se z njo 

pogovarjati) (McGuire, Chicoine, & Greenbaum, 1997). Bronfenbrenner (1979) poudarja, 

da so kot dejavniki motivacije pomembne tako osebnostne značilnosti posameznika kot 

osebnostne značilnosti predstavnikov njegovega okolja, staršev, prijateljev, učiteljev, 

sodelavcev in vseh v življenju razvijajočega se posameznika, tudi objekti in simboli ter 

tudi »neresnični« elementi. Pri tem opozarja, da ne smemo pozabiti na vpliv 

»neresničnih« elementov, ki nastajajo v otrokovi domišljiji in vplivajo na interpretacijo 

določenih življenjskih situacij (prav tam). Domišljijski svet in samogovor pri mlajšem 

odraslem z DS sta zelo pomembna, saj sta način razreševanja različnih konfliktnih, 

zapletenejših situacij, glasno iskanje rešitev in »namišljeni pogovor« z njemu 

pomembnim drugim. McGuire (2005) ter S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) navajajo, da 

je samogovor pri osebah z DS namenjen prilagajanju, saj glasno razmišljajo o idejah, 

dogodkih, ki so se pripetili čez dan, razrešuje probleme, je v pomoč pri predvidevanju 

prihodnje situacije, pri izražanju občutij in frustracij ipd. Različni tipi diad niso 
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medsebojno izključujoči, ampak se lahko pojavljajo ločeno, lahko pa tudi sočasno, in 

prav sočasno pojavljanje različnih tipov diad bolj vpliva na človekov razvoj, pojasnjuje 

Bronfenbrenner (1979), kar lahko pojasnim z lastnimi spoznanji pri neposrednem delu z 

osebami z DS. Višja stopnja samostojnosti se odraža pri osebah z DS, ki imajo priložnost 

dejavno soustvarjati (diada skupne dejavnosti) in se situacijsko učiti z drugo osebo 

(opazovalna diada) ter nato svoje znanje vestno in povsem samostojno tudi pozneje 

uporabljati (primarna diada). Sistemski model neposredne situacije se razteza prek diade 

in je enako razvojno pomemben. Ta se imenuje sistem N+2 in je lahko na primer triada, 

tetrada ali druge širše medosebne strukture.  

 

Za razvoj mlajšega odraslega z DS sta zelo pomembna prisotnost in sodelovanje tretjega 

partnerja v odnosu, na primer očeta, starih staršev, prijateljev, sosedov ipd. Avtorji 

(Poehlmann, Clements, Abbeduto, & Farsad, 2005) so raziskovali, kaj vpliva na 

prilagoditev mater in družine na življenje z otrokom z DS. Matere so izpostavljale 

kontekstualne dejavnike, še posebej podporo partnerja, družinskih članov in zdravstvenih 

strokovnjakov. Ti dejavniki so pogosto prisotni v družinah otrok z DS, v primerjavi z 

družinami, katerih otroci imajo sindrom fragilnega X. Če je ta tretji del odsoten ali če 

pomeni bolj motečo kot podporno vlogo, se razvojni proces kot sistem zruši kot trinožni 

stol, ki ga je lažje zlomiti, če je ena noga že nalomljena ali krajša od drugih dveh 

(Bronfenbrenner, 1979). Podoben triadni princip velja za odnose med okolji, kot so dom, 

šola, delovni prostor ipd. Učinkovito delovanje celotnega konteksta na razvoj je odvisno 

od obstoja in narave socialnih medosebnih povezav med okolji, ki vključujejo združeno 

sodelovanje, komunikacijo, pretok informacij med okolji. 

 

Pomen ekoloških prehodov za razvoj mlajših odraslih z DS 

 

Bronfenbrenner (1979) navaja, da ni mogoče hkrati preučevati vse kompleksnosti okolja, 

v katerem se oseba razvija, ampak je treba izbrati, kateri vplivi so za dolgoročni razvoj 

posameznikovih nagnjenj in sposobnosti najpomembnejši. Pomembne vplive, ki so lahko 

veliki ali majhni, Bronfenbrenner imenuje ekološke prehode. »Ekološki prehodi se 

pojavijo vedno, kadar je posameznikova pozicija v ekološkem okolju spremenjena zaradi 

spremembe vloge, položaja ali obojega« (Bronfenbrenner, 1979, str. 26). Običajno 

socialno mrežo oseb z značilnim razvojem sestavlja najprej družina, nato so pomembni 
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vrstniki in šola, po koncu šole iskanje zaposlitve, nato mogoče menjava zaposlitve, 

poroka, ustvarjanje lastne družine, novi družinski prijatelji, nakup avtomobila, gradnja 

hiše, različne krize družinskega življenja, praznjenje gnezda, upokojitev ipd. 

(Bronfenbrenner, 1979). Pri osebah z DS je ta ciklus nekoliko drugačen. V splošnem 

lahko povzamem, da veliko omenjenih ekoloških prehodov pri osebah z DS ni prisotnih, 

kajti tudi zaradi DS kot stresogenega dejavnika in širšega konteksta, kulture, 

zgodovinskega obdobja ipd. je njihova socialna mreža nekoliko omejena. Bistvena in 

najpomembnejša je družina, starši, h katerim se osebe z DS vselej vračajo. Starši imajo 

običajno podaljšane roditeljske pravice in torej za svojega odraslega otroka skrbijo vse 

dotlej, dokler zmorejo. Kako so razlike med odraslimi z značilnim razvojem in odraslimi 

z DS pravno urejene, piše Škof (2002, str. 11): »Osebe, ki dopolnijo 18 let, v skladu z 

našo zakonodajo postanejo poslovno sposobne. To pomeni, da jim je priznana 

sposobnost, da samostojno sklepajo pravne posle ter da pridobijo pravice in prevzamejo 

odgovornosti. S tem statusom dobijo osebe tudi na primer volilno pravico in možnost 

samostojnega vstopanja v zakonsko zvezo. Osebi, za katero pristojno sodišče na podlagi 

predloga pristojnega centra za socialno delo ugotovi, da zaradi različnih razlogov ni 

sposobna sprejemati določenih pravnih in poslovnih odločitev, se poslovna sposobnost 

odvzame. Če se osebi popolnoma odvzame poslovna sposobnost, ta uživa status, kot ga 

ima otrok do 15. leta starosti. Če se ji poslovna sposobnost odvzame delno, dobi status 

mladoletne osebe, stare od 15 do 18 let. V obeh primerih dobi oseba skrbnika, ki ga pri 

določenih pravnih in poslovnih zadevah zastopa. Če so starši osebe še živi ali če so ti 

svojo starševsko vlogo še sposobni opravljati, prevzamejo skrbniško vlogo oni. V tem 

primeru pravimo, da so bile staršem podaljšane roditeljske pravice. Tudi te so lahko 

podaljšane delno ali popolno.« V skupino oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, 

spada večina slovenskih mlajših odraslih z DS. Vsak ekološki prehod je tako posledica 

kot tudi povzročitelj procesa razvoja, je funkcija bioloških sprememb in spremenjenih 

okoliščin v okolju in primer procesa vzajemne akomodacije med organizmom in 

njegovim okoljem, navaja Bronfenbrenner (1979). V procesu biološkega in 

kontekstualnega spreminjanja je pomembna interakcija med posameznikom z njemu 

lastnimi značilnostmi (pomen vzgoje) in okoljem z njegovimi značilnostmi (pomen 

narave). Bronfenbrenner (prav tam) govori o ekoloških prehodih kot največji spremembi, 

ki se gotovo pripetijo v življenjskem obdobju človeka. Seveda večina sprememb poveča 

občutljivost in nemir, kar lahko razvoj ali pospeši ali zavre; zato izkušnje prehodov 
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pomenijo vpogled v odnos med ekološkimi spremembami in razvojnimi procesi. 

Pomemben ekološki prehod je rojstvo novega družinskega člana, in če ima novorojenec 

razvojno motnjo, npr. DS, se različne družine na to ekološko spremembo različno 

prilagodijo. S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) ter J. Poehlmann in sodelavci (2005) 

navajajo, da se nekatere družine težje prilagodijo na otroka s primanjkljajem, nekatere pa 

se prilagodijo in kmalu poiščejo in uporabljajo sisteme pomoči ter podpore zunaj družine, 

saj ti vplivajo na razvoj otroka. Ekološki prehodi so lahko tudi rezultat prilagoditev in 

sprememb makrosistema. S. Buckley (2002b) navaja, da je prva stvar, ki jo oseba z DS 

potrebuje, dobro starševstvo, ki pomeni dobro zdravstveno in telesno oskrbo, spodbudno 

okolje, v katerem je oseba ljubljena, v katerem uživa, se pogovarja, se igra, posluša branje 

in se tudi dobro uči vedenja. Ekološki prehodi so odlični primeri medsebojne prilagoditve 

med organizmom in njegovim okoljem (Bronfenbrenner, 1979) in konstituirajo bistvo 

ekološkega razvoja pri človeku (Muuss, 1996). V povezavi z ekološkimi prehodi 

Bronfenbrenner (1979, v Batistič Zorec, 2000) opozori na pomen (dis)kontinuitete v 

razvoju, saj je ekološki model izrazito nestadijska teorija, pri čemer je razvoj pojmovan 

kot kontinuiran in postopen proces, ki je posledica procesov staranja in doživetih izkušenj 

ter za katerega niso značilni nenadni napredki.  

 

Pomen dejavnosti razvijajoče se mlajše odrasle osebe z DS in spreminjajočega se okolja 

 

Bronfenbrenner (1979) vselej poudarja, da otrok dejavno oblikuje naravo svojega 

socialnega konteksta. Podobno velja tudi za mlajše odrasle z DS, saj so dejavni tako v 

interakciji z ljudmi kot tudi pri različnih dejavnostih. Narava teh odnosov (mlajši odrasli z 

DS – okolje) pa je odvisna od različnih atributov, ki jih oseba z DS prinese v odnos do 

ljudi in dejavnosti. Bronfenbrenner (1993, v Thomas, 1996) te atribute imenuje osebne 

spodbudne karakteristike, ki povedo, v kateri dejavnosti si razvijajoči se posameznik 

prizadeva in kako je lahko obravnavan. Osebne spodbudne karakteristike, ki jih navaja 

Bronfenbrenner (prav tam), so splošne in zato pomensko primerljive za vsakega 

razvijajočega se posameznika. Avtor med osebnimi karakteristikami navaja dispozicije, 

bioekološke vire, selektivno dovzetnost, težnjo po spreminjanju okolja in direktivno 

prepričanje. V nadaljevanju apliciram osebne karakteristike na mlajše odrasle z DS. 
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Dispozicije vključujejo osebne karakteristike mlajše odrasle osebe z DS, ki lahko 

privabijo ali odbijajo vrsto reakcij iz okolja, ki lahko upočasnijo ali pospešijo psihološki 

razvoj mlajšega odraslega z DS (npr. prikupna, iskrena in topla mlajša odrasla oseba z DS 

vselej privlači ljudi v primerjavi z agresivnejšimi in vedenjsko težavnimi osebami 

(Thomas, 1996)). Za mlajše odrasle z DS je značilno bolj socializirano vedenje v 

primerjavi z drugimi osebami s podobno stopnjo kognitivnega in komunikacijskega 

primanjkljaja (Freeman & Hodapp, 2000; Chapman & Hesketh, 2000; Dykens & Kasari, 

1997), kar jim je tudi v pomoč pri uspešnem udejstvovanju v dejavnostih v skupnostih in 

pri inkluzivnem izobraževanju, ugotavljajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002). Isti avtorji 

dodajajo, da imajo mlajši odrasli z DS, ki imajo tudi nevrološke razvojne motnje, npr. 

motnjo avtističnega spektra, več težav v družbi in družba jih težje razume. Bioekološki 

viri sposobnosti, izkušenj, znanja in spretnosti so nujni za učinkovito delovanje na 

določeni stopnji razvoja. Tako dejavnost Bronfenbrenner (1979) imenuje molarna 

dejavnost, ki je posledica učenja skozi čas in je pokazatelj stopnje in narave psihološke 

rasti. Zato Bronfenbrenner (1979, str. 45) tudi razlikuje med pojmoma »molarna 

dejavnost« (na primer pomivanje posode, nakupovanje v trgovini, pogovarjanje po 

telefonu, ipd.) in »vedenje« (na primer prijaznost, zadržanost, olikanost, strpnost, 

empatičnost ipd.). Avtor tudi pojasnjuje, da je vsaka molarna dejavnost vedenje, ni pa 

vsako vedenje molarna dejavnost. Bronfenbrenner tu navaja selektivno dovzetnost, težnjo 

po spreminjanju okolja in direktivno prepričanje. Selektivna dovzetnost pomeni, da mlajši 

odrasli z DS selekcionira različne dejavnosti, npr. eden se bolj nagiba k športnim 

dejavnostim, drugi k plesnim, tretji k pevskim, četrti se zavzema za tehnologijo ipd. 

Mlajši odrasli z DS oblikujejo svoj kontekst tudi glede na ustvarjalnost, potrebo po 

spremembah in različne značaje, saj se nekateri kažejo bolj kot introvertni, vase zaprti, 

umaknjeni, drugi pa kot ekstrovertni, navzven usmerjeni, odprti karakterji. Posledično 

različni mlajši odrasli z DS iščejo različne vrste okolij in tudi različne dejavnosti, ki so 

relevantne za razvoj, introvertirani posameznik je raje v skupini z drugim mirnim 

posameznikom (strukturiran odnos z drugim), ekstrovertirani posameznik pa običajno 

uživa v nestrukturirani, glasni množici ljudi. Težnja po spreminjanju okolja pomeni 

stopnjo, do katere mlajši odrasli z DS lahko sledi zelo kompleksnim dejavnostim tako, da 

spreminja okolje v bolj izdelane smeri (npr. mlajši odrasli z DS obiskuje redni tečaj 

orientalskega plesa, v katerem plešejo drugi mlajši odrasli z značilnim razvojem). Pri tem 

gre za primer inkluzije, saj so plesalci v enakem procesu učenja orientalskega plesa in se 



Sandra Medveš Berginc: Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost 
mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom  
 

42 
 

mlajši odrasli osebi z DS ni treba prilagajati skupini (integrirati), ampak je program 

prilagojen tako, da v njem enakovredno sodelujejo vsi plesalci. Predstavljen primer kaže, 

kako lahko mlajši odrasli z DS z lastno dejavnostjo spreminja okolje, saj ozavešča osebe 

z značilnim razvojem, da se tudi oseba z DS lahko enakovredno vključuje. Direktivno 

prepričanje pa pomeni, da mlajši odrasli z DS lahko oblikuje svoje izkušnje, snuje 

različne načrte, razmišlja o življenjskih ciljih ipd. V splošnem gre za prepričanje mlajšega 

odraslega z DS o odnosu do okolja, o tem, kako je vpet v okolje, o tem, kakšna je njegova 

vloga v okolju, kako razume druge ipd. Za mlajše odrasle z DS je močna točka prav 

družbeno razumevanje. Svoje občutenje in razumevanje okolja, družbe, v kateri so, 

kažejo na nebesedni način, npr. s tonom glasu, z izrazom obraza ali s telesno držo, in 

kljub razvojnemu primanjkljaju glede govornih veščin znajo pravilno razbrati glavno 

sporočilo občutij ali vedenja (Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Sacks, 1999). Omenjeni 

avtorji tudi povzemajo po različnih drugih avtorjih, da so pri mlajših odraslih z DS dobro 

razvite socialne veščine, empatija in družbene kompetence. Prav v simbolnih (socialnih) 

igrah otroki z DS izražajo svoje sposobnosti zlasti v družbenih aspektih (socializaciji, 

obvladovanju socialnih veščin) (Beeghly in sod., 1990, v Jobling, 1996). Podobno 

obvladovanje in učenje socialnih veščin med različnimi socialnimi igrami velja tudi za 

mlajše odrasle z DS. Vsako tako prepričanje in družbeno razumevanje oseba z DS 

spreminja s časom in zaradi različnih izkušenj, ki jih v okolju pridobiva (Bronfenbrenner, 

1993, v Thomas, 1996).  

 

Ekološka teorija razvoja ima mnogo stičnih točk s paradigmo vseživljenjskega razvoja in 

s teorijo družinskih sistemov, saj gre v izbranih razvojnih teorijah za poudarek na 

sistemskih interakcijah, znotraj katerih se razvija dejavna mlajša odrasla oseba z DS, gre 

za vseživljenjski razvoj mlajšega odraslega z DS ipd.  

 

 

2.2 Vseživljenjski razvoj mlajših odraslih z DS 

 

Zadnja tri desetletja so se pričakovanja glede življenjske dobe oseb z DS zelo spremenila, 

saj je ta bistveno daljša, kot je bila v preteklosti. Tudi avtorici Esbensen in Seltzer (2011) 

navajata, da sta podaljšana življenjska doba odraslih z DS in sočasno daljše bivanje s 

svojimi materami kot vzorca vseživljenjskega kroga najpomembnejši izziv raziskovalcev, 
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politike in drugih, ki opravljajo storitve za te družine. Lahko rečemo, da je daljša 

življenjska doba oseb z DS izziv tako zanje kot tudi za neposredne bližnje, starše, 

skrbnike, raziskovalce, skupnost, druge, ki opravljajo storitve, ipd., in sicer z namenom 

razvijanja večje samostojnosti oseb z DS. Naučiti se morajo živeti tudi brez staršev, saj 

zaradi daljše življenjske dobe morda živijo dlje kot njihovi starši. Samostojno življenje 

pomeni nove možnosti in odgovornosti za mlajše odrasle z DS (npr. lastna odločitev o 

tem, kaj in koliko bom jedel, kaj bom oblekel, kako se zaposliti čez ves dan, katero 

družbo izbrati ipd.). Avtorji (Cuskelly, Zhang, & Gilmore, 1998) navajajo, da morajo za 

uspešno izpolnitev vseh odgovornosti najprej zastaviti svoje cilje (npr. želim ostati zdrav) 

in nato usmerjati vedenje tako, da povečajo možnosti za uspeh (npr. pravilno se 

prehranjevati, ne pretiravati s hrano, ostati telesno dejaven, gibati se na svežem zraku 

ipd.), ki pomeni izpolnitev ciljev (ostal bom zdrav). Tudi Baltes, Lindenberger, in U. M. 

Staudinger (1998) navajajo, da ena od pomembnih predpostavk v paradigmi 

vseživljenjskega razvoja opredeljuje uspešen razvoj kot maksimizacijo dobička in 

minimalizacijo izgube. Isti avtorji poudarjajo, da ni razvoja (razvojne spremembe) brez 

izgub in ni izgub brez dobička. Narava dobička in izgube se spreminja s starostjo, 

vključuje objektivne in subjektivne kriterije ter je pogojena s kulturnim in z 

zgodovinskim kontekstom. Drudy (n. d.) navaja, da nekatere mlajše odrasle osebe z DS 

izgubijo veliko prijateljev, ko zapustijo šolo in vstopajo v institucije, ki nudijo pomoč. 

Njihove družine si želijo omiliti občutek osamljenosti z ustrezno podporo osebam z DS. 

Podporne družine v tem primeru pomagajo svojemu otroku – mlajšemu odraslemu z DS – 

tako, da mu pomagajo organizirati družabna srečanja, zabave za rojstni dan, jih odpeljejo 

v klube, na prireditve, koncerte ipd. (Sekcija za DS, n. d.; Buckley, Bird, & Sacks, 2002; 

Cunningham, 1996). Razprave o relacijah med pridobitvami in izgubami v obdobju 

staranja se nagibajo k spoznanju, da pridobitve, nove veščine nastanejo zaradi oz. kot 

posledica ali kompenzacija izgub, tudi bioloških. V povezavi s to trditvijo Baltes (1987, 

str. 616) utemeljuje eno od značilnosti selektivne optimizacije s kompenzacijo kot 

»prizadevanje, da bi starajočega se posameznika z razvojnim primanjkljajem učinkovito 

obvladovali«. Selektivna optimizacija in kompenzacija sta značilni tudi v razvojnem 

procesu mlajše odrasle osebe z DS. Zagovorniki paradigme vseživljenjskega razvoja 

izhajajo iz predpostavke, da vsak razvojni proces vključuje selekcijo in selektivne 

spremembe v prilagoditvenih sposobnostih (Featherman in sod., 1990; Marsiske in sod., 

1995, vsi v Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998; Baltes, 1987). Selekcija nastopa v 
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povezavi z optimizacijo in s kompenzacijo, pri čemer optimizacija označuje izbiro 

sredstev, usmerjenih na doseganje določenega cilja, kompenzacija pa nastopa v funkciji 

odgovora na določeno izgubo sredstev, pomembnih za dosego cilja. Njen fokus je lahko 

usmerjen na spremembo cilja ali pa na dosego istega cilja z drugimi sredstvi. Ravno 

zaradi kompenzacije je razvoj možen tudi, ko je biološko omejen, saj je kultura v funkciji 

kompenzacije (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998). Za razumevanje razvoja 

mlajše odrasle osebe z DS je bistveno, da ne izhajamo iz stresogenega dejavnika – 

sindroma, omejitev, primanjkljajev, ki jih sindrom povzroča, ampak iz sposobnosti 

prilagoditve, iz usvojenih socialnih veščin, uspešne socializacije, k čemur prispeva 

spodbudno okolje, v katerem oseba z DS živi. Gre za selektivni izbor določenega 

razvojnega poteka oz. izbiro, kateri razvojni proces pri mlajšem odraslem z DS bomo 

spremljali, ga okrepili, optimizirali, maksimizirali, da bo mlajšemu odraslemu z DS 

uspelo doseči čim večje pridobitve, katerih glavni cilj je čim večja samostojnost. Razvoj 

gibanja med orientalskim plesom mlajše odrasle osebe z DS je selektivna izbira, ki jo 

utrjujemo in izboljšujemo z rednimi plesnimi vajami. Maksimalni dobitek mlajše odrasle 

osebe z DS je gotovo dosežen, ko se ta oseba lahko pokaže na predstavi v lokalni 

skupnosti skupaj z drugimi plesalkami brez razvojnih motenj, vendar pa je za tako 

predstavo poleg optimizacije pomembna tudi kompenzacija, v tem primeru okolje, 

družba, ki tak nastop sprejme z odobravanjem. Ko so zagotovljeni vsi pogoji uspešnega 

razvojnega procesa, torej selekcija, optimizacija in kompenzacija, je mlajši odrasli z DS 

na tem področju samostojen. Menim, da je lahko primanjkljaj v biološkem smislu tudi 

izziv za napredek v razvoju, kot predpogoj za pozitivne spremembe v sposobnostih 

prilagoditve, kot navajajo Baltes (1987) ter Uttal in Perlmutter (1989, po Baltes, 

Lindenberger, & Staudinger, 1998). To pomeni, da je napredek možen tudi v kontekstu 

nepopolnosti in ovir. H. L. Boyd in Bee (2006, v Lifespan Development, 2011) navajata 

Baltesa, ki meni, da so razvijajoče se osebe, torej tudi mlajši odrasli z DS, sposobni 

plastičnosti ali pozitivnega odzivanja na okoljske zahteve in težave skozi življenje. Zato 

me v disertaciji zanima razvoj samostojnosti oseb z DS v subjektovem kontekstu.  

 

Cilja teorije vseživljenjskega razvoja sta med drugim ugotoviti povezave med zgodnjimi 

in poznejšimi razvojnimi izidi in procesi: skicirati ali načrtati dejavnike in mehanizme, ki 

ustvarjajo vseživljenjski razvoj ter določene biološke in okoljske priložnosti in pritiske, ki 

oblikujejo vseživljenjski razvoj posameznika (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998). 
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Pueschel (1998) navaja, da če starši že pri rojstvu otroka z DS dobijo ustrezne nasvete in 

so pozitivno usmerjeni, se je večina od njih sposobna dobro prilagoditi in obvladati svojo 

novo vlogo, saj bodo otroku zagotavljali optimalno telesno in duševno blaginjo. Kakovost 

zgodnjih čustvenih vezi med skrbniki, starši in otrokom, tudi z DS, starševski slog in 

podpora staršev vplivajo na poznejše vezi tega odraščajočega odraslega z vrstniki (Clark 

& Ladd, 2000; Elicker, Englund, & Sroufe, 1992, vsi po Howell, Hauser-Cram, & Kersh, 

2007). Splošni konsenz med strokovnjaki glede zgodnjih intervencij pri otrocih z DS je, 

da so te koristne, kajti otroku omogočajo najboljše možne začetke v življenju. Pomenijo 

pa tudi spodbudo in podporo staršem, za katere je zgodnje obdobje najtežje (Stratford & 

Gunn, 1999), družinam dajejo občutek, da so sposobne voditi in uspešno reševati težave 

in uspešneje maksimizirajo potenciale otrok z DS (Buckley, 2008). Pogledi na starševsko 

delovanje (npr. sprejemanje praktičnega pristopa pri obvladovanju težav, pripisovanje 

kontrole samemu sebi raje kot zunanjim silam) nakazujejo, kakšna socialna dinamika 

prevladuje med materami in očeti in ki naj bi maksimizirala otrokove potenciale (Turner, 

Alborz, & Gayle, 2008). Bloom (1993) dodaja, da je namen zgodnjih intervencij 

minimizirati učinke nesposobnosti in (ali) neugodnosti tako, da so otroku v pomoč pri 

razvijanju njihovih potencialov. Intervencije zmanjšujejo umik in ohranjajo družabnost 

otrok z DS ter tako minimalizirajo težave odmaknjenosti otroka. To pa pomeni tudi 

izboljšanje kakovosti življenja v poznejših razvojnih obdobjih osebe z DS, pojasnjujejo 

E. M. Dykens in sodelavci (2002). Zgodnje intervencije, namenjene otrokom s posebnimi 

potrebami, so preventivni programi, ki zmanjšujejo vpliv tveganja genskih in razvojnih 

primanjkljajev, preprečujejo negativne razvojne verižne reakcije kot posledice tveganja in 

tudi odpirajo možnosti osebam s posebnimi potrebami (Connard & Novick, 1996). 

Dokazano je, da na mlajše odrasle z DS zelo koristno vplivajo zgodnje intervencije, 

boljša zdravstvena oskrba in širše možnosti izobraževanja v okolju. V slovenski Sekciji 

za DS (n. d.) ugotavljajo, da je pri vzgoji oseb z DS najpomembnejša usmerjenost k 

iskanju in maksimiziranju sposobnosti teh oseb, saj je to predpogoj, da lahko mlajši 

odrasli z DS samostojneje in dejavneje sodeluje v skupnosti na področju dela in 

družbenega življenja. Gibson (1991, v Brown, 1996) navaja, da se zaradi bogatega in 

pozitivnega okolja v zgodnjem obdobju pričakuje višja stopnja kognitivnega delovanja v 

odraslem obdobju. Če so drugi dejavniki pri posamezniku pozitivni, to za odraslega 

pomeni večjo kompetentnost pri izvajanju široke palete delovnih opravil v skupnosti. 

Čeprav se mnogi še vedno vključujejo v delavnice, pa so te s prihodom integracije in 
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inkluzije znotraj šolskih sistemov manj sprejemljive in potrebne za odrasle osebe z DS. 

Upoštevati moramo, da je DS kompleksni sindrom; boljši zdravstveni in izobraževalni 

vzorci in družbene priložnosti izboljšajo življenjski slog, čeprav je vsaka neodkrita stvar 

nov izziv. Pretekle izkušnje kažejo možnosti pozitivnega razvoja in spoznanje, da so 

intervencije kontinuiran proces, ki zahteva multidisciplinarnost in sodelovanje družine. 

Avtorici (Connard, & Novick, 1996) navajata tudi vpliv negativnih dejavnikov na razvoj 

mlajših odraslih z DS, saj menita, da večje omejitve za osebe z DS izvirajo iz nizkih 

pričakovanj o njihovi prihodnosti in nizkega standarda izobraževanja ter zdravstvene 

obravnave v njihovem otroštvu.  

 

Vseživljenjski razvoj oseb z DS se ne ustavi, ampak poteka od rojstva do smrti. Kot 

ugotavljajo S. Buckley, Bird, Sacks, in Archer (2002), lahko pričakujemo značilen 

napredek na vseh področjih razvoja v obdobju mladostništva in nobenih dokazov ni, da bi 

bil razvoj ustavljen ali upočasnjen. S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) navajajo, da so 

socialno razumevanje, empatija in socialne interakcije močna področja oseb z DS od 

otroštva skozi ves življenjski cikel. Chapman in L. J. Hesketh (2000) navajata, da se tudi 

vedenjski fenotip oseb z DS spreminja skozi vseživljenjski cikel, in sicer s starostjo teh 

oseb. V zgodnjem življenjskem obdobju so značilni kognitivni zaostanki z značilnim 

govornim oz. jezikovnim primanjkljajem. V otroštvu in adolescenci so značilni selektivni 

primanjkljaji v izrazni skladnji in besednem delovnem spominu (kratkoročnem besednem 

spominu), vendar pa zelo dobro razumejo besedišče. Za mlajše odrasle z DS je značilno 

bolj prilagojeno vedenje. Simptomi Alzheimerjeve bolezni pa so značilni za okoli 

polovico starejših od 50 let.  

 

Vseživljenjski razvoj pomeni tudi spreminjanje potreb, interesov, zahtev, zaznav ipd. 

razvijajoče se osebe, tudi oseb z DS ter ožjega in širšega okolja (Connard & Novick, 

1996). Za mlajše odrasle z DS so zelo pomembna vprašanja osebne izbire, saj je to eden 

od dejavnikov kakovosti življenja. S starostjo oseb se spreminjajo zahteve po osebni 

izbiri in tudi kakovost življenja. Brown, J. Taylor, in Matthews (2001) navajajo, da je 

narava kakovosti življenja po eni strani sociološki konstrukt, ki opisuje, kako okolje 

vpliva na posameznika, ter po drugi strani psihološki konstrukt, ki opisuje, kako 

posameznik zaznava vidike svojega okolja. Zadnjih nekaj desetletij je kakovost življenja 

mlajših odraslih z DS bistveno boljša, k čemur prispevajo različni kulturni, zgodovinski 
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in sociološki dejavniki. Njihov vpliv vse bolj zaznavajo tudi mlajši odrasli z DS sami, saj 

so se opolnomočili oziroma še več, »okrepili so si moči«, se socializirali ter usvojili 

socialne veščine do tolikšne mere, da znajo izraziti občutenja in zaznave. Menim pa, da 

smo še na poti popolnega upoštevanja sporočil oseb z DS. Smo na začetku poti v 

ustvarjanju inkluzivnega okolja v tolikšni meri, da bo mlajši odrasli z DS imel več 

možnosti vključevanja v okolje, ne samo v vrtce ali šole, ampak tudi v delovno okolje. 

Tudi Brown (1994) navaja, da je daljši življenjski cikel oseb z DS izziv bolj kritičnega 

vrednotenja kakovosti življenja teh oseb, saj npr. spremembe življenjske dobe odpirajo 

nešteto izzivov v odnosu do dela, skupnosti, družinskega življenja, ki vključuje razvoj 

medosebnih odnosov, svobodno raziskovanje, učenje dejavne udeležbe v vseh 

življenjskih vidikih. Vse to pomeni krepitev moči, dejanske izbire in samopodobe mlajših 

odraslih z DS, kar prispeva h kompleksnim interakcijam spremenljivk skozi 

vseživljenjski krog, pojasnjuje Bronfenbrenner (1979). 

 

 

2.3 Teorija družinskih sistemov 

 

Za boljše razumevanje problematike mlajših odraslih z DS bom na podlagi teorije 

družinskih sistemov utemeljila vlogo stresogenega dejavnika – DS – v družinskem 

sistemu in vpliv osebe z DS na najbližje družinske člane v mikrosistemu družine.  

 

Vloga stresogenega dejavnika – DS – in njegovo različno obvladovanje v družinski 

skupnosti  

 

Rojstvo vsakega otroka povzroči številne spremembe tako v neposrednem družinskem 

sistemu kot tudi v celotnem življenju (Cunningham, 1996). Spremenijo se vloge 

posameznih članov družine, družinske interakcije, vrednotni sistem, način zadovoljevanja 

potreb posameznikov ipd. Rojstvo otroka z DS je za družino še večji izziv, saj, kot meni 

M. Van Riper (2000), DS ne vpliva le na dobrobit, blagostanje osebe z DS same po sebi, 

ampak vpliva na blagostanje vseh družinskih članov. Z. Hitejc (2001) meni, da rojstvo 

otroka z razvojno motnjo povzroči starševsko krizo, zaradi česar je treba družinske 

vrednote spremeniti in starševsko vlogo temu prilagoditi. Starševska kriza se kaže v 

negativnih občutkih žalosti, jeze, depresije, anksioznosti in tudi stresa. Negativna čustva 
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pa lahko ovirajo proces prilagajanja staršev na osebo z DS. Druge avtorice (Cuskelly, 

Hauser-Cram, & Van Riper, 2008) menijo, da rojstvo otroka z DS vpliva na družinski 

sistem na različne načine, od mikroravni diadnih odnosov do makroravni kulturnega 

vidika, ki usmerja starševsko dojemanje razvojnih primanjkljajev. 

 

P. Minnes (1988) ugotavlja, da je odzivanje družinskih članov na osebo z razvojno 

motnjo delno odvisno tudi od vrste razvojne motnje. Pri raziskovanju oseb z različnimi 

razvojnimi motnjami (oseb z DS, avtizmom, s cerebralno paralizo, fetalnim alkoholnim 

sindromom, sindromom fragilnega kromosoma X) so raziskovalci prišli do t. i. prednosti 

DS (Hodapp, Ly, Fidler, & Ricci, 2001). Dokazali so, da se družine oseb z DS bolje 

spopadajo in bolje obvladujejo ta »stresogeni dejavnik« v primerjavi z družinami otrok z 

drugimi razvojnimi motnjami. I. Mink in sodelavci (1983) ter Hodapp (2007) navajajo, da 

so družine otrok z DS bolj harmonične, povezane, bolj optimistične in pripravljene za 

soočanje s situacijo in v njih je čutiti več topline kot v družinah otrok z drugimi 

intelektualnimi primanjkljaji. Z vidika teorije družinskih sistemov bolj povezane in 

harmonične družine zagotavljajo osebam s primanjkljaji, torej tudi mlajšim odraslim z 

DS, razvijanje občutka pripadnosti, ta pa vpliva na lastno zaznavo o samem sebi in 

njihovo dejavnost z drugimi (Howell, Hauser-Cram, & Kersh, 2007). P. Minuchin (2002, 

v Howell, Hauser-Cram, & Kersh, 2007) še navaja, da otroci, ki se v svoji družini čutijo 

sprejete, bolje razvijejo pozitivno predstavo o samem sebi in občutek pripadnosti. 

Ugotovitev velja tudi za osebe z DS, saj se spodbuden razvoj v otroštvu in občutki 

pripadnosti lastni družini odražajo tudi pozneje pri mlajših odraslih z DS. Matere otrok z 

DS doživljajo manj stresa, ugotavljajo Hodapp, L. A. Ricci, Ly, in Fidler (2003). Odnos 

med očeti in njihovimi potomci z DS je tesen in harmoničen, meni Hornby (1996). 

Hodapp (2007) pojasnjuje, da še niso raziskani razlogi, zakaj so prav družine oseb z DS v 

primerjavi z drugimi družinami prilagodljivejše. Eden od možnih razlogov je lahko ta, da 

so osebe z DS družabnejše, optimističnejše in veselejše. Drugi možen razlog pa je v tem, 

da so matere oseb z DS običajno starejše (Esbensen & Seltzer, 2011), zrelejše, 

izkušenejše, bolj izobražene, čemur sledi boljši družbeni status (Stoneman, 2007). 

Družinski sistemi oseb z DS so običajno bolj odprti kot sistemi družin otrok z drugimi 

intelektualnimi primanjkljaji, kar pomeni po sistemski teoriji, da so sprejemljivejše za 

zunanje vplive, spodbude, podpore (Morgaine, 2001). V odprtih sistemih sta razvoj in 

sprememba neločljivo povezana, kar je za proces razvoja mlajše odrasle z DS izziv za 
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utečene, obstoječe vzorce, to je odkrivanje alternativ in pojavljanje novih vzorcev, ki so 

bolj prilagojeni spremenjenim okoliščinam, kompleksnejši in bolj diferencirani 

(Minuchin, 1985).  

 

Morgaine (2001) navaja pomembno komponento teorije družinskih sistemov, to so 

sporočila in pravila, ki oblikujejo dinamiko med člani. Ta so v medosebnem odnosu in 

neprestano določajo ter omejujejo vedenje družinskih članov, se stalno ponavljajo in jih je 

preveč. So redkokdaj nedvoumna in zapisana, so pa pomembna, ker vzbujajo občutek 

krivde, kontrolirajo in omejujejo vedenje, mnoga lahko izražamo le v dveh besedah (npr. 

bodi sposoben, bodi popoln ipd.). Za mlajše odrasle z DS je značilno, da potrebujejo 

stalno ponavljanje in utrjevanje določenih pravil, tudi vedenja. Jasno postavljena pravila 

in omejitve so nujni za otroke z DS kot tudi za vse druge otroke brez razvojnih motenj, 

saj določajo, kaj je oziroma ni sprejemljivo, kakšno je primerno vedenje, navaja Pueschel 

(1998). Ko to usvojijo, so osebe z DS zelo socializirana bitja, saj od usvojenih pravil ne 

odstopajo, držijo se rutine, ki jim zagotavlja varnost. To se odraža v uspešnem socialnem 

razvoju. Vendar pa se v vsaki družini karakteristike mej in pravil skozi čas zaradi razvoja 

in zunanjih dejavnikov spreminjajo (Minuchin, 1985). 

 

Vpliv osebe z DS na najožje družinske člane – matere, očete in sorojence 

 

Pretekle raziskave so se ukvarjale predvsem z vplivom oseb z DS na njihove matere, 

manj pa na očete, sorojence in stare starše. Sodobne raziskave zajemajo vse družinske 

člane, s katerimi je oseba z DS v interakciji. V nadaljevanju navajam raziskave različnih 

avtorjev, ki utemeljujejo vpliv oseb z DS na posamezne družinske člane. 

 

Kot rečeno, so v raziskavah otrok in odraslih z DS najpogosteje sodelovale matere. 

Raziskave so primerjale družine otrok z značilnim razvojem in družine otrok z DS ter tudi 

družine otrok z DS in družine otrok z drugačnimi razvojnimi motnjami (npr. z 

intelektualnim primanjkljajem, avtizmom, s sindromom fragilnega X ipd.). V primerjavi 

skupine mater otrok brez razvojne motnje in skupine mater otrok z DS so v slednji 

skupini dokazali višjo raven stresa in manj uspešno obvladovanje materinske vloge, več 

napetosti in več depresije (Hodapp, 2007). Avtor tudi navaja, da je večina raziskav 

dokazala, da se matere oseb z DS bolje spoprijemajo s stresogenim dejavnikom kot pa 
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matere oseb z drugimi razvojnimi motnjami. Ponovno govorimo o »prednosti DS«, 

menita avtorici Esbensen in Seltzer (2011) ter povzemata ugotovitve različnih avtorjev, 

da matere oseb z DS doživljajo manj stresa, imajo širšo in bolj zadovoljujočo mrežo 

socialne podpore, so manj pesimistične glede prihodnosti svojih otrok in svoje otroke 

dojemajo kot manj težavne karakterje, se tudi bolje psihično počutijo (Abbeduto, Seltzer, 

Shattuck, Krauss, Orsmond, & Murphy, 2004). Prednost družin otrok z DS, ki imajo širšo 

in bolj zadovoljujočo socialno mrežo, si lahko razlagamo z ugotovitvijo Morgaina (2001), 

ki kot eno izmed pomembnih komponent družinskega sistema navaja meje družin, po 

katerih se družine razlikujejo – so bolj odprte ali pa bolj zaprte. Avtor utemeljuje, da 

noben družinski sistem ni popolnoma zaprt ali popolnoma odprt, gotovo pa je, da je v 

družinah, v katerih so meje bolj odprte, socialna mreža širša in bolj sprejemajo zunanjo 

pomoč. Družine z zaprtimi mejami pa so bolj izolirane od okolja in delujejo bolj 

samozadostno, posledično je revnejša tudi njihova socialna mreža. Cunningham (1996) 

dodaja, da so matere otrok z DS manj obremenjene z nepomembnimi stvarmi, manj 

materialistične in manj osredinjene nase in bolj prosocialno usmerjene, kar ponovno 

nakazuje na odprtost do drugih in sprejemanje zunanjih vplivov (Morgaine, 2001). P. 

Lewis in sodelavci (2006) ugotavljajo, da matere sinov z DS doživljajo manj družinskih 

konfliktov in so manj pesimistične glede svojih otrok v primerjavi z materami, katerih 

sinovi imajo sindrom fragilnega X. Najnovejše raziskave kažejo, da občutki pesimizma, 

starost matere ob rojstvu otroka z DS in socialna podpora ne vplivajo več tako pomembno 

na zadovoljstvo in kakovost odnosov mater s potomci z DS. Prej omenjeni avtorici 

(Esbensen & Seltzer, 2011) sta namreč dokazali, da vedenjske značilnosti osebe z DS bolj 

vplivajo na zadovoljstvo v življenju in na boljšo kakovost odnosov med otrokom z DS in 

materjo kot pa starost matere ali družbena podpora, kar je veljalo v preteklosti.  

 

Hodapp (2007) meni, da se stopnja napetosti mater skozi življenjski razvojni krog otroka 

spreminja. Cunningham (1996) utemeljuje, da se v obdobju adolescence napetost in stres 

matere povečata, saj proces osamosvajanja njihovih otrok z DS ni tako običajen kot pri 

mladostnikih brez razvojnih motenj. Mladostniki z DS so bolj izolirani in bolj odvisni od 

staršev, saj se mnogi vključujejo v družbo le ob njihovi podpori. Avtor še dodaja, da 

mladostniki z DS, ki imajo manj socialnih stikov in prijateljev, bolj negativno vplivajo na 

družinske člane. Taki negativni občutki mater mladostnikov z DS so v preteklosti 

prevladovali. Tudi sodobne raziskave kažejo, da so družine z mladostnikom z DS v 
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prednosti pred družinami, katerih člani imajo drugačne razvojne motnje (Esbensen & 

Seltzer, 2011). Tudi matere odraslih z DS poročajo o tem, da živijo v manj konfliktnem 

družinskem okolju, da doživljajo manj stresa in bremen, da so zadovoljnejše z družbeno 

podporo, so optimističnejše in bolj sprejete ter bolje ocenjujejo, presojajo prednosti svojih 

otrok kot pa matere odraslih z intelektualnimi primanjkljaji ali drugimi razvojnimi 

motnjami. Matere kažejo večjo potrebo po socialni in družinski podpori, po informacijah, 

ki bi razložile otrokovo situacijo, in pomoči v skrbi za otroka (Bailey, Blasco, & 

Simeonsson, 1992). Krauss (1993) ugotavlja, da imajo matere v primerjavi z očeti več 

težav v prilagajanju svoje starševske in partnerske vloge (odnos s partnerjem, zdravje 

staršev, omejitve v vlogah ipd.).  

 

Očetje otrok z DS so bili v preteklosti manj vključeni v raziskave kot matere. Bolj so 

sodelovali v raziskavah drugih razvojnih motenj. Raziskave očetov oseb z razvojnimi 

motnjami so pokazale, da ti občutijo manj napetosti in se bolje počutijo kot matere 

(Bristol, Gallagher, & Shopler, 1988; Jurišić, 2009; Krauss, 1993). V nasprotju s tem pa 

Cunningham (1996) povzema po različnih avtorjih, da očetje otrok z DS čutijo več 

napetosti pri navezanosti na otroka kot matere in posledično se v očetovski vlogi počutijo 

manj izpolnjeni, zadovoljni. Skrbijo jih predvsem stroški, ki jih prinaša skrb za otroka z 

razvojnimi motnjami, in tudi, kaj otrok z razvojnimi motnjami pomeni družini kot celoti 

(Price-Bonham & Addison, 1978). Očetje se tudi bolj odzivajo na fizične, kognitivne in 

emocionalne značilnosti otrok, zaradi katerih so v družbi njihovi otroci z DS manj sprejeti 

(Keller & Honig, 2004). Očetje kažejo več napetosti zaradi otrokovega temperamenta, 

značaja (npr. razpoloženja) in svojega odnosa do otroka. V primerjavi stopnje stresa 

očetov in mater otrok z DS s stopnjo stresa staršev vrstnikov brez motenj so pri očetih in 

materah otrok z DS dokazali večjo stopnjo stresa. B. Jurišić (2009) ugotavlja, da očetje 

drugače doživljajo stres in izražajo čustva od mater. Avtorica navaja, da družba od očetov 

oseb z DS pričakuje, da se bodo sposobni soočiti z vsakim položajem in čustev ne bodo 

posebej izražali, hkrati pa naj bi bili ti isti očetje bolj ljubeči in občutljivejši. L. A. Ricci 

in Hodapp (2003) sta dokazala neke vrste prednosti očetov otrok z DS, saj ti svoje otroke 

dojemajo kot sprejemljivejše, pozitivnejše osebnosti, manj vedenjsko težavne, manj 

zahtevne in prilagodljivejše v primerjavi z otroki z drugimi intelektualnimi primanjkljaji. 

Rodrigue, Morgan, in Geffken (1992) so v primerjavi družin s tipičnim razvojem otrok, z 

avtističnim otrokom in z odraslimi z DS ugotovili, da je v družinah, v katerih odrašča 
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otrok z razvojno motnjo, zaznati negativni vpliv otroka na družino. Za očete v teh 

družinah je značilna visoka raven prilagajanja in spoprijemanja, saj vsebuje željo po 

izpopolnjenosti, po fantazijah, kognitivnem prestrukturiranju in iskanju informacij, vse z 

namenom, da bi živeli v harmoniji. Taki predvidljivi vzorci interakcij družinskih članov 

so v pomoč pri vzdrževanju družinskega ravnotežja, homeostaze (Minuchin, 1985) in 

določajo vodilne namige, kako naj bi družinski člani delovali (Morgaine, 2001). 

Cunningham (1996) ugotavlja, da je ločitev zakoncev, ki imajo otroke z razvojnimi 

motnjami, manj od angleškega nacionalnega povprečja. Tudi v primerjavi družin z 

drugačnimi razvojnimi motnjami in družin otrok z DS je v slednjih dokazano manj 

ločitev, če pa se zgodijo, se pojavijo zelo zgodaj, pred otrokovim drugim letom starosti in 

značilnejše so ločitve med mlajšimi, manj izobraženimi in podeželskimi starši otrok z DS.  

 

S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) ugotavljajo, da je vloga sorojencev v življenju oseb z 

DS pomembna. Kako vpliva oseba z DS na sorojence, pa je odvisno od stopnje težav 

osebe z DS, od stališč staršev in od tega, kako se spoprijemajo z zahtevami, dodajajo 

avtorji. Sorojenci otrok z razvojnimi motnjami so bili dolgo obravnavani kot depresivni in 

drugače negativno obravnavani v primerjavi s sorojenci otrok z značilnim razvojem 

(Hodapp, 2007; Van Riper, 2000; McHale & Gamble, 1989). Avtorice (Lobato, Barbour, 

Hall, & Miller, 1987) so ugotovile, da so bratje oseb z DS depresivnejši in agresivnejši 

kot sestre. Z. Stoneman (2005) po različnih avtorjih povzema domneve, da oseba z DS 

vpliva na samopodobo sorojenca. Po letu 1990 so se te domneve spremenile, saj se razlike 

med samopodobo sorojencev oseb z razvojnimi motnjami in sorojencev oseb brez 

razvojnih motenj niso več potrdile. M. Van Riper (2000) navaja, da še vedno ostaja 

odprto vprašanje, zakaj so nekateri sorojenci oseb z DS uspešni in prilagodljivi, nekateri 

pa čutijo negativne posledice. V 90. letih je prišlo do preobrata v pozitivni prilagoditvi 

sorojencev na osebe z DS. Večina sorojencev razvije pozitivne odnose z osebami z DS, 

jih pozitivno dojema in večina jim tudi dejavno pomaga pri vsakodnevnih opravilih 

(Cunningham, 1996; Buckley, 2002a). Sodobne raziskave v primerjanju sorojencev otrok 

z drugimi razvojnimi motnjami in sorojencev otrok z DS so pri slednjih potrdile ponovno 

prednost. Sorojenci otrok z DS namreč kažejo manj eksternih in internih težav. 

Prilagoditvene težave se kažejo le na prehodu sorojenca iz srednjega otroštva v 

adolescenco (Fisman, Wolf, Ellison, & Freeman, 2000). Nasprotno pa Z. Stoneman 

(2005) po različnih avtorjih povzema, da imajo sorojenci oseb z avtizmom, DS, zmernimi 
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in s težjimi duševnimi motnjami ter kombiniranimi motnjami tudi povečane interne 

(strah, umik) in eksterne (agresivnost, izbruhi) težave. Različni avtorji dokazujejo 

prednosti, ki jih oseba z DS prinaša sorojencu. To so večja empatija in boljše sprejemanje 

individualnih razlik (Cuskelly & Gunn, 2006), pozitivne izkušnje in osebnostna rast, 

socialne kompetence, nizka raven vedenjskih težav (Van Riper, 2000), večja toleranca in 

razumevanje (Buckley, Bird, & Sacks, 2002). DS sorojencem ne prinaša negativnih 

vplivov ali vedenjskih težav in tudi ne nikakršne prikrajšanosti v otroštvu (Cuskelly & 

Gunn, 2006). Manj raziskav je usmerjenih na odrasle sorojence oseb z DS, saj se te 

pojavljajo šele zadnjih nekaj let. V primerjavi s sorojenci oseb z avtizmom sorojenci 

odraslih oseb z DS kažejo več medosebnih odnosov z brati ali s sestrami in tudi 

pozitivnejše učinke in manj pesimizma (Orsmond & Saltzer, 2007). Gath in McCarthy 

(1996) dodajata, da starejši sorojenci hitreje usvojijo vlogo učitelja ali nadomestnih 

staršev, zato občutijo manj napetosti, medtem ko se mlajši sorojenci še razvijajo in se 

lahko tudi prepirajo z osebami z DS.  

 

 

 

 
3 Sprememba paradigme – 80. leta preteklega stoletja 

 

 

Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so prinesla pozitivne spremembe v pristopih, stališčih, 

perspektivah v družinah z osebo z razvojno motnjo. Hayes (1996) in Hodapp (2007) 

pojasnjujeta, da so bile do 1980. leta raziskave družin otrok z razvojno motnjo negativno 

naravnane. Bistveno raziskovalno vprašanje je bilo, na katere družinske člane rojstvo 

otroka z razvojno motnjo negativno vpliva, kako se ta vpliv kaže in kako močno se 

odraža. Že po definiciji je bil potomec z razvojno motnjo »moteč dejavnik«, ki se je 

družinskim članom »pripetil«. Raziskovalci so večinoma raziskovali le materine občutke, 

očetove zelo redko. Večina raziskav materinih občutkov je dokazovala povečanje 

depresije in nestabilnosti v zakonskih zvezah. Med sorojenci pa so večinoma raziskovali 

starejše sorojence, predvsem sestre oseb z razvojno motnjo. Tudi pri teh sta bili dokazani 

večja napetost in depresija. Pri raziskovanju družine z osebo z razvojno motnjo kot celote 
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so ugotovili, da so te družine nesposobne živeti tipično družinsko življenje, in tudi, da ne 

morejo ekonomsko napredovati. 

V 80. letih preteklega stoletja pa se je negativna perspektiva oseb z razvojno motnjo 

začela spreminjati. Crnic, Friedrich, in Greenberg (1983) pojasnjujejo, da potomec z 

razvojno motnjo ni bil več opredeljen kot moteč dejavnik, ampak kot »stresogeni 

dejavnik« družinskega sistema. Razvoj perspektive obvladovanja »stresogenega 

dejavnika« je nadomestil dotedanjo negativno perspektivo oseb z razvojno motnjo. Ta 

stresogeni dejavnik se pojavi v različnih družinah in vpliva na različne načine. Avtorji 

razlagajo, da tudi drugi stresogeni dejavniki v družini, npr. bolezen družinskega člana, 

napredovanje v službi, zamenjava šole ali službe, vplivajo na vsako družino na drugačen 

način. Razvoj drugačne perspektive oseb z razvojno motnjo je privedel do novih stališč 

raziskovanja družin. Bistveni so postali štirje raziskovalni pristopi: 

• identificiranje značilnosti oseb z razvojno motnjo, ki vplivajo na boljše ali slabše 

spoprijemanje družine s stresogenim dejavnikom; 

• vključevanje očetov in sorojencev v raziskave družin oseb z razvojnimi motnjami; 

• identificiranje zunanjih in notranjih virov, ki družine vodijo k boljšemu ali slabšemu 

obvladovanju, prilagajanju;  

• povečanje zavedanja o tem, da se lahko odzivanje in zaznavanje družinskih članov 

glede osebe z razvojno motnjo sčasoma spreminjata. S starostjo potomca se spreminjajo 

tudi njegove značilnosti, ki zahtevajo drugačno pozornost in zaznavanje družinskih 

članov.  

 

 

 

 

4 Pomen varovalnih in ogrožajočih dejavnikov v razvoju samostojnosti mlajših 

odraslih z DS 

 

 

Med dozdajšnjim razvijanjem teoretičnih izhodišč disertacije sem se dotikala osebnostnih 

in kontekstualnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj mlajše odrasle osebe z DS. Dejavniki 

se prepletajo in so tako varovalni kot tudi ogrožajoči. Drug brez drugega ne obstajajo, in 

kot meni Petersen (1993, v Magnusson & Stattin, 1998), je lahko odkritje soeksistenčnih 
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varovalnih ter ogrožajočih osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov pomembna 

informacija, uporabna v preventivne in zdravstvene namene. Osebnostni in kontekstualni 

dejavniki v interakciji s telesnimi funkcijami in strukturami proizvedejo omejitve v 

posameznikovi dejavnosti in ovire pri udejstvovanju v skupnosti, vse to pa lahko 

pomembno vpliva na kakovost njegovega življenja, utemeljuje Parmenter (2004) in 

pojasnjuje, da je ta model značilen za vse ljudi, ne samo za mlajše odrasle z DS. 

Osebnostne varovalne in ogrožajoče dejavnike sem predstavljala predvsem v prvem delu 

teoretičnih izhodišč disertacije, ko sem opredeljevala značilnosti mlajših odraslih z DS. 

Kontekstualne varovalne in ogrožajoče dejavnike pa sem opisovala v nadaljevanju na 

podlagi izbranih teoretičnih konceptov, kot so ekološka teorija, paradigma 

vseživljenjskega razvoja in teorija družinskih sistemov. Kako vsi prepleteni dejavniki 

vplivajo na razvoj samostojnosti mlajših odraslih z DS, pa razvijam v nadaljevanju ob 

integraciji, inkluziji, kakovosti življenja in konceptu samostojnosti mlajših odraslih z DS.  

 

 

 

 

4.1 Pomen inkluzije za mlajše odrasle z DS 

 

Inkluzija je sodobni koncept, ki se od leta 2000 dalje razvija in v praksi postopoma 

vpeljuje v izobraževalnih ustanovah. V državah, kot so ZDA, Kanada, Avstralija, Nova 

Zelandija, Italija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Danska, narašča zanimanje za 

inkluzijo in posledično so raziskave inkluzije v državah številčnejše. V Sloveniji in 

drugih državah v tranziciji (npr. v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, v Litvi, na 

Poljskem, v Romuniji in Rusiji) so poskusi vpeljevanja inkluzije v osnovnih šolah še zelo 

redki, saj se srečujejo s problemi financiranja in izobraževanja učiteljev, zato je manj 

znanih raziskav in evalvacij uspešnosti inkluzije. V Sloveniji poteka pilotski projekt 

vključevanja dveh učenk z DS v Osnovno šolo Trnovo v Ljubljani. N. Planjšek (2005) 

povzema, da sta učenki zelo lepo napredovali, pridobili pa so vsi vključeni v proces 

inkluzivnega izobraževanja, tako učenki kot tudi učitelji, svetovalni delavci, vodstvo šole, 

vrstniki, sošolci, starši in lokalna skupnost ter starši drugih otrok. Učenki sta vnesli 

posebno dinamiko, toplino, subtilnost, saj sta v inkluzivni šoli izžarevali zadovoljstvo in 

dobro počutje. Avtorica še dodaja, da so pozitivna stališča, prepričanje o uspehu, 
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zaupanje, kakovostno strokovno delo, pripravljenost na novo učenje, veliko poglabljanja, 

razmišljanja, sprotni premisleki in dogovori pomembni elementi uspešne inkluzije v 

šolskih prostorih in da je tako treba delovati tudi v prihodnje. Avtorici (Bratuša & Jurček 

Strmšnik, 2008) navajata, da v slovenski družbi še vedno prevladuje medicinsko 

pojmovanje DS, ki ne predvideva različnih sposobnosti otrok z DS, zato teh otrok tudi 

niso vključevali v redne osnovne šole. Poleg tega pa tudi niso uporabljali 

individualističnega pristopa, ki je pogoj za uspešno uvajanje inkluzije.  

 

Dozdajšnje raziskave so bile izvedene večinoma na področju inkluzivnega izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Vendar pa inkluzijo lahko vpeljemo tudi v izobraževanje in 

usposabljanje odraslih oseb s posebnimi potrebami, tudi mlajšimi odraslimi z DS. 

UNESCO (2009) namreč podaja zelo široko opredelitev inkluzije, saj jo pojmuje kot 

reformo, ki podpira izobraževanje vseh, otrok, mladostnikov in odraslih, ter podpira 

vrednost vsakega posameznika v procesu učenja. Upoštevajoč odprto definicijo inkluzije, 

bi morali delovati v smeri proaktivnega identificiranja ovir, omejevanja diskriminacije in 

zagotavljanja prilagoditev za vse učeče, ki so kakorkoli ovirani in zato v neugodnem 

položaju. Da je mednarodna definicija inkluzivnosti široka, še podrobneje utemeljuje I. 

Lesar (2009) z navedbo, da inkluzija opozarja na možnosti hendikepiranih oseb, da bi bile 

polno udeležene v vseh vzgojno-izobraževalnih, zaposlovalnih, potrošniških, 

rekreacijskih, skupnostnih in domačih dejavnostih, značilnih za vsakodnevno družbo. V 

tej opredelitvi so tudi mlajši odrasli z DS, katerih problematika me v disertaciji zanima. 

Inkluzija se povezuje z maksimiziranjem močnih področij razvijajoče se osebe in tudi 

sredstev, okolja, v katerem se mlajši odrasli z DS razvija. Tudi Booth in Ainscow (2002) 

navajata, da inkluzija vključuje identifikacijo in zmanjševanje ovir pri učenju in 

participaciji ter maksimiranje sredstev za podporo pri učenju in participaciji. To 

opredelitev lahko posplošimo tudi na mlajše odrasle z DS. Corbett (1999, v Kavkler, 

2008) navaja, da proces inkluzije omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se 

sprejemajo različne posebnosti in podpirajo različne potrebe zaradi različnih spolov, 

narodnosti, jezikovne pripadnosti, družbenih statusov, stopnje izobrazbe in tudi različnih 

pomanjkljivosti, kot so motnje, bolezni in druge težave. Za uspešno izvajanje inkluzije je 

treba prilagoditi prostor, program in metode dela z osebami s posebnimi potrebami, saj 

tudi Brown (2004) navaja, da morajo starši in strokovnjaki razmisliti o tem, kako bodo 

posameznikovo okolje naredili bolj inkluzivno. M. Kavkler (2008) za šolski prostor 
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inkluzije utemeljuje, da se inkluzija ne sme odvijati izolirano, ampak mora biti eden 

izmed pristopov celotnega šolskega sistema, ki odpravlja izključevanje vseh otrok, še 

posebej pa otrok s posebnimi potrebami. To njeno ugotovitev lahko prenesemo tudi na 

polje delovanja z mlajšimi odraslimi z DS tako, da namesto šolskega prostora 

uporabljamo inkluzivno delovno okolje (npr. delovna mesta v delavnicah z drugimi 

mlajšimi odraslimi in odraslimi brez motenj, ne VDC, kamor so vključene le osebe z 

različnimi razvojnimi motnjami), inkluzivne srednje šole in fakultete ter splošno socialno 

inkluzijo. V prehodnem obdobju med otroštvom in odraslostjo je vzgojno-izobraževalna 

kariera bistvena, zato naj bi poseben program za osebe z DS vseboval komponente, ki 

vključujejo pridobivanje delovnih veščin, izbiro področja delovnih mest, razvoj vedenja 

pri delu, priložnosti za zaposlitveno mobilnost in delo samo (Bellamy in sodelavci, 1985, 

v Pueschel, 1999). 

 

Ker je inkluzija sodobni koncept in je mlajšim odraslim z DS bolj naklonjena, saj jih 

dejansko obravnava kot vsakega drugega člana skupnosti (torej ni poudarka na 

»stresogenem dejavniku« – DS, ampak na potencialih oseb z DS), se v nadaljevanju 

osredinjam le na koncept inkluzije. Alton (2001) za osebe z DS navaja, da imajo 

potencial, ki ga v inkluziji lahko uspešno razvijajo, njihovi starši vse bolj verjamejo v 

koristi inkluzije, inkluzija je nediskriminirajoča in prinaša tako izobraževalne kot tudi 

družbene koristi. Ob značilnostih in pomenu inkluzije bom razmišljala o možnosti 

vpeljevanja inkluzije mlajših odraslih z DS v prakso. Pred tem pa predstavljam, kakšna je 

trenutna praksa dela z mlajšimi odraslimi v VDC. 

 

Opis trenutne prakse dela z mlajšimi odraslimi z DS v varstveno delovnih centrih v 

Sloveniji 

 

V Sloveniji so mlajši odrasli z DS večinoma vključeni v varstveno delovne centre (VDC), 

v katerih se zagotavlja družbena skrb na področju socialnega varstva. Mlajši odrasli z DS, 

ki se po zaključenem usposabljanju v posebnih programih osnovnih šol (oddelkih vzgoje 

in izobraževanja – OVI) ne vključijo v VDC, ostajajo doma, saj kakršnakoli druga možna 

dejavna oblika vključitve v delovni proces (npr. zaposlitev v invalidskem podjetju, v 

inkluzivnem delovnem okolju) v Sloveniji še ni razvita. Brown (2004) in J. A. Simons (n. 

d.) zagovarjata kritično stališče do varovanih delavnic (v Sloveniji so to delavnice v 
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VDC), češ da invalidsko življenje v delavnicah ali kjerkoli drugje ne dovoljujejo 

splošnega učenja v širokem obsegu, in svetujeta, da bi morali te oblike preiti. Parmenter 

(2004) dodaja, da če želimo nekoga naučiti samostojnosti, mu moramo ponuditi splošno 

učenje, ne le specifično. Mlajši odrasli z DS potrebujejo naravna okolja, kjer se izzivi 

pojavljajo večkrat na dan, še navaja Parmenter (prav tam). Po dozdajšnjih praktičnih 

izkušnjah lahko rečem le, da je pri nas še veliko dela na tem področju in prva taka oblika, 

ki bi nudila naravno obliko zaposlitvenega okolja, je integrirana zaposlitev zunaj VDC, v 

lokalni skupnosti. Je pa obetajoče dejstvo, da se v Sloveniji postopoma odpirajo oblike 

zaposlovanja za osebe z razvojnimi motnjami, tudi za osebe z DS. Gostilna Druga violina 

je projektno nastala po zgledu prakse iz tujine in deluje v okviru večjega slovenskega 

centra za usposabljanje. Cilj je enak kot pri podobnih projektih po Evropi, predvsem v 

Veliki Britaniji – vključitev populacije oseb s posebnimi potrebami v družbo. Fantje in 

dekleta v centru pridobijo določeno izobrazbo, delo pa je zanje izziv. »Pri osebah s 

posebnimi potrebami včasih opažamo, da imajo sposobnosti, a od njih zahtevamo 

premalo. Sama nisem pristaš sociale – da nekomu samo nekaj daješ. Ljudi je treba 

spodbujati k samodejavnosti in zanje iskati dela, ki jih zmorejo. In to velja tudi za osebe s 

posebnimi potrebami« (Bužan, 2012, v Košmrlj, 2012). V pričujočem prispevku se 

odražajo tudi različni odzivi ljudi, nekateri so začudeni, drugi navdušeni, skupno pa jim 

je, da na to vsi gledajo pozitivno, da so jih domačini lepo sprejeli in da se tudi tujci 

zanimajo, za kakšen projekt gre. Menim, da bi morali na podoben način razvijati še druge 

oblike vključevanja oseb z DS v delovno okolje.  

 

V Sloveniji je dobro razvita mreža družbene skrbi v obliki socialnovarstvenih storitev 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. VDC delujejo kot javni 

socialnovarstveni zavodi ali kot koncesionarji, ki so za opravljanje te storitve pridobili 

koncesijo. Ustanovitelj dejavnosti je Vlada Republike Slovenije, resorno Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki s standardom določen obseg storitve v 

celoti financira iz proračuna RS. VDC v okviru javne službe omenjeno socialnovarstveno 

storitev izvaja na podlagi Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev ter številnih drugih predpisov. Upravičenci do 

storitve so odrasle osebe z lažjo, zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 

osebe z več motnjami, pri katerih so poleg duševne motnje prisotne še osebnostne motnje 

ali težje senzorne motnje (motnje vida, sluha), ter osebe s prirojenimi ali pridobljenimi 
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poškodbami gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave). 

Med navedene upravičence spadajo tudi mlajši odrasli z DS. 

 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so organizirani in se izvajajo tako, 

da mlajšim odraslim z DS omogočajo ohranjanje pridobljenega in širitev novega znanja in 

delovnih spretnosti, pridobivanje novih delovnih in socialnih navad, uresničevanje lastnih 

idej in ustvarjalnosti, spodbujajo občutek koristnosti in samopotrditve. Mlajšim odraslim 

z DS omogočajo tudi nagrajevanje za opravljeno delo, v skladu s splošnim aktom 

izvajalca. Splošni akt natančno opredeljuje tudi porabo sredstev, ki se v neprofitni 

organizaciji ne morejo deliti kot dobiček. Večina sredstev se, poleg sklada za 

nagrajevanje, namenja v sklad skupne porabe in rezervni sklad, vse skupaj pa je 

namenjeno dvigu kakovosti storitve in kakovosti življenja mlajših odraslih z DS (npr. pri 

organizaciji letovanja, kampiranja, zimovanja, družabnih prireditev, izletov, doživljajski 

pedagogiki ipd.). Nagrajevanje ne predstavlja dohodka, s katerim se uporabnik preživlja, 

saj imajo mlajši odrasli z DS s statusom invalida pridobljeno pravico, da prejemajo 

nadomestilo za invalidnost (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb, 1983). Storitev traja, dokler obstajajo razlogi za vključitev mlajše odrasle osebe z 

DS v to obliko varstva in dokler je storitev pripravljena sprejemati, torej ima možnost 

izraziti svoje potrebe, želje in možnost izbire. Mlajši odrasli z DS so znotraj strokovne 

socialnovarstvene storitve vključeni v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim 

psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam, ob upoštevanju 

prevladujoče, primarne motnje. Standard storitve, ki je za mlajše odrasle z DS v celoti 

brezplačen, obsega tudi zdravstvenemu stanju primeren topel obrok in organizacijo 

prevoza v zvezi z njegovim prihodom in odhodom. Osnovno vodilo vsem VDC-jem je 

spoštovanje človeškega dostojanstva in dobro počutje mlajših odraslih z DS, cilj pa 

njihovo zadovoljstvo ob izvajani socialnovarstveni storitvi. Mlajše odrasle osebe z DS so 

občutljive in ranljive osebnosti, zaposleni pa most, ki mora odgovorno pristopati do 

upoštevanja sposobnosti in zmožnosti posameznika, ne glede na to, kako zelo različne so 

njihove potrebe. Storitev se nenehno razvija v skladu s sodobnimi pristopi in strokovno 

doktrino na področju socialnega varstva. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji mlajšega odraslega z DS obravnava celostno in ga postavlja v dejavno 

vlogo. Le celostna, individualizirana obravnava mlajših odraslih z DS, ki je zapisana v 

vseh aktih in resolucijah, pomeni uresničevanje pravic v humanistično naravnani sodobni 
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družbi, ki jo deklarira tudi naša država. Strokovna, celostna obravnava po zaključenem 

procesu vzgoje in izobraževanja, v katerem posamezniki z veliko napora usvojijo znanje, 

spretnosti in veščine, je nujna tudi v obdobju odraslosti, saj se spreminjajo tudi takrat in 

imajo različne potrebe odraslega. Mlajšega odraslega z DS v VDC med izvajanjem 

storitve obravnavamo celostno in individualizirano ter pri tem upoštevamo njegovo 

odraslost in spremenjene potrebe, kot so potreba po varnosti, sprejetosti, prijateljstvu, 

bližini, gradnji pozitivne samopodobe in potrjevanju, med individualiziranim 

načrtovanjem se upoštevajo tudi vse posameznikove specifične potrebe. V ospredje so 

postavljene ustrezno drugačne metode dela – usvajanje funkcionalnega znanja, socialno 

posnemanje in učenje ter situacijsko učenje, s čimer se posameznikom omogoča 

samouresničevanje, pri katerem so kljub odraslosti še vedno odvisni od drugih. S 

sodobnimi pristopi, ki mlajšega odraslega z DS celostno obravnavajo in ga postavljajo v 

vlogo dejavnega udeleženca v procesu izvajanja storitve, se lahko dosega sinergija tudi na 

področju delovnega prispevka.  

 

Večina strokovnih delavcev v slovenskih VDC zagovarja stališče, da bi zoževanje 

socialnovarstvene storitve zgolj na področje dela pomenilo neupoštevanje specifičnih 

potreb mlajših odraslih z DS na vseh ravneh, usmeritev zgolj na delovni prispevek 

posameznika pa bi bil tridesetletni korak nazaj. Takratna praksa je pogosto pokazala, da 

vključevanje teh oseb za vsako ceno v običajne proizvodne delovne procese, ni ustrezno, 

kot pojasnjujejo tudi S. Buckley, Bird, Sacks in Archer (2002), da popolna inkluzija za 

vsako ceno ni primerna, lahko celo škodljiva za osebe z DS. Brez celostne obravnave in 

brez zagotovljenega ustreznega podpornega sistema so se te osebe znašle v položaju, kot 

so socialno izključevanje, šikaniranje, odklanjanje, izguba občutka lastne vrednosti, 

dolgotrajno pomanjkanje občutka temeljnih psiholoških potreb po varnosti, sprejetosti in 

uspešnosti, kar je posledično pogosto vodilo tudi v bolezenska stanja in razvoj različnih 

psihiatričnih težav itd. Mlajšim odraslim z DS, ki potrebujejo več vodenja in varstva ter 

zdravstveno nego, je treba to zagotavljati v tolikšnem obsegu in na način, ki zagotavlja 

ustrezno raven kakovosti življenja ter spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. In 

nasprotno, mlajšemu odraslemu z DS, ki ne potrebuje tako obsežne podpore pri osnovnih 

opravilih, s celostno obravnavo omogočamo večjo dejavnost na drugih področjih in v 

segmentu dela pod posebnimi pogoji ali drugih oblikah zaposlitve, tudi iskanje možnosti 

v inkluzivnem delovnem okolju. Našteto namreč pri mlajšem odraslem z DS uresničuje 
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socialno inkluzijo, ga vpenja v družbeno življenje ter ga potrjuje kot pomembnega člana 

družbe, hkrati pa sledi dolgoročnim ciljem, ki so usmerjeni v potrebe mlajših odraslih z 

DS, njegovo zadovoljstvo in dobro počutje.  

 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je oblika, s katero se 

izpolnjujejo temeljne človekove pravice mlajših odraslih z DS do storitve, ki tem osebam, 

v skladu z njihovimi sposobnostmi, omogoča dejavno vključevanje v družbeno življenje. 

Primarna vloga je v razvijanju inkluzije, vendar za mlajše odrasle z DS, ki to zmorejo, kot 

je bilo že utemeljeno. Doslej smo živeli v precej socialni državi, ki sicer za odrasle osebe 

z motnjo v duševnem razvoju, tudi za mlajše odrasle z DS, še vedno poskrbi z drugimi 

socialnimi transferji (kot so nadomestilo za invalidnost, družinska pokojnina, varstveni 

dodatki, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč ipd.). Vendar pa 

v kriznih časih sloves socialne države hitro pada. Utemeljeno ocenjujemo, da strokovnost 

socialnovarstvenih storitev izgublja bitko s finančnim zaostrovanjem.  

 

Značilnosti in pomen inkluzije za samostojnost oseb z DS ter poskus vpeljevanja inkluzije 

v praktično delo z mlajšimi odraslimi z DS  

 

Znane so različne pridobitve otrok z DS v inkluzivnem izobraževanju, kot so 

napredovanje v branju in pisanju (Kavkler, 2008; Buckley & Bird, 2000; Alton, 2001), 

zrelejše, letom primerno socializirano vedenje (Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Alton, 

2001), razvitejše sposobnosti govornega ekspresivnega izražanja (Buckley & Bird, 2000; 

Buckley, Bird, Sacks, & Archer, 2002). S. Buckley, Bird, Sacks, in Archer (2002) 

povzemajo, da pri osebah z DS lahko pričakujemo značilne napredke na vseh razvojnih 

področjih med odraščanjem in da glede na način izobraževanja – ali v inkluzivnem ali v 

posebnih programih – ni dokazanih značilnih razlik: 

• v razvoju vsakodnevnih veščin (gospodinjskih, kot so priprava obrokov, čiščenje, 

pranje perila ipd.; osebnih, kot so samostojnost pri opravljanju toalete, kopanju, oblačenju 

ipd.; veščin življenja v skupnosti, kot so ostajati sam doma, poznavanje ure, denarja, raba 

telefona, vedenje v cestnem prometu ipd.); 

• na področju igre in prostega časa, kot so zahajanje v klube, sodelovanje pri igri, 

ukvarjanje s konjički, prostočasne dejavnosti ipd.; 
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• na področju spretnosti: zavedanje o manirah, socialna občutljivost, družbena pravila 

ipd.; 

• Na področju komunikacijskih veščin ni bistvenih razlik v razvoju receptivnega 

govora vendar pa razvoj ekspresivnega govora zaostaja približno dve leti za receptivnim 

govorom pri mlajših odraslih z DS v posebnih programih (Alton, 2001; Buckley, Bird, 

Sacks, & Archer, 2002), kar pomeni, da bolje razumejo jezik, kot pa sami govorijo 

(Alton, 2001).  

 

Pisanje in branje je močno področje oseb z DS v primerjavi z govornimi sposobnostmi. 

Avtorji so dokazali, da osebe z DS, vključene v inkluzivno izobraževanje, napredujejo na 

področju pisanja in branja za tri leta hitreje v primerjavi z osebami z DS, šolajočimi se v 

posebnih programih. Govor in jezikovno znanje, še posebej uporaba ekspresivnih veščin, 

sta povezana z nebesednimi kognitivnimi sposobnostmi in s socialnimi veščinami ter z 

veščinami samostojnosti (Fowler, 1999 & Chapman, 2001, v Buckley, Bird, Sacks, & 

Archer, 2002). Pridobitve inkluzivnega izobraževanja so mlajšim odraslim z DS v pomoč 

pozneje v življenju, pri iskanju prijateljev ter pri soustvarjanju in sodelovanju v skupnosti, 

dodajajo S. Buckley, Bird, & Sacks (2002) ter Alton (2001). Avtorji navajajo, da osebe z 

DS, ki so vključene v inkluzivno izobraževanje, pridobivajo pri socialnem razvoju in 

vedenju (Alton, 2001), so socialno zrelejše (Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Buckley, Bird, 

Sacks, & Archer, 2002), omogočeno jim je razvijanje letom primernega socializiranega 

vedenja (Buckley, Bird, & Sacks, 2002), niso pa nič značilneje razviti v socialnih 

spretnostih samostojnosti, socialnih stikih, prostočasnih dejavnostih in skupnostni 

inkluziji. V primerjanju oseb z DS, šolajočih se v posebnih programih ali v inkluzivnem 

izobraževanju, so dokazane značilne razlike v razvoju medosebnih odnosov, ki pomenijo 

socialne interakcije, zmenke in prijateljske veščine. Večja je verjetnost, da bodo imeli 

partnerja ali posebnega prijatelja ali bodo člani vrstniškega kluba pri tistih starejših 

mladostnikih oz. mlajših odraslih z DS, ki so se izobraževali v posebnih programih, ne pa 

pri osebah z DS, ki so se izobraževale v inkluzivnih šolah. Morda je tako zato, ker so 

imeli mlajši odrasli z DS v inkluzivnih šolah manj stikov z vrstniki s podobnimi 

intelektualnimi sposobnostmi (Buckley, Bird, Sacks, & Archer, 2002) ali pa so bili 

vrstniki v inkluzivnih šolah bolj v vlogi pomočnika in podpornika kot pa pravi prijatelji 

(Buckley, Bird, & Sacks, 2002).  
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Naslednji pomen inkluzivnega izobraževanja je ta, da imajo učitelji inkluzivnega 

izobraževanja višja pričakovanja na področju vzgoje in izobraževanja do otrok s 

posebnimi potrebami (Kavkler, 2008). S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) navajajo, da bi 

morali imeti tudi starši in skrbniki višja pričakovanja do mladostnikov z DS, vendar se 

pogosto dogaja, da starši delajo namesto oseb z DS, kar pomeni prikrajšanje oseb z DS za 

nove izkušnje, novo učenje. Podobno menijo tudi predstavniki Zveze Sožitje (Generalni 

koncept in izvedba načela, 1997), da bi morali osebam z DS dovoliti učenje na danostih 

in preizkušanje svojih sposobnosti ter da je treba od njih pričakovati več. Mlajše odrasle z 

DS je treba opolnomočiti in od njih pričakovati več, saj bodo tako postali dovolj močni in 

samozavestni, da bodo pripravljeni sprejemati življenjske izzive, samostojno bivati v 

stanovanju, ob delni pomoči, ali bodo celo zmožni oblikovati partnersko skupnost 

(Sekcija za DS, n. d.). 

 

Znano je, da osebe z DS nimajo tako veliko prijateljev, priložnosti za igro in dejavnosti 

ter socialnih priložnosti, kot jih imajo običajno razviti otroci (Buckley, Bird, & Sacks, 

2002). Inkluzivno izobraževanje pa je pomembno prav v tem, da imajo otroci s posebnimi 

potrebami več možnosti za socialne stike z vrstniki, ki so v vlogi modelov, idolov za 

socializirano vedenje, njihova vloga pri učenju pa je motivacijska (Alton, 2001). Vrstniki, 

ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, pa lahko bolje razumejo različnost med 

otroki (Kavkler, 2008; Alton, 2001), učijo se tolerance, potrpežljivosti in enakopravnosti 

(Stančić, 2010) ter skrbi in podpore oseb s posebnimi potrebami (Alton, 2001). Še več, S. 

Buckley, Bird, in Sacks (2002) menijo, da je eden od ciljev inkluzivnega izobraževanja 

izboljšati socialno inkluzijo otrok s posebnimi potrebami znotraj njihove skupnosti, ne le 

med vrstniki. Uspešna izobraževalna inkluzija se odraža v številu prijateljev in socialnih 

dejavnostih, še dodajajo (prav tam). M. Kavkler (2008) meni, da je od razvitosti 

otrokovih socialnih veščin odvisno, kako uspešen bo pri vključevanju v okolje. S. 

Buckley, Bird, in Sacks (2002) pa dodajajo, da obvladovanje različnih prostočasnih 

dejavnosti v obdobju otroštva in mladostništva (npr. plavanje, ples, igranje nogometa, 

ukvarjanje z gimnastiko, bovling ipd.) postaja pri zagotavljanju družbenih dejavnosti in 

socialne inkluzije pozneje v obdobju odraslosti čedalje pomembnejše. Avtorji še navajajo, 

da značaj, osebnost, vedenje in govorne sposobnosti mlajše odrasle osebe z DS lahko 

vplivajo na zaupanje, socialne odnose in socialno inkluzijo. S. Buckley, Bird, Sacks, in 

Archer (2002) menijo, da na usvajanje vsakodnevnih veščin, komunikacijo in 
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socializacijo oseb z DS pomembno vplivajo okoljski dejavniki, kot so skrbno domače in 

vzgojno-izobraževalno okolje, pomoč in podpora odraslih in vrstnikov ter tudi inkluzivno 

izobraževanje.  

 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da morajo biti za razvoj inkluzije v praksi zagotovljeni 

različni pogoji in da so poti za razvoj inkluzije v različnih skupnostih različne (Buckley, 

Bird, Sacks, & Archer, 2002). Pri dejanskem vpeljevanju inkluzije v prakso pri delu z 

mlajšimi odraslimi z DS je treba upoštevati pomembne značilnosti inkluzije, ki jih 

povzemam po Ainscow (2003, v Kavkler, 2008), in sicer to, da je inkluzija nikoli končan 

proces, ki zahteva odstranitev ovir, ki jih mlajši odrasli z DS doživlja, čuti, živi in 

zaznava, ter da je inkluzija proces, ki zahteva prisotnost in participacijo vsakega mlajšega 

odraslega z DS.  

 

Da je inkluzija nikoli končan proces, pomeni, da se proces inkluzije stalno prilagaja 

socialno-ekonomskim razmeram v družbi, se dopolnjuje in izboljšuje (Kavkler, 2008). 

Menim, da je prav v sodobnem času, ki je zaznamovan s konstantnimi, z 

nepredvidljivimi, s hitrimi in z globalnimi spremembami, pomembno delovati čim 

prilagodljivejše in vsestransko. Odstranitev ovir v procesu inkluzije je bistveno pri 

opredeljevanju inkluzije, saj predstavlja prilagoditev okolja, prostora, v katerem se mlajši 

odrasli z DS ali še vedno izobražuje ali že dela, biva. M. Kavkler (2008) zagovarja 

stališče, da ovire lahko odkrijemo le na podlagi dobre diagnostične ocene, z 

odstranjevanjem ovir pa osebi s posebnimi potrebami omogočamo uspešno sodelovanje 

skupaj z vrstniki v delovnem ali izobraževalnem procesu. Pomembno je, da okolje 

prilagodimo mlajšim odraslim z DS, da bo v njem dobro deloval, saj ne gre za 

spremembo in prilagajanje osebe. Podobno navaja Wilken (2010), ko navaja, da oseba s 

posebnimi potrebami ni tista, ki naj bi se prilagajala šoli, ampak je šola tista, ki se mora 

preoblikovati tako, da bo zagotovila potrebne pogoje za doseganje učnih dosežkov vsem 

otrokom. Prisotnost in participacija vsakega posameznika, tudi mlajšega odraslega z DS, 

v procesu inkluzije pomeni, da ima vsakdo priložnost biti prisoten v razredu ali delovni 

skupini med svojimi vrstniki, da prispeva k boljšim dosežkom skupine, da je uspešen, da 

lahko odloča, da skupaj z osebo načrtuje dejavnosti (Parmenter, 2004). Delo v majhnih 

skupinah, v partnerstvu je zelo uspešno v inkluzivnem izobraževanju, ugotavlja Alton 

(2001). Da je nekdo uspešno udeležen, pa morajo biti zagotovljene take prilagoditve, ki 
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omogočajo poudarjanje močnih področij, ne pa primanjkljajev (npr. postavljanje naloge, 

ki jo zmore, prilagoditev učnih in tehničnih pripomočkov, časovna prilagoditev ipd.) 

(Kavkler, 2008). G. Čačinovič Vogrinčič (2008) pa v povezavi z udeležbo, s 

sodelovanjem med uporabnikom in strokovnimi delavci (npr. socialnim delavcem) govori 

o delovnem odnosu, v katerem vsi prisotni soustvarjajo deleže rešitve. Gre torej za več 

kot le participacijo, saj avtorica utemeljuje delovni odnos, v katerem soustvarja tako 

uporabnik (učenec, stranka ipd.) kot tudi strokovni delavec (učitelj, socialni delavec ipd.). 

Avtorica meni, da se soustvarjanja šele učimo in da je poudarek v delovnem odnosu 

predvsem na vzajemnem pogovoru z otrokom, uporabnikom ipd., ne pa na enosmernem 

govoru otroku, uporabniku ipd. Slednja razlaga delovnega odnosa in soustvarjanja je zelo 

blizu delovnemu odnosu z mlajšimi odraslimi z DS, zato v zadnjem delu tega poglavja 

opisujem poskus inkluzije mlajših odraslih z DS.  

 

Alton (2000) ugotavlja, da je uspešna inkluzija otrok z DS mogoča, če strokovni delavci 

verjamejo v inkluzijo, da je mogoča ter da ima šola jasno politiko do inkluzije, vodstvo pa 

mora podpirati strokovne delavce in jim omogočiti razvoj ekspertnega znanja, potrebnega 

za vključevanje otrok z DS. Menim, da vse to velja tudi za mlajše odrasle z DS, ki so 

vključeni v ustanove in s katerimi ne delajo več učitelji, ampak inštruktorji, habilitatorji 

in drugi strokovni delavci. M. Kavkler (2008) in Z. Stančić (2010) poudarjata ključno 

vlogo učitelja pri inkluzivni vzgoji in izobraževanju, saj on poskrbi za inkluzivno ozračje, 

za ustrezne prilagoditve ipd. Vendar pa tega ne zmore brez pomoči in strokovne podpore 

šolskega tima v sestavi drugih učiteljev, svetovalnih delavcev in vodstva šole. Menim, da 

podobno velja tudi pri mlajših odraslih z DS, da je torej ključna vloga strokovnih 

delavcev in celotnega vodstva pri inkluzivnem usposabljanju v različnih ustanovah. Polje 

inkluzije pa se pri mlajših odraslih z DS razširi tudi zunaj ustanove, v celotno lokalno 

skupnost, v makrosistem, če upoštevamo, da se mlajši odrasli z DS zaposluje v drugih 

delovnih okoljih. Tudi S. Buckley, Bird, Sacks, & Archer (2002) navajajo, da želimo kot 

rezultat uspešne inkluzije videti boljše razumevanje ter podporo mladim in odraslim z DS 

v njihovih družinah, delovnih okoljih, trgovinah, pri prostočasnih dejavnostih in v širši 

družbi (Cuskelly, Hauser-Cram, & Van Riper, 2008). Na podlagi lastnih izkušenj 

ocenjujem, da je še veliko kompleksnih vprašanj in odprtih dilem glede vpeljave inkluzije 

v prakso, zato tudi ne moremo pričakovati popolne inkluzije v kratkem času. Strinjam se 

z ugotovitvami Wehman in sod., 1985 (v Pueschel, 1999), ki navajajo, da je še veliko 
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oseb z DS, ki obiskujejo varovane delavnice. Avtorji tudi navajajo, da delavnice pogosto 

podpirajo stereotipe, monotonijo in dolgočasno okolje, saj je v njih možno tudi nič delati, 

je malo možnosti za stike z osebami brez razvojnih motenj ipd. S slednjimi navedbami se 

ne strinjam popolnoma, saj v našem VDC ni monotonije in ne dolgočasja, ker poleg 

ročnega izdelovanja unikatnih izdelkov ter proizvodnega dela izvajamo različne 

izobraževalne, kulturne, umetniške in športno-rekreativne ter zdravstvenopreventivne 

programe. Posamezni avtorji tudi navajajo, da gre sodobni trend v smeri zaposlovanja 

oseb z DS kot splošne delovne sile v skupnosti, saj zaposlovanje oseb v delavnicah 

pomeni omejevanje priložnosti odraslim z DS. Ob tem lahko dodam, da gre trend v pravi 

smeri, vendar bi moralo biti za tovrstno zaposlitev zagotovljeno inkluzivno okolje, v 

katerem bi lahko oseba z DS delo opravljala kakovostno in v svoje zadovoljstvo. V našem 

VDC so že več let uspešno vpeljane integrirane zaposlitve pri različnih obrtnikih za štiri 

mlajše odrasle z motnjo v duševnem razvoju, vendar brez DS. Stremimo pa k razširjeni 

ponudbi integrirane zaposlitve tudi za osebe z DS, kar pa je najbolj odvisno od ponudbe 

podjetnikov. Trenutni krizni časi niso posebej obetajoči za realizacijo širitve integrirane 

zaposlitve.  

Pri razvijanju inkluzije pri mlajših odraslih z DS govorimo o posebni obliki sodelovanja, 

meni G. Čačinovič Vogrinčič (2008). Avtorica uporablja opis Anderson (2007, v 

Čačinovič Vogrinčič, 2008) in ga preoblikuje v šolski kontekst. Kadar govorimo o 

mlajših odraslih z DS, pa ga lahko preoblikovanega postavimo v institucionalni kontekst 

in ga po navedbi avtorice uporabljam prirejenega. Kako lahko strokovni delavci 

(skupinski habilitatorji, delovni inštruktorji, varuhi ipd.) ustvarijo take odnose in 

pogovore s svojimi uporabniki (z mlajšimi odraslimi z DS), da omogočijo vsem 

udeležencem dostop do lastne ustvarjalnosti in razvijajo možnosti tam, kjer se je prej 

zdelo, da jih ni? Odgovor na to vprašanje, kot meni G. Čačinovič Vogrinčič (2008), je v 

delovnem odnosu, v katerem je pomembnih več elementov: dogovor o sodelovanju, 

instrumentalna definicija problema, soustvarjanje rešitve in osebno vodenje. Poleg teh 

elementov so v praksi pomembni še sodobni koncepti dela, kot so etika udeleženosti, 

perspektiva moči, znanje za ravnanje in ravnanje s sedanjostjo oz. koncept sonavzočnosti. 

Glede na raziskane posamezne elemente in koncepte delovnega odnosa (prav tam) v 

nadaljevanju ob konkretnih primerih ugotavljam, kako blizu oziroma daleč smo inkluziji 

pri delu z mlajšimi odraslimi z DS. 
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Dogovor o sodelovanju pomeni, da se strokovni delavec in mlajši odrasli z DS pred vsako 

dejavnostjo dogovorita, kako ter kdaj, kje in koliko časa bo delo potekalo. Pomembno je 

zagotoviti zaupen in varen prostor, v katerem je bistveno, da je vsak mlajši odrasli z DS 

dejaven. V VDC se skupinske in individualne dejavnosti izvajajo tako, da mlajši odrasli z 

DS lahko sodelujejo, predstavijo svoje prispevke in razmišljanje, pokažejo znanje. 

Sodelujejo pri različnih dejavnostih, kot so splošna poučenost, računalništvo, plesne in 

pevske vaje, specialnopedagoške obravnave, interakcijske delavnice, zdravstveno-

preventivne delavnice, likovno-ustvarjalne delavnice, spoznavanje sveta skozi čutila ipd. 

Konkretna dejavnost je uspešno izvedena, ko je v njej mlajši odrasli z DS dejaven, ko 

sodeluje na način, ki ga sam najbolje zmore. V nasprotnem primeru, če mu torej dejavna 

udeležba ni zagotovljena ali omogočena, mlajši odrasli z DS svoje občutke izključenosti 

pokaže zelo izrazito in iskreno predvsem na nebesedni način, z umikom, zapiranjem vase 

in iskanjem pozornosti na neustrezen način (z za skupino motečim vedenjem). Praktične 

izkušnje z delom z mlajšimi odraslimi z DS so strokovne delavce privedle do pomembne 

ugotovitve, da je najlepše delati, če so v delovni odnos enakovredno povabljeni vsi, ne 

glede na prisotnost DS, saj tako sodelovanje že na začetku zagotavlja uspeh.  

Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev pomeni, da socialni delavec 

(ali drugi strokovni delavec) vzpostavi tak delovni odnos, v katerem z dialogom in s 

sodelovanjem vsak udeleženec soustvarja, išče, raziskuje svoj delež pri oblikovanju 

rešitve (Lussi, 1991, v Čačinovič Vogrinčič, 2008). Pomembno je, da poslušamo, 

prisluhnemo mlajšemu odraslemu z DS, da ga jemljemo resno, da ga pozovemo, 

spodbudimo, da pove in izrazi svoje misli, mnenje. Dovolimo mu izraziti se, in ko to 

dosežemo v praksi, izkažemo osebi spoštovanje njegove edinstvenosti. Tudi Brown 

(2004) navaja, da je sodobni pristop, ki poudarja pomembnost osebne zaznave 

posameznika s primanjkljaji, najpomembnejši tako za mlajše odrasle z DS kot tudi 

njihove starše in strokovnjake s tega področja. Gre za spoštovanje in upoštevanje izbire in 

želja, ki jih izražajo mlajši odrasli z DS, tudi tisti, ki se težko besedno izražajo. Znano je, 

da je vloga osebnega zaznavanja in možnosti izbire pri razvoju samopodobe posameznika 

pomembna. Brown (prav tam) dodaja, da nekateri starši in strokovnjaki ne priznavajo 

pomembnosti izbire mladostnikov in odraslih z DS. S to ugotovitvijo se delno strinjam, 

saj ugotavljam, da je v praksi pri mlajših odraslih z DS še vedno premalo poslušanja in 

upoštevanja njihovih želja in izbire, zato je treba v tem kontekstu strokovne delavce in 

starše okrepiti, spodbuditi, da bodo zmogli povabiti v opredeljevanje in reševanje 
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problema mlajše odrasle osebe z DS. Tako delovanje je za strokovnega delavca zahtevno, 

vendar pa dolgoročno učinkovitejše, saj je temelj uspešnih delovnih odnosov. 

 

Osebno vodenje pomeni vodenje k uresničljivim in dogovorjenim rešitvam oziroma k 

dobrim izidom (De Vries, 1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2008). Koncept osebnega 

vodenja je zelo uporaben pri delu z mlajšimi odraslimi z DS, saj je vsak delovni odnos 

tudi osebni odnos. Pri pogovorih, reševanju konfliktnih situacij, sestankih ipd., v katerih 

so udeležene mlajše odrasle osebe z DS, je strokovni delavec vedno tudi osebno vpleten. 

Med vodenjem pogovora vnaša osebne izkušnje, osebno videnje problema, podaja svoje 

izkušnje, je empatičen do posameznikov ipd. Vse prvine osebnega vodenja olajšajo 

razumevanje povedanega, mlajši odrasli z DS si bolj zapomnijo konkretne kratke osebne 

zgodbe. Zelo pomembno je vživljanje v vlogo nasprotnika ali igranje socialnih iger, med 

katerim se mlajši odrasli z DS naučijo drugačnega videnja, saj tako lažje najdejo rešitev. 

V osebnem vodenju ustvarjamo strokovni delavci varovalne dejavnike za mlajše odrasle z 

DS, saj jim pokažemo, da skrbimo zanje, jih podpiramo, razumemo, jim pokažemo, da 

želimo njihov prispevek, in skupaj z njimi raziskujemo. 

Kako razviti so teoretični koncepti, ki pomenijo novo prakso soustvarjanja v delovnem 

odnosu, pa predstavljam v nadaljevanju. Etika udeleženosti je temeljni koncept nove 

paradigme v odnosih soustvarjanja, saj ni več pomembno iskanje vzroka ali resnice, do 

katerega želi priti objektivni opazovalec, učitelj, strokovni delavec, ampak je pomembno 

sodelovanje, v katerem nihče ne potrebuje končne besede, temveč pogovor, ki se 

nadaljuje. V tem primeru strokovnjak odstopi od moči, da posreduje resnico in rešitev, saj 

mu ta ne pripada (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Če apliciram na osebe z DS, to pomeni, da 

strokovni delavec ni več edini posestnik resnice, temveč šteje resnica mlajšega odraslega 

z DS in s tem odnos, v katerem se soustvari novo znanje. To je pomembno pri mlajših 

odraslih z DS, saj se posamezniki z dobrim govornim razvojem lahko izražajo, sicer 

pokažejo in izrazijo užaljenost, občutke nesprejemanja, odvračanja. Čustveni razvoj je 

enako dober kot pri osebah brez razvojnih motenj. 

 

Perspektiva moči je drugi pomemben paradigmatski koncept, ki se povezuje z etiko 

udeleženosti. Če Saleebeyev (1997, v Čačinovič Vogrinčič, 2008) citat prenesem v 

kontekst dela z mlajšimi odraslimi z DS, lahko povzamem, da praksa, ki temelji na 

perspektivi moči, pomeni, da bo vse, kar delamo kot strokovni delavci, utemeljeno s tem, 
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da pomagamo odkriti, olepšati, raziskati ter izkoristiti moč in vire mlajšega odraslega z 

DS, da mu pomagamo doseči cilje, uresničiti sanje in razbiti okove oviranosti in nesreč. 

Ta koncept je najpomembnejši pri delu z mlajšimi odraslimi z DS, saj je bistven za 

uvajanje inkluzije oseb z DS. Koncept predstavlja trdo delo, konkreten preobrat tako 

miselnosti kot pristopov do mlajših odraslih z DS. Da bi bil koncept perspektive moči 

uresničljiv in uspešen, mora zajemati vse ljudi, ki so povezani z mlajšim odraslim z DS, 

najsi bodo starši in drugi družinski člani, prijatelji, sosedi, strokovni delavci in širša 

javnost, konec koncev tudi celotna družba. Izjemno pomembna je pri tem tudi vloga 

zagovornikov mlajših odraslih z DS, saj pomeni zagovorništvo odpiranje vrat in 

spreminjanje poti, navaja Brown (2004). Zagovorništvo je oblika nujnih intervencij in 

podpore, potrebne za izboljšanje posameznikovega dobrega počutja. Lahko je tudi v 

pomoč strokovnjakom, ki želijo izboljšati svoje ponujene storitve, še dodaja Brown (prav 

tam). Še bolj kot zagovorništvo je pomembno samozagovorništvo, ki je premik v smeri 

inkluzije, enakosti in izbire, dodaja Parmenter (2004). Vendar menim, da smo še vedno 

nekoliko preveč negativno naravnani do oseb s primanjkljaji, tudi do mlajših odraslih z 

DS. Upoštevajoč lastna kritična opažanja družbenih stališč in pogledov na mlajše odrasle 

z DS, se delno strinjam z ugotovitvijo Z. Stoneman (2005), ki navaja, da večina ljudi še 

vedno zelo težko sprejme vizijo oseb z različnimi primanjkljaji, da bi živeli in delali v 

inkluzivni skupnosti, in tudi konceptualni modeli teh družin otroke s primanjkljaji 

pogosto vidijo kot stresorje, ne pa preprosto kot družinske člane. Vendarle ob tem 

dodajam, da so aktualna stališča do oseb s posebnimi potrebami v tem trenutku v razvoju, 

če primerjamo pretekla stališča (pred osemdesetimi leti prejšnjega stoletja) s sodobnimi. 

Menim, da gre razvoj v pravi smeri inkluzije, vendar zelo počasi, z velikimi zadržki in 

pomisleki, še vedno so stereotipi in strahovi in predvidevam, da bo proces spreminjanja 

stališč potekal več desetletij, kakor je bilo v preteklosti več desetletij zakoreninjeno 

drugačno, negativno večinsko stališče do oseb s posebnimi potrebami. 

 

Znanje za ravnanje je naslednji pomemben koncept, ki pomeni, da se znanje strokovnega 

delavca lahko prenese v prakso, ker je uporabno. Strokovno znanje uporablja v praksi in 

pri pogovoru z mlajšim odraslim z DS rabi preprost, razumljiv jezik, da ga sogovorec 

razume. Potem pa spet rabi strokovni jezik, ko ustvarja nove zgodbe pri raziskovanju 

neke rešitve. V delovnem odnosu strokovni delavec preverja, ali ga je sogovorec razumel, 

če ga ni, mu pojasni še preprosteje, s  pripomočki, slikovnim gradivom, simboli, saj je za 
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mlajše odrasle z DS značilno, da si vsebino lažje zapomnijo v obliki slik, simbolov, 

znakov (Buckley & Bird, 2000). Gre za močne točke oseb z DS na področju vizualnega 

spomina in učenje na podlagi vidnih predstav, ki je učinkovito za osebe z DS. Za 

posamezne mlajše odrasle osebe z DS, ki so vključene v VDC, je izdelan individualni 

program. V tem so konkretizirani cilji, dogovori, metode dela, ki jih strokovni delavec in 

mlajši odrasli z DS sooblikujeta in soustvarjata. V tem se kaže razvitost koncepta znanja 

za ravnanje v ustanovah, saj je individualni program temeljni program, po katerem dela 

mlajša odrasla oseba z DS. Predvidene cilje individualnega programa strokovni delavec 

letno evalvira skupaj z mlajšim odraslim z DS in ob tem skupaj postavita nove, želene 

cilje, ki jih mlajši odrasli z DS izrazi, zabeleži ob podpori strokovnega delavca. Bistvo 

načrtovanih ciljev je, da se oseba z DS osamosvaja na različnih področjih, npr. na 

področju skrbi za samo sebe oziroma kulturno-higienskih navad, na področju 

komunikacije, socializacije, vsakodnevnih domačih oz. gospodinjskih opravil ipd.  

 

Ravnanje s sedanjostjo je koncept delovnega odnosa, ki poudarja pomembnost trenutka, 

ko smo z mlajšim odraslim z DS v delovnem odnosu. Tista »sedanjost« oz. delovanje 

tukaj in zdaj je najpomembnejša in v trenutku soustvarjanja z mlajšim odraslim z DS je 

najpomembneje, da ga poslušamo, spoštujemo, ga slišimo, mu odgovarjamo. Odveč je 

vnašati pretekle neuspehe, slabe izkušnje ali napovedovati prihodnje izide, slabe obete 

ipd. V sedanjosti je strokovni delavec mlajši odrasli osebi z DS na voljo za pogovor in 

sočutje, tak sedanji trenutek je najbogatejši, najdragocenejši za osebo z DS in bi moral 

biti tudi za strokovnega delavca. Tudi v tem konceptu se kaže velik izziv za delo z 

mlajšimi odraslimi z DS, saj je tudi ta ključ do uspešne inkluzije mlajših odraslih oseb z 

DS. 

 

Alton (2000) zagovarja stališče, da je za starše oseb z DS bolj kot izobraževalna 

pomembna socialna inkluzija, saj je zelo pomembna za uspešno in enakopravno 

vključitev v okolje. Osebe z DS se prav v mešanih skupinah (torej v inkluzivnem okolju) 

vrstnikov učijo socialnih veščin, saj so jim vrstniki brez razvojnih motenj izobraževalni in 

socialni modeli. Še več, S. Buckley in Bird (2000) navajata, da če želimo doseči 

spremembo v življenjskih izkušnjah otrok in odraslih s primanjkljaji, torej tudi mlajših 

odraslih z DS, bi morali vsi otroci skupaj rasti in se skupaj učiti. Sosedje, prijatelji in 

sodelavci odraslih oseb z razvojnimi motnjami imajo v inkluzivnem okolju neposredno 
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priložnost vrednotiti osebe neposredno, spoznati, da ima vsak posameznik močne in šibke 

točke ne glede na prisotnost razvojnih motenj. Vsak član skupnosti lahko prispeva k 

skrbni družbi. Obenem se je dobro zavedati, da lahko vsakdo postane pomoči potreben 

zaradi bolezni ali nesreče, pa tudi starostne spremembe prispevajo k pešanju moči in 

posledično k potrebi po pomoči. Razvijanje skrbnega, inkluzivnega okolja in skupnosti 

povečuje samopodobo mlajšim odraslim z DS in izboljšuje kakovost življenja vsem 

članom skupnosti (Brown, 2004), zato je v nadaljevanju pozornost namenjena kakovosti 

življenja mlajših odraslih z DS. 

 

 

4.2 Kakovost življenja mlajših odraslih z DS 

 

Felce in Perry (1995) kakovost življenja opredeljujeta kot pomemben sodobni 

večdimenzionalni koncept, ki združuje (integrira), zajema objektivne in subjektivne 

vidike, poglede, pokazatelje, široko vrsto življenjskih področij in posameznikove 

vrednote. Kakovost življenja lahko umeščamo znotraj petih dimenzij, in sicer telesnega, 

materialnega, socialnega in čustvenega blagostanja ter razvoja in dejavnosti. Življenjska 

področja kakovosti življenja naj bi bila objektivno in subjektivno ocenjena z biološkimi, 

materialnimi, s socialnimi, z vedenjskimi in s psihološkimi kazalniki. Tudi pri 

ocenjevanju kakovosti življenja oseb z razvojnimi primanjkljaji, torej tudi mlajših 

odraslih z DS, morajo biti upoštevani tako objektivni kot tudi subjektivni vidiki, 

ugotavljajo Schalock, Keith, in Hoffman (1990, v Felce & Perry, 1995). Če zagovarjamo 

in podpiramo neodvisno, samostojno perspektivo mlajših odraslih z DS, je subjektivni 

pogled mlajše odrasle osebe z DS na življenjske okoliščine občutljiva komponenta, 

dodajata Felce in Perry (1995). 

 

Telesno blagostanje je najpomembnejše, saj združuje zdravje, sposobnosti in telesno 

varnost, ugotavlja Blunden (1988, v Felce & Perry, 1995). Isti avtor utemeljuje tudi 

materialno blagostanje, ki obsega ustrezno materialno stanje, kakovost bivalnega okolja, 

zasebnost, premoženje, prehrano, prevoze, urejene medsosedske odnose, varnost in 

stabilnost. Socialno oz. družbeno blagostanje vključuje dve glavni dimenziji, in sicer 

kakovostne in široke medosebne odnose znotraj svojih družin ali gospodinjstev ter 

medosebne odnose s sorodniki v razširjeni družini ali med prijatelji in znanci. Dejavnosti 
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v skupnosti in raven sprejetosti ali podpore v skupnosti skupaj odražajo podobno močno 

skrb za vključenost v družbo. Razvoj in dejavnost pa pomenita uporabo znanja v povezavi 

tako s samoodločanjem – usposobljenost ali neodvisnost in izbiro ali nadzor – kot z 

opravljanjem funkcionalnih dejavnosti, kot so delo, prostočasne dejavnosti, gospodinjska 

opravila, izobraževanje in produktivnost ali sodelovanje. Čustveno blagostanje pa pomeni 

razpoloženje, zadovoljstvo, izpolnjenost posameznika, samospoštovanje, status, 

spoštovanje in verovanje.  

 

Renwick in Brown (n. d., v Brown, 2004) izpostavljata tri ključne teme znotraj kakovosti 

življenja oseb z DS, in sicer »biti, pripadati in postati«. Pri mlajših odraslih z DS pomeni 

»biti« »obstajati«, njihova osnovna človeška potreba je biti zadovoljen. »Pripadati« zanje 

pomeni, da so vključeni v skupnost, tako da so zaposleni, se izobražujejo, imajo 

družbene, prostočasne in rekreacijske možnosti vključevanja. Da pa »postanejo«, pomeni, 

da potrebujejo možnosti in podporo za odkrivanje in izpolnitev potencialov in zmožnosti. 

Kadar govorimo o kakovosti življenja na zdravstvenem in skrbstvenem področju, nas 

predvsem zanima, kako na posameznikovo dobro počutje vplivajo bolezni, zmanjšane 

sposobnosti in drugi različni primanjkljaji oz. motnje. Prav to je glavna tema nadaljevanja 

poglavja, v katerem se osredinjam predvsem na razmišljanje o tem, kako kakovostno je 

lahko življenje mlajših odraslih z DS, kako ga razumejo, zaznavajo in kaj vse prispeva k 

boljši ali slabši kakovosti življenja. Pri odgovarjanju na ta vprašanja se opiram na 

ugotovitve različnih avtorjev. 

 

Kaj prispeva k boljši kakovosti življenja mlajših odraslih z DS? 

 

Brown (2004) ugotavlja, da o kakovosti življenja odraslih oseb z DS lahko govorimo 

predvsem zaradi vse daljše življenjske dobe oseb z DS, ki je posledica izboljšane 

zdravstvene oskrbe, večjih izobraževalnih možnosti, preselitve iz življenja v institucijah v 

delno samostojne skupine ali vrnitev v družine, kar povečuje samostojnost. Avtor 

poudarja, da je zelo pomembno, da starši, sorojenci, zaposleni v poklicih pomoči, 

terapevti in drugi pomembni bližnji delajo skupaj z odraslo osebo z DS. S tem se strinjata 

tudi G. Čačinovič Vogrinčič (2008), ko govori o soustvarjanju, in Brown (1996), ko 

govori o sodelovanju. Brown (2004), L. M. Matikka (1999) in Brown (1996) ugotavljajo, 

da bi morali zagotoviti bogato in inkluzivno okolje, ki bi spodbujalo razvijanje pozitivne 
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samopodobe ter povečalo samospoštovanje in kakovost življenja. S tem avtorji sporočajo, 

da na kakovost življenja mlajših odraslih z DS vpliva več dejavnikov, kot so okolje, 

soudeleženost osebe z DS, osebnostne značilnosti osebe z DS, doživljanje sebe ipd. 

Avtorji tudi menijo, da sodobni pristop pri delu z odraslimi z DS poudarja upoštevanje 

osebne zaznave oz. zorni kot gledanja posameznika z motnjo. To pomeni, da spoštujemo 

posameznikove želje in izbiro vseh oseb z motnjami, tudi tistih z zelo omejenim 

govorom. Znano je, da spoštovanje osebnih zaznav in upoštevanje njihove izbire najbolj 

vplivata na razvijanje pozitivne samopodobe, ki je ključna za kakovostno življenje 

posameznikov. Heyne in sodelavci (1997, v Pueschel, 1999) navajajo, da se med 

rekreacijsko udeleženostjo mlajših odraslih z DS vzporedno razvijajo veščine 

samopomoči, razpolaganja z denarjem, uporabe javnega prevoza in komunikacijske 

veščine, vse te pozitivne veščine pa veliko prispevajo h kakovosti njihovega življenja.  

 

Naslednji vidik kakovosti življenja je upoštevanje vseživljenjskega razvoja oseb z 

motnjami, ki sem ga že omenila, saj zgodnji razvoj in pristop do otroka z DS vplivata na 

poznejši potek razvoja. Koncept kakovosti življenja mlajših odraslih z DS nas spodbuja, 

da razmišljamo drugače kot doslej, to je pozitivno, da odkrivamo vrednosti, sposobnosti, 

ne pa primanjkljajev, ter da imamo v uvidu zaupanje in usmerjenost družbe k mlajšim 

odraslim z DS, ne pa zgolj sindrom. Vsi omenjeni pristopi zahtevajo temeljne spremembe 

v okolju in v našem mišljenju, navadah in vedenju. McConkey (1996) dodaja tudi 

spremembe odnosov, kar je temeljna rešitev za kakovostnejše storitve, namenjene osebam 

z DS, ki pomenijo tudi boljšo kakovost življenja. Brown (2004) še dodaja, da se kakovost 

življenja nanaša na posameznikovo dobro počutje in je neke vrste protislovje potreb med 

tem, kar posameznik ima, in tem, kar želi imeti. Taka opredelitev zahteva celosten pristop 

za zagotovitev boljše kakovosti življenja, vključno z zaposlitvijo oz. delom, družinskim 

življenjem, s skupnostjo, z izobraževanjem, družbenimi, s prostočasnimi in z 

rekreacijskimi potrebami (prav tam). Dobro počutje pa je omejeno, če posameznik nima 

svobode, pravic in odgovornosti znotraj skupnosti.  

 

Objektivni in subjektivni pokazatelji kakovosti življenja mlajših odraslih z DS 

 

Brown (1994, 2004) navaja, da kakovost življenja ljudi, tudi oseb z DS, lahko ocenjujemo 

z objektivnega in s subjektivnega vidika. Med objektivne vidike spadajo zunanje 
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opazovanje, merjenje in ugotavljanje zadovoljstva posameznikov, npr. s prehrano, z 

oskrbo, s ponujeno pomočjo, z možnostjo sodelovanja, dejavnostmi, s sprejetostjo, 

spoštovanjem ipd. Borthwick-Duffy (1992, v Felce & Perry, 1995) govori o treh vidikih 

kakovosti življenja, in sicer o kakovosti življenja kot kakovosti življenjskih pogojev 

posameznika, kot zadovoljstvu posameznika z življenjskimi pogoji in kot kombinaciji 

obeh vidikov, torej življenjskih pogojev in zadovoljstva z danimi življenjskimi pogoji. Ob 

tem pa poudarja, da je treba najbolj upoštevati osebne vrednote, prizadevanja in 

pričakovanja posameznikov. Brown in Brown (n. d., v Brown, 2004) navajata različna 

praktična vodila za ugotavljanje kakovosti življenja, in sicer: 

• upoštevanje osebnih zaznav, govorjenja, izražanja ali drugega nebesednega vedenja; 

• poslušanje in opazovanje posameznikove izbire; 

• zagotavljanje priložnosti za individualno izbiro; 

• upoštevanje, da so dejavnosti, izkušnje in vedenje med seboj povezani; 

• upoštevanje, da je vseskozi pomembno upoštevati vedenje ali dejavnosti vsakega 

posameznika, staršev, strokovnjakov in tudi drugih pomembnih v odnosu; 

• upoštevanje, kako okoliščine ali dejavnosti lahko spodbujajo pozitivno 

samopodobo; 

• zavedanje, da so odrasli z DS posamezniki z zelo različnimi potrebami, interesi in 

sposobnostmi ter da se te spreminjajo v kratkih razmikih.  

 

Brown (2004) poudarja, da je najpomembnejši vidik kakovosti življenja posameznika 

prav subjektivna zaznava vsakega posameznika. Da bi bolje razumeli kakovost življenja 

mlajših odraslih z DS, bi morali prav subjektivno zaznavo teh oseb bolj upoštevati. 

Pomembno se je npr. vprašati, ali se oseba počuti srečno, varno ali morda zaskrbljeno, kaj 

si misli o svojih prijateljih, se pri njih počuti varno in dobro ipd. Zaznava se nanaša na 

posameznikovo osebno duševno podobo in interpretacijo o ljudeh, dogodkih in izkušnjah. 

Interpretiramo glede na izkušnje, motivacijo, kulturne razlike in glede na pričakovanja v 

prihodnosti. Kako nekaj zaznavamo, se odraža pri našem točno določenem ali drugačnem 

vedenju. Mlajši odrasli z DS nebesedno, tudi z značilnim vedenjem, jasno izražajo 

trenutno počutje, ugodje ali neugodje, zadovoljstvo ali nezadovoljstvo ipd. Zaznave so 

manifestacija osebnega občutenja in prepričanja in ni nujno, da odsevajo zunanjo 

realnost. Starši oseb z DS so bili v preteklosti navajeni, da so zaznave njihovih otrok 

nepravilne, zato tudi nepomembne. Sodobni koncepti pa pretekla prepričanja spreminjajo 
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in v ospredje postavljajo osebne (subjektivne) zaznave mlajših odraslih z DS. Le tako, 

pojasnjuje Brown (prav tam), lahko učinkovito prispevamo h kakovostnejšemu življenju 

oseb z DS. Avtor tudi navaja, da je ocenjevanje drugih oseb glede kakovosti življenja 

oseb z DS vredno spoštovati, vendar pa ta ocena ne bi smela biti enako pomembna kot 

ocena mlajše odrasle osebe z DS o lastni kakovosti življenja, saj pojasnjuje, da sta 

napredek in razvoj bolj mogoča, ko je zaznava osebe z DS v središču vsakršne strokovne 

razprave. Pri upoštevanju zaznav oseb, ki se težje izražajo, pa je zelo pomembno 

opazovanje teh oseb v različnih situacijah, saj nebesedno izrazito pokažejo svoje 

subjektivne zaznave.  

 

S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) navajajo, da se mlajši odrasli z DS zelo zavedajo svojih 

primanjkljajev, še posebej od sredine do poznih najstniških let, ko vidijo vrstnike ali 

sorojence, ko so zaljubljeni in imajo fante, dekleta, ko ostanejo več časa zunaj, gredo v 

klube, se učijo voziti avto, se zaposlijo, počasi se osamosvajajo in živijo na svojem ipd. 

Mnogi mlajši odrasli z DS se zavedajo, da vseh omenjenih stvari ne bodo mogli imeti. 

Landesman (1986, v Felce & Perry, 1995) poudarja, da sta kakovost življenja in 

zadovoljstvo z življenjem dva različna fenomena. Kakovost življenja je skupek določenih 

objektivno merljivih življenjskih pogojev, ki jih je posameznik doživel (npr. duševno 

zdravje, osebne okoliščine, telesno zdravje, bivalni pogoji, socialni odnosi, 

funkcioniranje, poslovanje ter širši družbeni in ekonomski vplivi). Subjektivni odgovor na 

take pogoje pa je domena osebnega zadovoljstva z življenjem, kar je tudi pravica vsakega 

posameznika. Pravica vsakega posameznika, dodaja L. M. Matikka (1999), je tudi živeti 

dobro in zadovoljno. Avtorica tudi razlaga, da je kakovost življenja posameznika dobra, 

če mu je omogočena izbira in če živi samostojno, neodvisno, tako kot si želi sam. 

Pojasnjuje tudi, da osebe z motnjami, tudi mlajši odrasli z DS, potrebujejo posebno 

pomoč skupnosti, da lahko izpolnijo svoje potrebe. Zato ni dovolj biti le svoboden, ampak 

je nujna tudi podpora za zadovoljitev potreb. Kako pomembna je samostojnost mlajših 

odraslih z DS ter kako neodvisno in samostojno lahko živijo mlajši odrasli z DS, 

ugotavljam v naslednjem poglavju.  
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4.3 Koncept samostojnosti mlajših odraslih z DS 

 

Sacks (1999) koncept samostojnosti mlajših odraslih oseb z DS opredeljuje na podlagi 

naslednjih značilnosti: izboljšanja zdravja, veščin samopomoči, socialnih spretnosti, 

spretnosti vsakdanjega preživetja, komunikacije, izobraževanja, primernega vedenja, 

medosebnih odnosov, prostočasnih dejavnosti in spolnosti. Bittles in Glasson (v Newton, 

2004) pa dodajata še naslednje dejavnike: enakopravni dostop do svobodne izbire 

zdravljenja, pozitivni odnos zdravnikov, možnosti izobraževanja, vključevanje v širšo 

skupnost, ugodnejše pogoje bivanja, boljšo prehranjenost, manjše tveganje za okužbe, 

podporo in uspešno komunikacijo v svojih družinah. Večina mlajših odraslih z DS 

obvladuje izvajanje osebne higiene, drobnih gospodinjskih opravil in pripravljanje hrane, 

mnogi znajo uporabljati štedilnik ali mikrovalovno pečico, pralni stroj in izbirati primerna 

oblačila, vendar ne popolnoma samostojno, ampak z vodenjem, več pomoči pa 

potrebujejo pri uporabi javnega prevoza, načrtovanju jedilnika, nakupovanju v trgovini, 

vključevanju v skupnosti in tudi rokovanju z denarjem (McGuire & Chicoine, 2002; 

Buckley, Bird, & Sacks, 2002). S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) tudi menijo, da se pri 

mlajših odraslih z DS sicer izboljšujejo veščine samostojnosti zunaj družine, v skupnosti, 

vendar pa še vedno potrebujejo nadzor.  

 

Alton (2001) in Sacks (1999) navajata, da je vsako leto več primerov, ko mlajši odrasli z 

DS delajo in živijo samostojno, dosegajo višjo izobrazbo in različne izkušnje, se učijo 

voziti in so uspešni v različnih vrstah služb. Pueschel (1999) pojasnjuje, da je cilj 

uspešnega prehoda iz šolskega v delovni svet, torej v svet samostojnega in 

participatornega delovanja, ta, da imajo mlajši odrasli z DS ustrezno zaposlitev in da 

optimalno funkcionirajo v čim manj omejevalnem okolju. Sacks (1999) še dodaja, da je 

zato naravno in pozitivno, da mlajši odrasli z DS želijo vzpostaviti stabilna, tesna in 

podporna razmerja, odnose kakor vsi drugi brez razvojnih motenj, ki so včasih v obliki 

partnerskih odnosov, včasih tesnega prijateljstva in včasih se želijo tudi poročiti. Lundlow 

(1983, v Cunningham, 1999) ugotavlja, da je dobra polovica oseb z DS vsaj delno 

sposobna opravljati vsakodnevne dejavnosti, kar pomeni, da so te osebe razmeroma 

neodvisne. Podobno ugotavljajo tudi Sigman in Ruskin (1999) ter Halpern in sodelavci 

(1986, v Pueschel, 1999), ki menijo, da večina mladih oseb z DS dosega visoko raven 

samostojnosti v vsakodnevni skrbi zase in so sposobni živeti v skupnosti. Halpern in 
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sodelavci (prav tam) pojasnjujejo, da višina IQ ni najboljši pokazatelj samostojnega 

življenja oseb z razvojnimi motnjami, ampak je kombinacija formalne podpore v 

programih delno neodvisnega življenja in neformalna asistenca družine, prijateljev, 

dobrotnikov kot tudi dejavno vključevanje mlajših odraslih z DS največ, kar prispeva k 

njihovi samostojnosti. Lundlow (1983, v Cunningham, 1999), S. Buckley, Bird, in Sacks 

(2002) ter Pueschel (1999) še ugotavljajo, da se mlade odrasle osebe z DS še vedno 

razvijajo, zato morajo biti še naprej deležne ustrezne pomoči in nadaljnjega 

izobraževanja. S pravo pomočjo lahko živijo polno in zanimivo življenje. S. Buckley, 

Bird, in Sacks (2002) zagovarjajo pravico mlajših odraslih z DS, da so odrasli in da lahko 

doživijo čim več zasebnosti, neodvisnosti in avtonomije. Avtorji tudi navajajo, da 

samostojnost prispeva tudi k razvoju samopodobe posameznika in da se posameznik med 

učenjem novih veščin, s ciljem samostojnega opravljanja določenih opravil, lahko sooča 

tudi z različnimi oblikami tveganja, npr. kako varno prečkati cesto, ki pelje do trgovine, 

kako rokovati z vročim čajnikom, da se ne bi opekli, kako kuhati na štedilniku ipd. 

Pueschel (1999) povzema, da je prehod med otroštvom in odraslostjo kot nekakšen most 

med varno in strukturirano ponudbo domačega in šolskega okolja ter tveganjem 

samostojnejšega življenja v odraslosti. 

 

Rachels in Ruddick (1989) utemeljujeta samostojnost, svobodo kot pomembno 

komponento življenja iz več zornih kotov, utemeljitev pa je zelo umestna za mlajše 

odrasle z DS. Menita, da sta samostojnost in svoboda nujni za samorealizacijo, kar 

pomeni, da sta samostojnost in svoboda pomembna pogoja za razvijanje posameznikovih 

potencialov. Avtorja razlagata, da osebni razvoj ni posledica svobode ali samostojnosti 

posameznika, ampak pomeni, da sta pomembna pogoja, brez katerih se osebni razvoj ne 

bi odvijal. Avtorja tudi razlagata, da sta svoboda in samostojnost pomembna pogoja, da 

»nekdo živi svoje življenje«. Imeti življenje pa pomeni nadzorovati čas, v katerem lahko 

samostojno načrtuješ, izražaš želje, izvajaš projekte in tudi obžaluješ, če ti kaj spodleti. 

Prav teh navedenih elementarnih pogojev življenja se mlajši odrasli z DS zelo zavedajo in 

z njimi tudi opredeljujejo svojo samostojnost, svobodo.  

 

Različni pristopi (strategije, spodbude, stališča, načini ipd.) v razvijanju večje 

samostojnosti mlajših odraslih z DS 
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Vloga staršev in skrbnikov pri razvijanju samostojnosti mlajših odraslih z DS 

 

McGuire in Chicoine (2002) ter Pueschel (1999) ugotavljajo, da so mnoge osebe z DS 

manj samostojne zato, ker so preveč zaščitene ali pa sploh ne izzvane, povabljene k 

izvajanju neke dejavnosti. Skrbniki ali starši so namreč pogosto nevede preveč zaščitniški 

do oseb z DS, saj vsakodnevna opravila raje izvedejo sami, hitro in učinkovito. Čim 

večkrat bi jim morali dovoliti samostojno izvajanje dnevnih opravil, še posebej tedaj, ko 

jim ta omogočajo razvijanje novih veščin in uporabo pristopa »učenje na napakah«. 

Avtorji tudi menijo, da bi morali odraslim z DS pomagati razvijati prilagoditvene 

sposobnosti, ki bi jim omogočale samostojnejše življenje. Pri tem ne gre zgolj za učenje 

obvladovanja vsakodnevnih dejavnosti, ampak gre tudi za učenje izraznega govora, za 

podpiranje pozitivnih osebnih vrednot in stališč, za razumevanje družbenih in osebnih 

potreb, za razvijanje kreativnih in fleksibilnih pristopov, s  katerimi bi se spopadali s 

spremembami v življenju. Še več, S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) poudarjajo, da je 

treba končno prepoznati, da imajo mlajši odrasli z DS pravico odrasti, uživati celotno 

paleto razmerij z odraslimi, samostojno zaživeti, uživati družbene priložnosti v skupnosti. 

Ta korak je pogosto najtežji predvsem za starše, tudi tiste, ki se borijo za inkluzivno 

izobraževanje in pozneje za delo v inkluzivnem okolju. McGuire (2005) dodaja, da če bi 

ljudje zmogli prepoznati več posebne nadarjenosti in talenta oseb z DS, bi jim bili 

sposobni bolj pomagati, uporabljati in razvijati te talente, kar bi pomenilo izboljšanje 

kakovosti življenja in večjo neodvisnost. S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) menijo, da 

otroci z DS hitreje napredujejo v socialni neodvisnosti, če njihovi starši uporabljajo 

praktične strategije obvladovanja, če iščejo zunanjo podporo in nasvete ter če so vključeni 

v širšo socialno mrežo.  

 

Vloga strokovnjakov v razvijanju samostojnosti mlajših odraslih z DS 

 

A. H. Wheeler (2009) poudarja, da so strokovnjaki, ki delajo z osebami z DS, zelo 

pomembne osebe, saj je pomembna njihova vloga pri podpiranju razvoja teh oseb. V 

Sloveniji delujeta Zveza Sožitje – združenje oseb z motnjo v duševnem razvoju, njihovih 

staršev, svojcev in različnih strokovnjakov in Sekcija za Downov sindrom. Pri zvezi 

poudarjajo, da je samostojnost za odrasle osebe z DS bistvena razvojna naloga, ki naj bi 

jo razvijali v čim večji meri. Združenje staršem tudi svetuje, razlaga o samostojnosti 
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odraslih z DS in načinih, kako jo krepiti. A. H. Wheeler (prav tam) ter Generalni koncept 

in izvedbena načela (1997) navajajo različna priporočila, ki prispevajo h krepitvi 

samostojnosti oseb z DS, na primer: 

• Osebam z DS je treba zagotoviti čim več vsakodnevnih priložnosti, ne glede na to, 

kako pomembne so. V Generalnem konceptu in izvedbenih načelih (1997) je navedeno, 

da so za odrasle z DS pomembne enake stvari kot za osebe z značilnim razvojem, in sicer 

zdravje, delo, prijateljstvo in partnerstvo. 

• Zagotoviti je treba dostojanstvene in diskretne odnose z osebo z DS. Poskušati je 

treba popravljati le velike napake, majhne in nepomembne pa spregledati. Osebam z DS 

je treba dovoliti, da oblikujejo in pokažejo svoj način dela. 

• Zagotavljati je treba neodvisnost v vsakem trenutku. Osebe z DS »naučeno nemoč« 

pogosto izražajo. K tej prispevajo strokovnjaki, če osebam z DS po nepotrebnem 

pomagajo in s tem ovirajo razvijanje samostojnosti. V Generalnem konceptu in 

izvedbenih načelih (1997) je navedeno, da se odrasli z DS težje znajdejo v nepredvidenih 

situacijah, saj se v rutinskem, znanem okolju počutijo najvarnejše in najzanesljivejše. V 

teh trenutkih jih je treba dodatno usmerjati in učiti. A. H. Wheeler (2009) še dodaja, da 

moramo dovoliti osebam z DS, da delajo napake in da tvegajo. Vsi se največ naučimo iz 

lastnih napak, zato bi bili krivični do njih, če jim ne damo te možnosti. Dati jim moramo 

tudi priložnost, da težavo sami rešijo. Spet je pomembno, da ne delamo namesto njih.  

• Pomagati je treba vsem učencem v razredu, ne le osebi z DS. To je pozitivno 

sporočilo vsem učečim v razredu. Kot je navedeno v Generalnem konceptu in izvedbenih 

načelih (1997), je tudi za odrasle z DS pomembno vseživljenjsko učenje, predvsem 

učenje spretnosti obvladovanja vsakodnevnih opravil, kar pomeni večjo samostojnost. 

Večja samostojnost in neodvisnost pa sta pogoja za kakovostnejše življenje. Prav tako je 

pomembno, da odrasle z DS spodbujamo k telesni dejavnostim, družabništvu z vrstniki, 

da bodo tako čim bolj vključeni v družbo. Vse to namreč prispeva h kakovostnemu 

preživljanju prostega časa. 

• Pomembno je tudi uspešno komuniciranje s starši oseb z DS, saj prav starši otroka 

najbolj poznajo. Strokovnjaki, učitelji pa so odgovorni za učni program ter vešči 

reševanja vedenjskih težav in zagotavljanja socialne inkluzije. Povezovati se je treba tudi 

z lokalnimi in nacionalnimi združenji, ki povezujejo osebe z DS. 

• Zavedati se je treba, da so osebe z DS »čustveni barometri«. Zelo dobro se odzovejo 

na zvoke in čustveno vzdušje, prav tako hitro lahko zapadejo v jok. V Generalnem 
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konceptu in izvedbenih načelih (1997) je še navedeno, da je za odrasle z DS značilen 

visok prag bolečine, in bolečine pogosto niti ne čutijo. Zato jih je treba navajati na 

opazovanje sprememb na svojem telesu ali sprememb v telesnem delovanju ter tudi na 

upoštevanje zdravnikovih navodil. 

• Spodbujati je treba prijateljstvo in druženje z vrstniki. Bolj ko osebe z DS odraščajo, 

več imajo težav z iskanjem in ohranjanjem prijateljstva, predvsem zaradi govornega 

primanjkljaja. Tudi slovensko združenje Sožitje navaja, da je zanje pomembno tudi 

ustrezno doživljanje sebe in drugih, kar je pogoj za sklepanje prijateljskih in partnerskih 

vezi. Naučiti se morajo sprejemanja in dajanja, kar prispeva k uspešnejšemu vključevanju 

v družbo. 

• Za odrasle z DS so ravno tako značilne potrebe po bližini in spolnosti, zato jih je 

treba o tem poučiti, poskrbeti za zaščito, spolno vzgojo ipd. S. Buckley, Bird, in Sacks 

(2002) pojasnjujejo, da se mlajši odrasli z DS telesno razvijajo ob isti kronološki starosti 

kot mlajši odrasli brez razvojnih motenj, zato se enako spopadajo z razvojem spolne 

zrelosti kot vrstniki brez motenj. Brown (2004) navaja, da so spolne potrebe pri mlajših 

odraslih z DS ravno tako različne in variirajo kot pri osebah z značilnim razvojem in 

ravno tako se morajo naučiti primernega izkazovanja ljubezni v skupnosti in intimnem 

prostoru. Zanje je značilnejše, da se pozneje spopadajo z možnostjo imeti fanta ali dekle, 

v poznem mladostništvu ali mlajši odraslosti. Družine mlajših odraslih z DS se srečujejo 

tudi z željami takih odraslih otrok, da bi se poročili, čeprav je poroka z osebo z DS še 

vedno nenavaden pojav (Marcus, 2005, v Gilmore, n. d.), da bi imeli otroke, svojo hišo 

ipd., kajti te osebe so obkrožene z vrstniki brez razvojnih motenj, ki se tako 

osamosvajajo. Taka pričakovanja in nerealne želje gojijo mlajši odrasli z DS, dokler jim 

starši ali druge pomembne in bližnje osebe ne predstavijo posledic njihovih 

primanjkljajev na odkrit in pošten način. Brown (2004) navaja, da nekateri starši 

onesposabljajo mlajše odrasle z DS, ko jih pod pretvezo poročijo, če jih potomci prosijo 

za poročni obred. Tega sklenejo na nepošten in negativen način, brez zadnjega blagoslova 

in vpisa v evidence. Tako oseba z DS dejansko ni poročena, je pa žal izigrana in 

izrabljena njena osebnost. Razumeti moramo, da pričakovanja mlajših odraslih z DS 

glede samostojnosti niso popolnoma nerealna, ampak so z določeno mero podpore lahko 

popolnoma ali delno dosegljiva (npr. lahko postanejo lastniki stanovanja in samostojno, z 

malo pomoči, živijo, živijo v partnerski skupnosti, hodijo na delo, čeprav samostojna 

zaposlitev za plačilo ni verjetna (Gilmore, n. d.)), ipd. Tudi o starševstvu mlajših odraslih 



Pomen varovalnih in ogrožajočih dejavnikov v razvoju samostojnosti mlajših odraslih z 
DS 

 

81 
 

z DS je treba odkrito govoriti in pojasniti, kako kompleksna in odgovorna je vloga 

staršev, kakšni etični pogledi prevladujejo v skupnosti. Mlajše odrasle z DS je treba 

vzgajati glede spolnosti, telesnih sprememb, dozorevanja, hormonskih sprememb, erotike, 

spolno prenosljivih bolezni, spolnega vedenja, nosečnosti, zaščite pred neželeno 

nosečnostjo in tudi glede spolne zlorabe (Sacks, 1999; Pueschel, 1999; Van Dyke, Don, 

McBrien, & Sherbondy, 1995).  
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5 Problem in cilji raziskave 

 

 

Magnusson in Stattin (1998) poudarjata pomen prepletanja varovalnih in ogrožajočih 

dejavnikov tako v posamezniku kot v njegovem okolju. Raziskovanje teh dejavnikov 

pomeni iskanje procesov in mehanizmov, ki upravljajo osebni in socialni razvoj. Pomeni 

pa tudi razumevanje sočasnega vplivanja raznih dejavnikov na prilagoditev posameznika v 

okolju.  

 

Ob pregledu literature sem ugotovila, da je raziskovanje dejavnikov, ki pospešujejo razvoj 

otrok in mladostnikov v različnih življenjskih okoljih, še vedno v začetni fazi, podobno 

navaja tudi Luthar (1993, v Magnusson & Stattin, 1998). Ugotovitve prepletenih 

osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov so lahko pomembna informacijo, uporabna v 

preventivne in zdravstvene namene (Petersen, 1993, v Magnusson & Stattin, 1998). Znano 

je tudi, da ima mnogo oseb z DS razvite fizične lastnosti oseb z značilnim razvojem, 

primanjkuje pa jim spoznavnih in vedenjskih sposobnosti, s katerimi bi se soočali z 

zahtevami okolja ali lastnimi željami po samostojnosti (Pueschel, 1999), vendar pa je tudi 

res, da se mlad odrasel človek z DS umsko še vedno razvija (Lundlow, 1983, v 

Cunningham, 1999). Navedena teoretska spoznanja, dolgoletne osebne izkušnje pri delu z 

osebami z DS in vedoželjnost so mi gonilo v raziskovanju dimenzij samostojnosti oseb z 

DS ter v raziskovanju okoljskih in osebnostnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 

samostojnosti oseb z DS. 

 

V prihodnosti naj bi se raziskovanje usmerjalo na raziskovanje družinskih sistemov in 

socialne mreže, v katero je družina vpeta. Avtorice (Cuskelly, Hauser-Cram, & Van Riper, 

2008) menijo, da rojstvo otroka z DS vpliva na družinski sistem na različne načine, od 

mikroravni diadnih odnosov do makroravni kulturnega vidika, ki usmerja starševsko 

dojemanje razvojnih primanjkljajev. Na podlagi ekološkega modela se bom usmerila v 
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raziskovanje interakcij znotraj mikrosistema in mezosistema, delno tudi eksosistema oseb z 

DS. Eden izmed pomembnih mikrosistemov je družina (Bronfenbrenner & Crouter, 1983, 

v Stadford & Gunn, 1999). Senapati in Hayes (1988, v Stratford & Gunn, 1999) menita, da 

se družine med seboj razlikujejo na različne načine, npr. glede na psihološke vrednote in 

materialne vire. Stoneman in Brody (1988, prav tam) ugotavljata, da enako velja tudi za 

družine, v katerih živijo osebe s primanjkljaji, kar se potrjuje tudi v praksi. Te raznolikosti 

družin želim v disertaciji tudi raziskati. Za mnoge odrasle osebe z DS so njihove družine 

edina socialna mreža. Številni imajo omejena prijateljstva in omejene stike z vrstniki zunaj 

družin (Krauss in sod., 1992, v Stratford & Gunn, 1999). Raziskave so pokazale, da so 

otroci, ki živijo dalj časa doma, čustveno zrelejši, kažejo več interesov in so dejavnejši 

kakor drugi (Cunningham, 1999). Kakovostni zgodnji odnosi med otrokom in materjo 

napovedujejo učinkovito in dobro funkcioniranje v socialnih odnosih z učitelji in vrstniki 

(Booth, Rose-Krasnor, McKinnon, & Rubin, 1994; Main & Weston, 1981; Pastor, 1981, 

vsi v Bronfenbrenner & Morris, 1998). Osebe z DS oblikujejo mrežo prijateljstev že med 

usposabljanjem v šolskem obdobju in jo ohranjajo tudi v delavnicah. Pogosto so v 

prijateljskem odnosu tudi s strokovnjaki (Stratford & Gunn, 1999). Cochran in Brassard 

(1979, prav tam) ugotavljata, da kontekst, v katerem družina živi (lokalna skupnost in 

dejavniki, ki so s tem povezani), prav tako pomembno vpliva na družino. Pri tem gre že za 

vpliv mezosistema in eksosistema na razvoj posameznika v družini.  

 

Paradigma vseživljenjskega razvoja opredeljuje uspešen razvoj posameznika kot 

maksimizacijo pridobitev in minimalizacijo izgub (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 

1998). V raziskavi me zanima, koliko in kako lahko maksimalna prisotnost varovalnih 

dejavnikov ter minimaliziranje in omejevanje vplivanja ogrožajočih dejavnikov prispevata 

k uspešnejšemu razvoju samostojnosti. Primanjkljaji v biološkem smislu so lahko tudi 

izziv za napredek v razvoju, kar je predpogoj za pozitivne spremembe v sposobnostih 

prilagoditve (Baltes, 1987, 1991; Uttal & Perlmutter, 1989, v Baltes, Lindenberger, & 

Staudinger, 1998). To pomeni, da je napredek možen tudi v kontekstu nepopolnosti in ovir. 

Zato me v disertaciji zanima razvoj samostojnosti oseb z DS v subjektovem lastnem 

kontekstu.  

 

Teorija družinskih sistemov izpostavlja predvidljive vzorce družinskih interakcij, ki so v 

pomoč pri ohranjanju družinskega ravnotežja, in zagotavlja namige, kako naj bi člani 



 
Problem in cilji raziskave 

 

85 
 

družine delovali (Morgaine, 2001). Matere otrok z DS so manj obremenjene z 

nepomembnimi stvarmi, manj materialistične in bolj prosocialno usmerjene (Cunningham, 

1996), kar ponovno nakazuje na odprtost do drugih in sprejemanje zunanjih vplivov 

(Morgaine, 2001). Z vidika teorije družinskih sistemov bolj povezane in harmonične 

družine zagotavljajo osebam s primanjkljaji razvijanje občutka pripadnosti, ta pa vpliva na 

lastno zaznavo o sebi in njihovo dejavnost z drugimi (Howell, Hauser-Cram, & Kersh, 

2007). Slednje ugotovitve tujih raziskovalcev želim tudi sama raziskati, saj so pomembne 

smernice v paradigmi drugačnega načina razmišljanja o samostojnosti oseb z DS. 

 

Bronfenbrenner (1979) meni, da mora raziskovalec upoštevati, kako subjekt raziskovanja 

zaznava in razume situacijo, v kateri je med raziskovanjem. To daje raziskovanju ekološko 

vrednost. Prav zato v disertaciji uporabljam metodo kvalitativne analize, saj raziskujem v 

konkretnem kontekstu raziskovanca, ki ga bom intervjuvala z delno strukturiranim odprtim 

intervjujem. Tako bova v procesu raziskovanja soudeležena in dejavna oba, tako 

interjuvanec kot intervjuvar. 

 

Namen disertacije je raziskati dimenzije samostojnosti pri mlajših odraslih osebah z DS. 

Raziskati želim, kako in kateri varovalni in ogrožajoči osebnostni in kontekstualni 

dejavniki vplivajo na bolj ali manj uspešen razvoj njihove samostojnosti. Zanima me tudi, 

kakšna je povezava med varovalnimi in ogrožajočimi dejavniki v različnih mikrosistemih 

oseb z DS ter kako oseba z DS razume dejavnike, ki vplivajo na razvoj samostojnosti.  

 

Za raziskovanje sem oblikovala pet raziskovalnih vprašanj: 

1. Katere dimenzije samostojnosti obstajajo pri osebah z DS? 

2. Kateri dejavniki v družini vplivajo na samostojnost osebe z DS? 

3. V kolikšni meri varovalni in ogrožajoči dejavniki iz širšega okolja (institucija, 

lokalne skupnosti ipd.) vplivajo na razvoj samostojnosti? 

4. Kakšno tipologijo opisanih primerov lahko razvijemo iz raziskanih varovalnih in 

ogrožajočih dejavnikov razvoja samostojnosti oseb z DS? 

5. Kako osebe z DS doživljajo svojo samostojnost ter kako razumejo varovalne in 

ogrožajoče dejavnike? 
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6 Metoda  

 

 

6.1 Kvalitativna metodologija 

 

V raziskavi sem uporabljala metodo kvalitativnega raziskovanja (multiplo študijo primera). 

Mesec in G. Čačinovič Vogrinčič (1996) opisujeta študijo primera kot opis in analizo 

posamezne zadeve oziroma primera (družbene enote, dogodka, procesa), običajno primera 

obravnave, tj. dela s posameznikom, z družino, s skupino, skupnostjo, z organizacijo, 

bodisi z namenom odkritja variabel, struktur, vzorcev interakcij in zakonitosti (teoretski 

namen) bodisi z namenom ocenitve uspešnosti dela ali napredka v razvoju (praktični 

namen), lahko pa je ista študija namenjena obojemu hkrati. V pričujoči raziskavi je šlo za 

doseganje teoretskega in praktičnega namena.  

 

Mesec (1998, str. 40) označuje kvalitativno raziskovanje kot raziskovanje, ki zagovarja 

koncept pluralnih resnic, saj je »stvarnost večplastna in dojeti jo je mogoče iz več 

perspektiv«. Avtor opozarja, da je treba upoštevati najmanj dve perspektivi, tj. perspektivo 

strokovnjaka in perspektivo uporabnika, kar je zajemala tudi naša raziskava. Strauss in 

J. M. Corbin (1990, v Mesec, 1994) navajata, da je kvalitativna analiza ustvarjanje 

utemeljene (angl. grounded) teorije, je utemeljevanje teorije, prav v dobesednem pomenu 

graditve teorije iz temeljev, iz empiričnih podatkov, ki so v primeru kvalitativne analize 

kvalitativni, besedni podatki, opisi, izjave, besedne zveze, besede. Ta postopek vključuje 

tudi preverjanje (verifikacijo), saj vsak novi pojem in novo trditev preverjamo z 

nadaljnjimi primeri empiričnega gradiva. Mayring (1993, v Mesec, 2005) utemeljuje, da je 

načelo preverljivosti eno temeljnih načel znanstvene metode, ki ga uresničujemo pri 

kvalitativnem raziskovanju tako, da podrobno opišemo celoten postopek raziskave, še 

posebej postopek analize, v kateri oblikujemo pojme ter ugotavljamo pravilnosti in vzorce 

ravnanja, doživljanja in interakcij. To je ključna metodološka zahteva. Kvalitativno 

raziskovati pomeni, da po korakih oblikujemo pojme in posplošitve, pri tem pa vsak korak 

in vsako stopnjo v posploševanju in razmišljanju o snovi zapišemo. Tako je za vsak pojem 

in posplošitev razvidno, na katerih konkretnih izjavah temelji. 
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6.2 Multipla študija primera 

 

V raziskavi sem analizirala življenjske zgodbe štirih oseb z DS, intervjuje in zapise 

opazovanja. Z delno strukturiranimi odprtimi intervjuji sem intervjuvala osebe z DS, za 

katere je značilno, ni pa nujno, da so vključene v institucijo in da so razvrščene kot osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. Poleg njih sem intervjuvala njihove starše (očete in 

matere) ter strokovne delavce, ki neposredno delajo z osebami z DS. Intervjuvala sem tudi 

ključno osebo, ki je določena v instituciji, da skrbi za osebo z DS, katere starši so pokojni.  

 

V besedilu rabim začetnice imen oseb z DS (A., B., C., D.) zaradi lažje sledljivosti 

posamezni osebi v raziskovalnem primeru. 

 

 

6.3 Izbor enot  

 

Raziskovala sem mlajše odrasle osebe z DS, ki so razvrščene5 kot osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. V raziskavo sem vključila štiri osebe (A., B., C., D.), eno iz poznanega 

okolja, tri iz oddaljenih krajev. Do treh oseb iz oddaljenih krajev sem prišla po 

posvetovanju z direktorji drugih institucij. Tri od štirih oseb (A., C., D.) so vključene v 

institucijo, ena (B.) pa ni vključena. Izmed treh vključenih v institucijo ena (A.) obiskuje 

dnevni program VDC in vsak dan biva v primarni družini, preostali dve (C. in D.) pa 

obiskujeta dnevni program VDC, živita pa v instituciji. Izmed teh dveh ena oseba (C.) ob 

koncu tedna prebiva v domačem okolju pri starših, medtem ko druga oseba (D.) vse dni v 

letu živi v instituciji. Pomemben dejavnik pri izbiri pričujočih raziskanih primerov je bil 

različnost bivalnega okolja oseb z DS, da sem z njihovo analizo prišla do čim bolj 

raznolikih informacij. Izbirala sem kontrastne in čim skrajnejše primere. Izkazalo se je, da 

so bili štirje raziskovalni primeri dovolj, da so zapolnili teoretično zasičenost, saj sem z 

odprtim delno strukturiranim intervjujem dobila veliko raznolikih podatkov od oseb z DS, 

njihovih staršev, strokovnih delavcev in ključne osebe. 

 

                                                 
5 Osebe z motnjo telesnem in v duševnem razvoju so razvrščene po Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok, 
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. l. SRS, št. 
18/1977). 
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V nadaljevanju sem opisala štiri raziskovalne primere. Trije so opisani na podlagi 

podatkov treh intervjujev (z A., C. in D., s starši/ključno osebo, s strokovnim delavcem), 

en primer pa na podlagi podatkov dveh intervjujev (z B. in s starši), ker ta oseba ni 

vključena v institucijo. Vsak primer sem poskušala opisati čim objektivneje na podlagi 

podatkov, pridobljenih v odprtih delno strukturiranih intervjujih. Vsak intervju sem 

doživela posebej, ker sem bila neposredno vpletena v raziskovalni kontekst, zato sem 

opažanje oz. doživljanje ob vsakem primeru zabeležila posebej strnjeno. Zabeležila sem 

tudi izvedbo posameznih intervjujev, saj je v teh pojasnjena družinska klima, medosebne 

interakcije sogovorcev ipd. 

 

Primer 1 

 

Objektivni opis: A. je 27-letna ženska z DS, bivajoča na podeželju v delovni kmečki 

družini. Živi s starši in staro mamo, sorojenca sestra in brat sta že doštudirala, brat je 

zaposlen in z dekletom biva v večjem mestu, medtem ko je sestra še brez zaposlitve in biva 

pri fantu. Oče je že upokojen, vendar dejaven na kmetiji, mama pa še zaposlena, dejavna v 

pevskem zboru in pri delu na kmetiji. Sorojenci se s partnerji ob koncu tedna radi vračajo 

domov. A. je vključena v dnevni program VDC, v katerega redno in zelo rada odhaja. 

Poleg tega ob torkih že dve leti pleše orientalske plese v Plesni šoli Urška, kjer so 

vključene druge ženske iz okolice. Samo A. je oseba z razvojno motnjo, ki pa zaradi tega v 

plesni skupini ni nič manj sprejeta. Poleg tega A. redno obiskuje kozmetičarko, pedikerko, 

parfumerije ipd., saj je zanjo izjemno pomembno, da je urejena, lepa, negovana. A. je tudi 

članica društva Sožitje, v katerem sodelujejo tudi druge osebe z razvojnimi motnjami in 

njihovi starši, prostovoljci, strokovnjaki ipd. Zato se v organizaciji tega društva redno 

udeležuje letovanj, seminarjev ob koncu tedna in drugih oblik druženja, namenjenih 

osebam z razvojnimi motnjami in njihovim družinam. Pri vključevanju v okolje vedno 

potrebuje pomoč pri prevozu, saj živi na periferiji. A. je zelo dejavna oseba, ki si zna sama 

organizirati čas tako, da ga preživi dejavno, da se ukvarja z različnimi dejavnostmi, kot so 

poslušanje glasbe in petje, delo z računalnikom, snemanje s kamero, fotografiranje z 

digitalnim aparatom in prenašanje slik v računalnik, ples ipd. Poleg tega redno skrbi za 

zdravje, saj je vsak dan telesno dejavna na daljših sprehodih. Poleg vseh zanjo priljubljenih 

obveznosti pa zelo rada pomaga pri domačih opravilih, rada pospravlja in čisti hišo in tudi 

pomaga pri kmečkih delih zunaj hiše. Manj rada pa kuha, saj je zanjo nevarna uporaba 
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gospodinjskih aparatov, zato hrano vedno pripravljajo njeni bližnji. Dopoldneve med 

tednom preživlja večinoma v VDC, kjer pa so dejavnosti organizirane drugače, saj jih 

določa institucija. Vendar pa ima A. možnost izbire, ali se bo vključila v določeno 

dejavnost ali ne. Rada soustvarja pri večini dejavnosti, tako skupinskih kot individualnih, 

še posebej pa na plesnih in pevskih vajah, pri računalništvu, opismenjevanju, 

specialnopedagoških obravnavah, izdelovanju unikatnih izdelkov, opravljanju preprostih 

proizvodnih del, v interakcijskih delavnicah ipd. Je članica gledališke skupine, vključuje se 

v projekte zunaj VDC, ki se odvijajo v lokalnem razvojnem centru, v knjižnici ipd. Za A. 

je tudi značilno, da se rada pogovarja o aktualnih dogodkih, saj spremlja novice iz bližnje 

in širše okolice. Rada se navezuje na izbrane zaposlene, vendar tudi upošteva dogovorjena 

pravila vedenja. V pogovorih je A. zelo realna, čustveno dojemljiva in odprta, delno se 

kažeta tudi zmedenost in zadrega ob preveč zahtevnem ali nerazumnem vprašanju. Vendar 

pa ob pojasnitvi tudi pove, da ni razumela, ni vedela, kako odgovoriti, ipd. Zelo rada se 

šali, smeje, veseli, je radoživa in družabna oseba. Različne pogovore in odgovore na 

vprašanja ji nudijo strokovni delavci v VDC, še posebej vodja njene skupine, s katero sta 

zgradili izjemen partnerski, soustvarjalen in zaupen odnos. A. se veliko pogovarja tudi z 

vsemi družinskimi člani in s sorodniki, sosedi, z znanci ipd. 

 

Subjektivno doživljanje: Za družino, v kateri živi A., lahko rečem, da je povezana, v njej 

vladajo razumevanje, strpnost, empatija, komunikacija, delavnost in pretežno dobra volja. 

Med snemanjem je bilo čutiti dobro partnersko sodelovanje, usklajeno komuniciranje, zelo 

podobno doživljanje, čutenje, razmišljanje, obojestransko zadovoljstvo. A. pa doživljam 

kot tipično mlado žensko, ki jo zanimajo različne vsebine, od kozmetike, mode, glasbe, 

plesa, sodobne tehnologije do ljubezni, spolnosti, partnerskih odnosov. Bistveno sporočilo 

vseh treh intervjujev je, da so bili intervjuvanci pri večini vprašanj soglasni v odgovorih, 

kar kaže na to, da zelo dobro sodelujejo, se poznajo ipd.  

  

Izvedba intervjujev: Osebo z DS in strokovno delavko sem intervjuvala v prostorih VDC, 

starše – očeta in mamo skupaj – na njihovem domu. Vsi intervjuvanci so pristali na 

snemanje z diktafonom. Po transkripciji sem intervjuje poslala v ponovni pregled in 

avtorizacijo. Z zapisanim so se vsi strinjali in s podpisom to potrdili. Snemanje v VDC je 

potekalo ločeno, vsak intervju je trajal približno uro in pol. Pogovori so potekali zelo 

sproščeno, odprto, nestrukturirano, saj se s sogovorci poznamo in sodelujemo že dvanajst 
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let. Pogovor s starši je potekal v popoldanskem času in je trajal približno dve uri. Bil je 

zelo strnjen, bogat in odprt. Dejavno sta sodelovala tako mama kot oče, vendar je glavno 

besedo imela mama, saj si je vzela največ prostora za komunikacijo, pojasnjevanje ipd. 

Oče je dopolnjeval mamine ugotovitve, pogosto je uporabljal značilen humor, ki je v tej 

družini tudi sicer zelo pogost. Pogovor je enkrat zmotila oseba z DS, ko je prešla prostor, 

se nasmehnila in brez besed odšla v dnevno sobo. Celotna družinska klima je bila zelo 

pozitivna, domača in iskrena, saj sta sogovorca pripovedovala tudi o različnih 

neprijetnostih, ki so se zgodile v povezavi z osebo z DS, torej slabih zgodb niso zamolčali. 

Pogovor sem vodila tako, da sem bolj odpirala področja samostojnosti, doživljanja, nato pa 

sem sogovorcem prepustila besedo, da so oni mene popeljali skozi pripoved. Prav zato 

mislim, da sem dobila bogate informacije, veliko gradiva in zgodb realnega življenja. 

 

Primer 2 

 

Objektivni opis: B. je 35-letni moški z DS, ki živi z očetom in mamo na obrobju nekoliko 

večjega naselja. Edini sorojenec brat se je pred leti poročil in si ustvaril družino. Matična 

družina in na novo ustvarjena družina sorojenca osebe z DS sta zelo povezani, saj se 

pogosto obiskujejo, posebej rad pride na svojo domačijo brat z družino. B. je v družini zelo 

lepo sprejet, enako dobro in enakovredno kot sorojenec. B. je kot mlajši obiskoval oddelek 

vzgoje in izobraževanja. Po zaključku šolanja se ni odločil za nadaljnjo vključitev v 

institucijo, npr. v VDC, ampak je ostal doma v družbi svojega brata in vrstnikov iz 

soseščine. Starši so njegovi želji prisluhnili, niso ga silili v institucijo. Med odraščanjem, v 

mladostništvu, so B. bili vrstniki največji zgled pri učenju različnih socialnih veščin in 

sploh v procesu osamosvajanja. B. tudi zelo rad sodeluje pri različnih kmečkih opravilih. 

Je zelo dejaven na večini področij in tudi sposoben soočanja z različnimi, tudi tveganimi, 

izzivi, saj npr. vozi kolo z motorjem, kar mu omogoča še samostojnejše vključevanje v 

družbo. Pri tem ga podpirajo tudi starši in vrstniki. 

 

Subjektivno doživljanje: Družino sem doživela kot harmonično, saj v njej vladajo odprti 

odnosi, diskretnost in upoštevanje vseh oseb z njihovimi potrebami in tudi odgovornostmi. 

Starši na uvideven način dopuščajo pomembne odločitve potomcu z DS, kar se kaže kot 

zelo izrazit in učinkovit način obvladovanja težav vseskozi med odraščanjem. Interakcija 

med njimi kot družinskimi člani je bila zelo sproščena, odprta kot v družinah, v katerih je 
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čutiti razumevanje in medsebojno spoštovanje, enakovrednost in toplino. B. doživljam kot 

zelo družabnega in popolnoma integriranega v skupnost, v kateri živi. Še preden sem do 

družine prišla, sem ugotovila, da osebo z DS v večjem naselju vsi poznajo. Za 

intervjuvanje sem bila dogovorjena ob določeni uri, vendar sem pol ure iskala hišo osebe z 

DS. Najprej sem v naselju spraševala po družini s tem priimkom, nato po hišni številki, 

vendar nisem dobila odgovora. Zato sem spraševala po imenu in priimku osebe z DS in 

takoj sem dobila odgovor. Tako sem prišla do pomembne informacije, da je oseba v kraju 

zelo poznana in, kolikor je bilo mogoče razbrati, tudi zelo sprejeta. B. ocenjujem kot precej 

samostojno osebo, podobno kot so samostojni njeni vrstniki. Vendar pa je v tem obdobju 

odraslosti, ko so se vrstniki odselili in si ustvarili družine, kljub vsemu B. »obtičal« v 

osamljenosti, pred težko izvedljivo razvojno nalogo – poročiti se in si ustvariti družino. V 

tem je razkorak med vrstniki brez razvojne motnje in njim kot osebo z DS. Zaznala sem 

občutke zadovoljstva staršev s sinovo samostojnostjo, ki predstavlja predvsem pomoč pri 

vsakdanjih opravilih, drobnih opravkih in tudi družabnosti.  

 

Izvedba intervjujev: Najprej sem intervjuvala osebo z DS, nato pa še skupaj očeta in 

mamo. Pogovarjali smo se pred hišo pod mogočno lipo. Z osebo z DS sem se pogovarjala 

dobro uro, s starši pa dve uri. Kljub temu da sogovorcev prej nisem poznala, smo se v obeh 

ločenih pogovorih hitro povezali in sproščeno spregovorili. Odprto sem podajala smernice, 

ki so me za raziskavo zanimale, in nato predvsem pozorno sledila sogovorcem, da so mi 

čim več povedali, sporočili, razkrili. V pogovoru s starši sem opazila, da ima glavno 

besedo mama, oče ji je dobro sledil, čeprav se je zaradi posledic možganske kapi izražal 

počasneje. Bil je bolj gostobeseden od očeta v prvem primeru intervjuja. Odpiral je tudi 

nove teme pogovora. B. se je med pogovorom zelo odprl in realno predstavljal svoje 

življenje, način bivanja, svoje želje ipd. Precej hitro je vzpostavil zaupljiv odnos do mene. 

Kar sem posebej občutila, je bilo simpatiziranje do mene in izražanje precejšnje 

naklonjenosti, v smislu fantovskega osvajanja. Bistvena ugotovitev obeh izvedenih 

intervjujev je, da so odgovori intervjuvancev zelo podobni, kar pomeni, da so člani družine 

zelo povezani in odprti drug do drugega. 
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Primer 3 

 

Objektivni opis: C. je 30-letna ženska z DS, ki večino časa prebiva v institucionalni obliki 

varstva, ob dopoldnevih obiskuje VDC, ob koncu tedna pa prebiva doma v mestnem 

okolju. Domača hiša, ki bolj spominja na vilo, je zelo lepo urejena, sodobno opremljena, le 

del hiše, v katerem C. biva, ni adaptiran, ampak je zastarel in slabše vzdrževan. C. ima 

brata, ki si je ustvaril družino. Nanj in na družino je precej navezana in so tudi edini, s 

katerimi vzdržuje socialne stike poleg oseb v institucionalni socialni mreži. C. ima že od 

otroštva sladkorno bolezen. Vsi vpleteni omenjajo, kot da je to glavni razlog, da oseba ni 

samostojna v tolikšni meri, kot bi lahko bila. Dejavna je do mere, ki je še ne frustrira, 

vznemirja, saj je najzadovoljnejša, da je v miru, brez dodatnih pritiskov ali zahtev drugih. 

V tem smislu je tudi zelo samozavestna, z visoko samopodobo. C. izhaja iz družine, v 

kateri so bili starši visokoizobraženi. Mama je umrla, ko je bila C. stara deset let. C. se je v 

otroških letih redno vključevala v kolonije za otroke z diabetesom. Obiskovala je osnovno 

šolo s prilagojenim programom (torej ne oddelka vzgoje in izobraževanja, ki ga obiskuje 

večina oseb z razvojno motnjo) in vse, razen enega razreda, je zaključila s prav dobrim 

uspehom. Po zaključku šolanja se je vključila v institucionalno varstvo, dopoldne obiskuje 

VDC. V VDC se manj rada vključuje v ponujene dejavnosti, najraje opravlja rutinirana 

dela brez vodenja. Njena bolj nedejavna kot dejavna drža ne prispeva k učenju novih 

veščin in samostojnosti, saj jo je treba stalno spodbujati, prigovarjati in se pogajati.  

 

Subjektivno doživljanje: Pripovedi intervjuvancev doživljam, kot da je sladkorna bolezen 

glavni razlog zmanjšane dejavnosti osebe z DS, saj se oseba nerada rekreira in se ne 

vključuje v zunanje okolje. Visok šolski uspeh ni pomembno prispeval k večji 

samostojnosti C., kar je za bližnje nekakšno razočaranje. Zelo je usvojila abstraktno 

znanje, ki pa ga ne zna uporabljati v vsakdanjem življenju. Izkrivljeno visoko samopodobo 

doživljam kot dodatno oviro za učenje novih veščin. Med intervjuvanjem sem čutila 

pretirano samozavest, kar je izražala s tem, da ji je bilo odveč odgovarjati na osnovna 

vprašanja. Tudi ko sem želela vprašanje poglobiti ali še kaj poizvedeti, je odgovarjala s 

»saj to se že ve …«. Pogovor z očetom C. je bil precej čustveno nabit, predvsem z žalostjo, 

razočaranjem, nezadovoljstvom in s kompenzacijo vsega manjkajočega za nazaj. Zelo 

pomemben je tudi njegov kritični pogled na zavode. Oče osebe z DS mi je razkazal veliko 

hišo, skoraj bi rekla vilo, ki je – zanimivo – v celoti sodobno urejena, le v delu, kjer ob 
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koncu tedna prebiva potomka z DS, ni urejena, pohištvo je zelo staro in že razmajano ipd. 

Porajal se mi je občutek, kot da oseba z DS ni vredna sodobne sobe s predsobo in z 

urejenim balkončkom. 

 

Izvedba intervjujev: Intervju z C. in s strokovno delavko je potekal ločeno med 

institucionalnim varstvom. Obe sta se strinjali, da ju snemam, z avtorizacijo pa se je 

strinjala le strokovna delavka. Oseba z DS intervjuja ni želela avtorizirati. Čeprav sem ji 

natančno razložila, kaj to pomeni in kako bi avtorizacijo izvedli, je menila, da ni treba, ker 

je ona vse prav povedala in ne bo še enkrat brala, ker ona ve. Ta intervju je torej ostal 

neavtoriziran. Najprej sem intervjuvala osebo z DS, ki ji je bila zelo všeč možnost 

pogovarjanja in snemanja. C. se zelo lepo izraža. Vseskozi je zelo izstopalo fantazijsko 

doživljanje, v nekaterih primerih zelo izrazito. Intervju z C. je bil zame zelo zahteven, saj 

sem se pogovarjala z osebo, ki je po eni strani komunikacijsko izjemno spretna, a le v 

abstraktnih izrazih, medtem ko sem dobila malo realnih uporabnih odgovorov oziroma sem 

se morala še posebej skrbno truditi, da nisva ostali samo v »oblakih«. Intervju s strokovno 

delavko pa je bil korekten, zelo stvaren, realen, vseskozi je sledila medicinska nota 

diskurza, v povezavi s samostojnostjo in z doživljanjem osebe z DS. Najprej sem 

predvidevala, da je to le odraz obremenjenosti in skrbi zaradi sladkorne bolezni osebe z 

DS, po ugotovitvi, da je strokovna delavka po izobrazbi medicinska sestra, pa sem uvidela, 

da izhaja iz svoje stroke in mogoče poudarja medicinski diskurz na socialnem področju. 

Intervju pa je bil tako odprt, da me je sama privedla do mnogih spoznanj, ki jih v pogovoru 

z osebo z DS nisem mogla odkriti. Intervju z očetom osebe z DS je potekal pozneje, ker je 

bil dalj časa hospitaliziran. Potekal je na njegovem domu. Gospod ni dovolil, da bi intervju 

snemala, zato sem vse skrbno ročno zapisovala. Pogovarjala sva se tri ure in pol. 

Pripovedoval mi je celotno življenjsko zgodbo od rojstva potomke z DS dalje. Na začetku 

sem mu povedala, kaj me v raziskavi zanima, nato pa si je vzel precej časa za 

razpravljanje. Pogovor je bil umirjen, deloma zmeden, vendar sem natančno zavzeto 

sledila, da sem zabeležila vse pomembne poudarke. Intervjuvanec je intervju avtoriziral in 

deloma dopolnil z utemeljitvami. Bistveno sporočilo treh izvedenih intervjujev je, da so 

bili odgovori očeta in strokovne delavke podobnejši, medtem ko so se odgovori osebe z DS 

bolj razlikovali kot enačili tako z odgovori očeta kot strokovne delavke. 
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Primer 4 

 

Objektivni opis: D. je moški z DS, ki večino življenja biva v instituciji, saj so starši umrli, 

ko mu je bilo dvaindvajset let. Ima dva sorojenca, brata in sestro, ki sta si ustvarila družini. 

Bolj si želi stikov z bratom, ki pa zanj ne kaže zanimanja. Nekoliko več stikov ima s sestro, 

ki ga obiskuje v instituciji, vendar D. ni posebej navdušen. Vsi vpleteni omenjajo, da 

posebnih stikov nima z nobenim od sorojencev in jih tudi ne želi imeti. Prav od smrti 

staršev, še posebej mame, se mu je psihično stanje zelo poslabšalo in upadla je stopnja 

samostojnosti do tolikšne mere, da za opravljanje vseh vsakodnevnih opravil in drugih 

dejavnosti stalno potrebuje spodbudo, motivacijo in vodenje. Pri opravljanju vseh 

dejavnosti je zelo počasen, kar še otežuje njegovo samostojnost, saj potrebuje pomoč 

drugega. Določenih opravil ne želi prevzemati, če jih oceni kot prezahtevna in 

neobvladljiva. Ne želi se učiti novih veščin, ker si ne želi ali se ne zmore soočati z 

morebitnimi porazi oz. neuspehi. To bi povzročalo nižanje sicer visoke, a izkrivljene 

samopodobe in samozavesti. D. je vključen v VDC, vendar se ne vključuje v nobene 

dejavnosti, razen v proizvodno delo in balinanje, a še pri teh potrebuje spodbudo, zunanjo 

motivacijo ipd. Socialna mreža je zelo omejena le na institucionalno okolje in tudi ne 

navezuje posebnih prijateljskih vezi z nobenim bližnjim, čeprav tudi ni v sporu z drugimi. 

Vsi vpleteni odgovarjajo, da je počasen, nezainteresiran na vseh področjih samostojnosti, 

od komunikacije, socializacije, opravljanja vsakodnevnih opravil do splošne poučenosti, 

medosebnih odnosov ipd. 

 

Subjektivno doživljanje: Med pogovorom z D. sem zaznala nezainteresiranost, slabo 

sledljivost, slabo razumevanje, poslušanje, nedejavnost, počasnost in pomanjkanje volje. 

Čeprav je izrazil zadovoljstvo, da se z mano lahko pogovarja, sva težko in počasi prišla do 

zaključka. Vmes je večkrat nakazal, da ne sliši ali da ne razume vprašanja. Zdelo se mi je, 

kot da se pogovarjam s starostnikom, ki je hitro upehan in brez moči. Občutek je bil 

podoben kot v tretjem primeru osebe z DS, ko kaže visoko samozavestno držo, ki pa se 

izraža drugače. Med pogovorom s ključno osebo sem dobila občutek, da je v instituciji 

pomemben hišni red. Vendar pa sem kmalu začutila tudi prijazno materinsko toplino, ko se 

zaposlena zave, da je v instituciji bolj v vlogi nadomestne mame. Glavno sporočilo, 

razbrano iz pogovora strokovnega delavca, je bil opis izrazitega upada sposobnosti, 
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dejavnosti, samostojnosti pri osebi z DS, saj osebo pozna iz preteklosti kot zelo 

samostojno. 

 

Izvedba intervjujev: Za pridobivanje informacij četrtega primera sem intervjuvala osebo z 

DS, strokovnega delavca v VDC in ključno osebo v institucionalnem varstvu. Intervju z 

osebo z DS je trajal več kot eno uro, potekal je zelo počasi, čeprav sem bila zelo 

motivirana, manjkala je bistvena – njena – motivacija. Kmalu sem začutila, da moram 

tempo prilagoditi osebi z DS, zato sem sama počasi sledila njeni pripovedi in jo vodila po 

osnovnih področjih. Prepustila sem ji veliko prostora in si želela, da sama odpre temo 

pogovora, a je ni. Intervjuja ni želela avtorizirati z utemeljitvijo, da je vse lepo povedala. 

Pogovor s strokovnim delavcem je potekal eno uro, hitro in učinkovito v prostorih VDC, 

tega sem snemala in pozneje poslala v avtorizacijo. Intervju s ključno osebo pa sem izvedla 

v prostorih institucionalnega varstva, ki je potekal slabi dve uri. Vlogo ključne osebe je 

upravičila, ko je večkrat ponovila, da sama zavestno krši hišni red in prilagaja svoj ritem 

dela osebi z DS, ker pravi, da »dela na počasi«. S tem v največji možni meri ohranja 

samostojnost osebe z DS, medtem ko pri drugih opaža, da precej delajo namesto nje in 

hitreje. Pri ključni osebi nisem začutila nezadovoljstva kot v primeru strokovnega delavca, 

ampak predvsem zadovoljstvo in dobro razumevanje z osebo z DS, ker ga je sprejela 

takega, kakršen je. Domnevam, da gre v primeru razlikovanja med obema sogovorcema za 

to, da je strokovni delavec že več let v delovnem odnosu z osebo z DS in jo pozna kot 

precej samostojnega fanta, ki pa je ob smrti staršev močno upadel, že veliko let se zelo 

počasi pobira in kot takega ga ne more sprejeti. V drugem primeru pa gre za to, da je 

ključna oseba manj časa v delovnem odnosu z osebo z DS in jo je kot tako, z zmanjšanimi 

sposobnostmi, sprejela. Tudi intervju ključne osebe je bil avtoriziran. Bistveno sporočilo 

treh intervjuvancev je, da se odgovori strokovnega delavca najmanj ujemajo z odgovori 

osebe z DS, bolj se ujemajo z odgovori ključne osebe.  

 

 

6.4 Zbiranje in postopek zbiranja podatkov  

 

Osnovni raziskovalni pripomoček je bil delno strukturiran odprti intervju. Vsebina 

intervjujev je bila podobna za vse intervjuvance, saj so bila vprašanja z naslednjih 

področij: družina, institucija (predšolsko obdobje, šola, VDC ipd.), društvo Sožitje, sosedi, 
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lokalna skupnost ipd. Po posameznih področjih mikrosistemov me je zanimalo, koliko je 

oseba z DS na posameznih področjih dejavna; kako se spoprijema z morebitnimi ovirami 

na poti samostojnosti; kako sebe doživlja v posameznih sistemih; kako jo doživljajo drugi; 

kateri dejavniki vplivajo na njeno funkcioniranje. Med intervjuvanjem sem sogovorcem 

pogosto prepustila besedo, da so me peljali do zanje pomembne tematike, v mislih sem 

imela zgolj grobi okvir oz. vodila, ki so me zanimala kot raziskovalko. Tako so bili vsi 

intervjuji vsebinsko in deloma emocionalno zelo bogati in izpričujoči.  

 

V procesu raziskovanja sem bila pozorna na veljavnost merskega instrumentarija. Mesec 

(1998) utemeljuje, da je merski instrumentarij tem bolj konstruktno veljaven, v čim večji 

meri so v njem uporabljene ustrezne operacionalizirane definicije teoretičnih konceptov, ki 

so predmet proučevanja. Notranje je tem veljavnejši, čim zanesljiveje ugotavlja vzročne 

odnose, tj. če ni dvoma, da določenim dogodkom (procesom, stanjem) nujno sledijo 

določeni drugi dogodki (procesi, stanja). Raziskava je tem bolj zunanje veljavna ali 

posplošljiva, na čim večji razpon različnih situacij lahko posplošimo njene ugotovitve. 

Vogrinc (2008) glede zanesljivosti rezultatov primerja kvantitativno in kvalitativno 

raziskovanje in ugotavlja, da so rezultati v kvantitativnem raziskovanju zanesljivi, če pri 

ponovljenem merjenju pri podobnih pogojih dobimo podobne rezultate. Pri kvalitativnem 

raziskovanju pa raziskavo težko ponovimo in tudi če jo, težko dobimo enake rezultate. 

Zato, dodaja avtor (prav tam), cilj kvalitativne raziskave tudi ni oblikovanje teorije, ki bi 

imela veliko moč posplošitve.  

 

Izvedla sem enajst intervjujev: z osebami z DS (4 – z A., B., C. in D.), z njihovimi starši 

(3), s ključno osebo (1) in s strokovnimi delavci (3). Nihče od povabljenih k raziskavi 

sodelovanja ni odklonil. Vsem intervjuvancem sem najprej predstavila namen raziskovanja 

in jim zagotovila varstvo osebnih podatkov. Izvedba intervjujev je bila krajevno in časovno 

določena: osebe (A., C. in D.) ter strokovne delavce in ključno osebo sem intervjuvala v 

instituciji, starše pa na njihovih domovih. Osebo B., ki ni vključena v institucijo, sem 

intervjuvala doma. Intervjuji so bili izvajani od aprila do julija 2012. Z dovoljenjem 

intervjuvancev sem jih snemala z diktafonom in jih nato natančno prepisala. V enem 

primeru, ko intervjuvanec (oče osebe C.) ni dovolil snemanja, sem pogovor sproti čim 

natančneje ročno zapisovala.  
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Vse intervjuvance sem prosila za avtorizacijo intervjujev, da so potrdili, ali so se z 

zapisanim strinjali, oz. so lahko še kaj dopolnili. Za avtorizacijo intervjujev se je odločilo 

devet od skupaj enajstih intervjuvancev. Dva (C. in D.), ki sta se z zapisom intervjuja 

strinjala, pa nista izrazila potrebe po avtorizaciji. Pet intervjuvancev je intervjuje prebralo 

in jih natisnjene parafiralo, trije so po elektronski pošti odgovorili, da se z zapisanim v 

celoti strinjajo, en intervju, ki ni bil sneman, je oče osebe C. po natančnem branju 

vsebinsko dopolnil.  

 

Natančen potek izvedbe posameznih intervjujev je opisan v poglavju Izbor enot. Pri opisu 

izvedbe intervjujev sem čim natančneje opisala lastna doživljanja medosebnih interakcij in 

družinske klime, ki vladajo v posamezni družini oziroma instituciji.  

 

 

6.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Kvalitativno sem analizirala enajst v postopku zbiranja podatkov navedenih intervjujev, ki 

skupaj sestavljajo štiri raziskovane primere oseb z DS.  

 

Kodiranje je bil osnovni postopek obdelave podatkov. Vsak intervju sem večkrat prebrala, 

da sem izluščila osnovno misel. Nato sem izbrala zame pomembne vsebine intervjuja in jih 

podčrtala (izbor relevantnih pojmov). Posamezne izbrane pojme sem nato povzemala 

(povzemanje), v naslednjem koraku sem pripisala kodo prvega reda (abstrahiranje). V 

zadnjem koraku kodiranja sem pripisala kodo drugega reda (kategoriziranje) in tako 

zapisala kategorijo. V tabeli 1 je prikazan postopek kodiranja intervjuja s starši osebe B. 

Celoten kodirani intervju pa je v prilogi A. 
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Tabela 1: Kode prvega in drugega reda kodiranega intervjuja6  

 

Zapis intervjuja staršev 
osebe B. 
 

 
povzemanje 

Kode prvega reda 
abstrahiranje 

Kode drugega reda 
kategoriziranje 

S.: Kako B. 
najobičajneje preživi 
dan? 
M.: Tistih 10 let nazaj je 
bilo tukaj dosti fantov, 
prijateljev je imel dosti, 
on se je zelo družil z 
njimi,  

 
 
 
V preteklosti 
druženje z vrstniki 
z značilnim 
razvojem 

 
 
 
Širša socialna 
mreža  

 
 
 
Integrirano druženje 

so ga sprejeli kot sebi 
enakega, še brat je bil 
med njimi,  

Enakovredno 
sprejet pri 
prijateljih in bratu 

Občutek 
enakovrednega 
sprejemanja 

Sprejetost in 
družbena pripadnost 

kamor so šli, je šel z 
njimi, in če je bilo za 
kako neumno, je šel z 
njimi.  

Druženje z vrstniki 
v različnih 
situacijah 
 

Pomen vrstniškega 
druženja  
 
 

Integrirano druženje 
 
 
 

Lahko ni bilo vse dobro 
za njega, ampak 
izkušnje so pa včasih 
dobre.  

Priložnost 
pridobivanja 
izkušenj 

Različne možnosti 
vrstniškega učenja 

Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

Potem so se ti fantje 
poročili in vsi so odšli.  
In on je kar naenkrat 
postal osamljen.  

 
 
Osamljenost osebe 
z DS 

 
 
Občutek 
osamljenosti 

 
 
Osamljenost oseb z 
DS 

Je bil pa povsod sprejet 
pozitivno, da se ni čutil 
nikjer nič odrinjen.  

Pozitivno sprejet, 
nič odrinjen 

Občutki sprejetosti Sprejetost in 
družbena pripadnost 

 

Ugotovljene kategorije sem uvrstila na različna vsebinska področja, ki zajemajo tri širše 

teme: samostojnost oseb z DS, doživljanje oseb z DS in vzgojno ravnanje oz. obvladovanje 

težav z osebami z DS. Tabela 2 v nadaljevanju prikazuje pregled vsebinskih področij v 

omenjenih treh raziskanih temah. 

 

 

                                                 
6 Prikaz izseka kodiranega intervjuja s starši osebe B.  
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Tabela 2: Pregled vsebinskih področij v treh raziskanih temah 

TEMA VSEBINSKO PODROČJE 
Samostojnost oseb z DS Skrb zase 

Vsakdanja opravila 
Informiranost (znanje, splošna poučenost 
ipd.) 
Komunikacijske veščine 
Vključevanje v družbo (socializacija) 
Obvladovanje socialnih veščin 
Samoodločanje 
Bivanje brez staršev v prihodnosti 
 

Doživljanje oseb z DS  Sprejetost in pripadnost oseb z DS 
Samopodoba in samozavest oseb z DS 
Samozavedanje oseb z DS 
Zavedanje drugih o osebah z DS 
Samoobvladovanje oseb z DS 

Vzgojno ravnanje oz. obvladovanje težav z 
osebami z DS 

Težave oseb z DS in načini obvladovanja 
težav v domačem okolju 
Težave oseb z DS in načini obvladovanja 
težav v institucionalnem okolju 

 

Za vse tri teme sem po vsebinskih področjih primerjala dobljene kategorije tako, da sem 

najprej primerjala kategorije znotraj vsakega raziskanega primera (vseh izvedenih 

intervjujev za posamezni primer), nato pa komentirala tudi dobljene razlike med 

raziskanimi primeri.  

 

V prilogi B so tabele 1B, 2B in 3B, iz katerih je razviden postopek razporejanja kategorij 

po posameznih temah in področjih. Tabela 1B se nanaša na samostojnost oseb z DS, v 

tabeli 2B prikazujem doživljanje oseb z DS in v tabeli 3B vzgojno ravnanje oz. 

obvladovanje težav z osebami z DS. 

 

Rezultati primerjav so prikazani v poglavju Ugotovitve in razprava. V raziskavi sem prišla 

do ugotovitev, ki sem jih razdelila v tri sklope: kategorije in odnosi med njimi, varovalni in 

ogrožajoči dejavniki ter tipologija življenjskih slogov. Navedene ugotovitve sem opisala v 

posameznih podpoglavjih poglavja Ugotovitve in razprava. 

 

Podpoglavje Kategorije in odnosi med njimi sestavljajo tri podpoglavja (samostojnost, 

doživljanje, vzgojno ravnanje oz. obvladovanje težav), in sicer tako, da je najprej 
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predstavljena tabela vsebinskega področja, v kateri so razvrščene ustrezne kategorije. 

Sledita opis posamezne kategorije in primerjanje vsakega raziskanega primera zase (npr. 

kako kategorijo opredeljujejo vpleteni intervjuvanci znotraj enega raziskanega primera), 

nato pa še primerjava vseh štirih raziskanih primerov med seboj. Vsako vsebinsko 

področje sem sproti interpretirala oz. utemeljevala z ugotovitvami drugih avtorjev. 

 

Tabele 3–10 v poglavju Ugotovitve in razprava prikazujejo analizo kategorij različnih 

vsebinskih področij samostojnosti oseb z DS. Tabele 11–15 prikazujejo analizo kategorij 

vsebinskih področij doživljanja oseb z DS. Tabeli 16 in 17 pa prikazujeta analizo kategorij 

vzgojnega ravnanja oz. obvladovanja težav z osebami z DS.  

 

Sproti med analiziranjem posameznih raziskovanih primerov so se izražali tudi različni 

dejavniki razvoja samostojnosti oseb z DS. Odkrivala sem jih med večkratnim branjem in 

primerjanjem raziskanih primerov v različnih kategorijah ter opisano poskusno 

(utemeljeno) teorijo na vseh raziskanih področjih. Sproti sem značilne dejavnike podčrtala 

ter jih izpisala in ustrezno razporedila glede na kontekst njihovega pojavljanja. Ni bilo 

posebej zapleteno razčleniti varovalne in ogrožajoče dejavnike samostojnosti ter tudi ne 

ugotoviti, ali gre za osebnostne ali kontekstualne. Tako sem raziskala osebnostne 

dejavnike, dejavnike v družini, instituciji in lokalni skupnosti. Ugotovljene varovalne in 

ogrožajoče dejavnike sem opisala v drugem podpoglavju poglavja Ugotovitve in razprava, 

kar prikazujejo tabele 18–29. 

 

Vzporedno s primerjanjem in z interpretiranjem posameznih raziskanih primerov so se 

kazale različne modalitete samostojnosti oseb z DS (npr. delna in polna samostojnost, 

nesamostojnost ipd.) ter tudi značilnosti oseb z DS (npr. dejavnost, nedejavnost ipd.). 

Postopoma se je izoblikovala tipologija življenjskih slogov oseb z DS, ki sem jo opisala v 

tretjem podpoglavju poglavja Ugotovitve in razprava in jo prikazuje tabela 30. 
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7 Ugotovitve in razprava  

 
 
Pričujoča raziskava je privedla do treh vrst ugotovitev, in sicer: kategorije in odnosi med 

njimi, varovalni in ogrožajoči dejavniki in tipologija življenjskih slogov. Ugotovitve 

opisujem v posameznih podpoglavjih v nadaljevanju disertacije. 

 

 

7.1 Kategorije in odnosi med njimi 

 

V postopku analize intervjujev je bilo ugotovljenih veliko število kategorij, ki se 

združujejo v tri tematska področja: samostojnost oseb z DS, doživljanje oseb z DS in 

vzgojno ravnanje oz. obvladovanje težav z osebami z DS, vsako od njih pa nadalje v 

različno število vsebinskih področij, ki so razvidna iz tabele 2 v poglavju Postopek 

obdelave podatkov. V nadaljevanju predstavljam rezultate v podpoglavjih, ki se nanašajo 

na tematska področja.  

 

Samostojnost oseb z DS 
 

Raziskani primeri oseb z DS nakazujejo, da temo samostojnosti sestavljajo različna 

vsebinska področja, in sicer skrb za samega sebe (tabela 3), vsakdanja opravila (tabela 4), 

informiranost (splošna poučenost, znanje) (tabela 5), komunikacijske veščine (tabela 6), 

vključevanje v družbo (socializacija) (tabela 7), socialne veščine (tabela 8), samoodločanje 

(tabela 9) in bivanje brez staršev v prihodnosti (tabela 10).  

 

Skrb za samega sebe 

 

Vsebinsko področje skrbi za samega sebe predstavlja veliko različnih kategorij, prikazanih 

v tabeli 3. Kategorija Skrb za osebno urejenost in higieno se je pojavila pri vseh raziskanih 

primerih in kaže na to, da osebe z DS večinoma same poskrbijo za higieno in urejenost. V 

dveh primerih se izraziteje kaže ta kategorija, ko moški in ženska z DS samoiniciativno in 

brez pomoči drugih skrbita za osebno urejenost in higieno. To ugotovitev soglasno 

sporočajo vpleteni intervjuvanci v posameznih primerih, ko npr. starši o skrbi svoje 

potomke A. glede higiene menijo naslednje: »Izredno poudarja higieno, tuširanje /…/ se 
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sama uredi, umije, brez nobenih težav.« Strokovna delavka osebe A. pa navaja: »Kar se 

tiče osebne higiene, je ona zelo skrbna.« Sama oseba A. pa izpostavi samostojnost »pri 

kozmetiki«. Tudi za moškega z DS je zelo pomembno, da zna poskrbeti zase, saj pravi: 

»Grem k frizerki, frizuro mi naredi lepo, se obrijem, pod tuš, vse sam, posušim glavo.« 

Njegovi starši pa soglasno potrjujejo sinovo redno skrb zase, kajti oče pravi: »Vsaki drugi 

dan se bo bril. Če gre kosit, se gre potem stuširat. Zobe si umiva vsaki dan in potem ne je 

več.« Mati pa še dodatno poudarja samostojno skrb, ko pravi: »Nikdar mu nisem rekla, naj 

se umije. Bog varuj, da bi mu rekla, si umazan, smrdiš po potu. To bi bilo grozno od njega, 

takoj bo šel, se umil, nadišavil, zmeraj na čisto.« 

Tabela 3: Kategorije področja skrbi za samega sebe 

Skrb za samega sebe – kategorije 
Skrb za osebno urejenost in higieno 
Skrb za psihofizično zdravje in varnost 
Samorefleksija s samogovori 
Zmožnost predvidevanja in načrtovanja  
Previsoki standardi za urejenost 
Zmedenost zaradi prevelike izbire, Preplavljenost z izbiro  
Odvisnost od izbire drugih 
Težave pri kategoriziranju – razvrščanju oblačil 
Nezaupanje oseb z DS v zavzetost drugih zanje 
Težave s časovnim razvrščanjem/postopki pripravljanja jedi 
Dvom o sposobnostih oseb z DS in ambivalenten odnos do oseb z DS 
Strah pred nezgodami 
Pripravljenost tvegati/zaupati 
Počasnost in previdnost 
Omejeno zavedanje glede denarnih zadev 
Nezaupanje glede razpolaganja z denarjem 
Omejitev izbire, količine denarja 
Odpor do gibanja (lagodnost) 
 

V drugih dveh primerih se ravno tako kaže obvladovanje skrbi za osebno higieno in 

urejenost, vendar sta v enem primeru potrebni kontrola in pomoč, v drugem pa predvsem 

zunanja motivacija, spodbuda in pomoč pri določenih opravilih v skrbi za higieno. Izkazalo 

se je tudi, da se izjave vpletenih intervjuvancev v teh primerih ne ujemajo tako dobro kot 

opisana primera. V slednjih primerih D. in C. navajata, da v polni meri obvladujeta skrb za 

osebno higieno in urejenost, medtem ko strokovni delavci, starši in ključna oseba navajajo, 

da potrebujejo kontrolo in vodenje pri opravljanju skrbi za osebno higieno. Poleg tega pa 

se v enem primeru kaže izrazita počasnost osebe D. pri vseh opravilih, zato sta toliko 
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pomembnejši vztrajnost in spodbuda druge osebe. Ob tem je treba poudariti, da se 

ohranjajo naučene spretnosti (tudi v skrbi za higieno) s stalnim utrjevanjem veščin. Zato 

osebi z DS ni v korist, da se delo zaradi počasnosti opravlja namesto nje. V slednjem gre 

za precej neučinkovito vzgojno ravnanje strokovnih delavcev v instituciji, saj poskušajo 

enostransko reševati težave, o čemer več pišem v poglavju o vzgojnem ravnanju oz. 

obvladovanju težav. 

 

Kategorija Skrb za psihofizično zdravje in varnost se je izrazila v različnih raziskanih 

primerih različno intenzivno. V dveh primerih se ponovno izraziteje kaže obvladovanje 

skrbi za psihofizično zdravje in varnost. V obeh primerih se kažejo podobne utemeljitve 

staršev, strokovnih delavcev in oseb z DS. Starši na primer o skrbi za psihofizično zdravje 

in varnost potomke A. navajajo: »Gre hodit vsak dan. Je tako striktna, ne glede na vreme 

gre hodit. Je shujšala 7, 8 kilogramov, je pazljiva na cesti.« Strokovna delavka pa: »Bi se 

znala v prometu obnašat, precej je shujšala.« In sama A.: »Jst skrbim za svoje telo in rajš 

imam na zdrav način.« Ravno tako tudi B. skrbi za svoje zdravje: »Mi je rekel dohtar, da 

ne smem težko dvigovat, boljše, če delam po malo, me boli hrbet, tudi telovadim, ne smem 

biti v vodi dosti in na soncu tudi ne preveč, moram hoditi zaradi zdravja.« V nasprotju z že 

opisanima primeroma pa se pri C., ki je sladkorna bolnica, kažejo težave s 

samokontroliranjem oz. z obvladovanjem sladkorne bolezni glede odrekanja nezdravi 

hrani: »Ne smem, ma bi pa rada pojedla sladkarije.« In tudi z upadom telesne dejavnosti, 

kar še posebej izpostavlja eden izmed staršev: »Se je zredila, noče hoditi in ima otiščance. 

Bojim se, da konča na vozičku. Desetkrat grem do nje, da bi šla hodit, a ne gre.« Kljub 

vsemu pa C. razume tveganje glede svoje bolezni ter se ob stalni spodbudi in pomoči 

drugih (staršev, strokovnih delavcev) trudi upoštevati zdravstvena priporočila, saj meni: 

»Merijo mi sladkor po štirikrat, še dieto imam, se moram držati strogo, mi kuhajo 

posebej.« Za zdravje C. skrbi konstruktivno in dejavno, saj so posamezna opravila deljena, 

kar strokovna delavka opisuje tako: »Ker je sladkorni bolnik, mora dobiti dovolj obrokov, 

si sama vzame, ima spravljeno pri nas v hladilniku, pred kosilom ji zmerimo krvni sladkor 

in glede na vrednosti vidimo. Zdaj ima samo zjutraj in zvečer inzulin, prej je imela tudi 

opoldne. Mi smo pripravili, sama pa si je vbrizgala.« V četrtem primeru pa je bistveni 

element skrbi za psihofizično zdravje zadovoljitev osnovne fiziološke potrebe po hrani in 

po dnevnem počitku, o čemer soglasno poročajo vsi vpleteni v raziskanem primeru. 

Vendar pa ključna oseba izpostavlja, da D. raje izbere počitek in spanje kot prehrano. To ji 
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je občasno dopuščeno ob koncih tedna, ki jih preživi v instituciji, kar njena ključna oseba 

razloži tako: »Včasih kak obrok zamudi, včasih ob sobotah še prav noče vstat, saj to je 

življenjsko, saj tudi mi tako naredimo, če smo ob sobotah prosti.«  

 

Kategorija Samorefleksija s samogovori se povezuje s prej opisano, saj se je identično 

izrazila pri dveh raziskanih primerih, ki obvladujeta skrb za psihofizično zdravje. 

Samorefleksija s samogovori je ena od tehnik skrbi za psihično zdravje oziroma duševno 

higieno, ki jo posebej pogosto zavedno in celo namensko uporabljajo osebe z DS, saj npr. 

oseba A. pravi: »Sama sebe se pogovarjam, da si dam dušo od sebe, govorim na glas, ker 

jst ne smem. Moram met sama v glavi raj ko da kšne neumnosti naredim.« Glasni 

samogovor je dopusten v odprtih, povezanih, razumevajočih družinah, v katerih osebam ni 

prepovedano govoriti in izražati mnenja ali občutenja, ampak so k temu tudi spodbujene. 

Da starši uvidevno sprejemajo tovrstno samostojno reševanje frustracij ali predelovanje 

informacij, nam sporočajo tako: »Je značilno en tak samo pogovor, glasen govor, tako 

doživeto si to pripoveduje. Jaz je nikoli ne spremljam, me ne briga niti, kaj govori, nikoli je 

ne opozarjamo. To je njena osebna stvar, ki ni ne moteča ne nič.« V drugih dveh primerih 

vpleteni niso navajali značilnega samogovora oseb z DS, kar si lahko razlagamo z 

dejstvom, da ga osebe ne uporabljajo ali pa ga strokovni delavci oz. starši ali ključna oseba 

ne zaznavajo.  

 

Kategorija Zmožnost predvidevanja in načrtovanja se nanaša na zmožnost pripravljanja 

primernih oblačil in zmožnost načrtovanja določenih dejavnosti. Izkazala se je v dveh 

raziskanih primerih – glede pripravljanja primernih oblačil za različne priložnosti in v 

različnih vremenskih pogojih ter glede izvajanja določenih dejavnosti v različnih 

vremenskih pogojih. Obe raziskani osebi bivata v domačem okolju. Da so osebe z DS 

zmožne predvidevanja in načrtovanja določenih dejavnosti ali opravil, soglasno sporočajo 

starši, strokovni delavci in osebe same. Starši A. npr. navajajo: »Pripravi že prejšnji dan, 

da se uredi, ne kar neki, mora biti v redu urejena, obleko izbere.« Oseba A. pa: »Znam tudi 

cunje uštimat za delat, da grem čedna delat.« Oseba B. je zmožna načrtovanja svojih 

dejavnosti glede na vremenske pogoje, saj pravi: »Vsak dan grem sam, ko je dež, nevihta, 

ne grem, grem z motorjem.« Zmanjšana zmožnost predvidevanja in načrtovanja glede 

pripravljanja primernih oblačil se odraža v dveh raziskanih primerih oseb z DS, ki bivata v 

instituciji, kar strokovni delavec opisuje tako: »Kar obleče, ko bo –10, bo imel kratke 
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rokave, dejansko ga tudi ne zebe in ni bolan, ga boš težko prepričal, da se obleče.« Tudi 

ključna oseba pove, da oblačila pripravljajo večinoma zaposleni v instituciji.  

 

Kategorija Previsoki standardi za urejenost se navezuje na sklepni del prejšnjega opisa. 

Ugotovljena je bila v dveh raziskanih primerih, ko osebe z DS stalno bivajo v instituciji. 

Strokovni delavci in ključna oseba soglasno zagovarjajo visoke standarde urejenosti v 

instituciji, kar ključna oseba osebe D. opisuje tako: »Morda je naša skrb, da gre lepo 

urejen.« Strokovna delavka osebe C. pa pravi: »Higiena ja, čeprav ima eno majico cel 

teden, recimo, jo tudi pokaramo, tuširat z vodenjem, verjetno, ker pač je treba delo 

vključiti, kontrolo potrebuje.« Tudi osebe z DS izražajo potrebo po pomoči in spodbudi: 

»Varuhi pomagajo, tudi sam znam.« Menim, da pretirana pomoč in opravljanje del 

namesto osebe z DS onemogočata ohranjanje pridobljenih veščin skrbi za osebno higieno 

in urejenost. V enem raziskanem primeru se kot dodaten dejavnik, zaradi katerega se osebi 

več pomaga v tovrstnih opravilih, izraža pretirana poraba časa, kar strokovni delavec 

opisuje tako: »Skrbi za samega sebe, zelo veliko časa porabi, nenormalno veliko časa, 

lahko se eno uro samo umiva v kopalnici, ne tušira.« In ključna oseba iste osebe D. 

ugotovitev le še potrjuje, ko pravi, da je »zaspan fant, tako da imamo kakšen dan, se kar 

namatramo, da vstane« in da je sicer »popolnoma samostojen, s tem da včasih nas čas 

matra, ker je zelo počasen«. Da bi to počasnost skrajšali, nekateri varuhi delajo namesto 

njega: »Kakšni mu kaj pomagajo, jaz mu ne, naredi vse sam, zobe umije, se obrije, po 

obrazu se umije, rad vidi, da mu aparat prinesemo ipd.« Ključna oseba ugotavlja, da ga 

naglica zmede, zato ga ne priganjajo: »Da ga na hitro obuvaš, nogavice ipd., ga zmedeš že 

zjutraj, jaz ga pustim, ga gledam, saj mu kakšno reč, zdaj pa zadosti.« In ključna oseba 

povzema svoj način delovanja z osebo D.: »Mi potrebujemo dobro uro od vstajanja do 

vstopa v kombi, se obleče in poje, s tem da naredi sam, jaz mislim, saj se brije, pridem gor, 

ne, te čakam na postelji.« 

 

Kategorije Zmedenost zaradi prevelike izbire, Preplavljenost z izbiro, Odvisnost od izbire 

drugih se navezujejo na nakupovanje oblek in obutve osebam z DS. V vseh štirih 

raziskanih primerih se je izkazalo, da tovrstne nakupe najpogosteje opravljajo starši, 

strokovni delavci ali ključne osebe. Starši razlagajo, da potomci z DS niso navdušeni nad 

obiskovanjem velikih trgovin, kar kaže na morebitno zmedenost oseb zaradi prevelike 

izbire (oz. preplavljenost z izbiro): »Za kakšne cunje pa ni navdušena. Če ji jaz prinesem 
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domov, da pomeri, je še najbolj srečna.« Hkrati se tudi osebe z DS zavedajo, da 

potrebujejo pomoč pri nakupovanju oblačil, saj pravijo: »Ja, zelo sama, v pomoč so mi naši 

bližnji.« Drugi razlog, zaradi katerega osebe z DS ne obiskujejo trgovin z oblačili, je tudi 

počasnost oseb, ki se je potrdila v enem raziskanem primeru, ki ga opisuje strokovni 

delavec: »Sestra kar mu nabavlja. Včasih pa mu kar prinese, prav zaradi počasnosti, ker 

verjetno nimajo časa, mu kar prinese pomerit, kar je v bistvu škoda.« S tem osebe z DS ne 

izkoristijo možnosti izbiranja, pomerjanja primernih oblačil in priložnosti plačevanja 

svojega nakupa. Postanejo odvisni od izbire drugih, saj naposled sprejmejo, kar jim drugi 

izberejo, vendar pa ni nujno, da jim je to všeč. To izkušnjo opisuje eden izmed staršev 

raziskanega primera: »Sem mu kupila visoke čevlje in jih je pokazal prijatelju, mu je rekel, 

kakšne čevlje si si kupil. In od takrat jih ni več obul. Vedel je, da niso čevlji za ples.« V 

slednjem primeru je zaznati tudi moč vplivanja vrstniškega mnenja, ki prevladuje nad 

mnenjem staršev osebe z DS.  

 

Kategorija Težave pri kategoriziranju – razvrščanju se nanaša na skrb za osebna oblačila in 

izkazuje, v kolikšni meri osebe z DS obvladujejo pranje svojega perila, oblačil. V vseh 

štirih raziskanih primerih vsi vpleteni soglasno opisujejo, da imajo osebe z DS težave pri 

tovrstnih opravilih. Oseba C. na primer navaja: »Urejanje, to mam vse jaz, razen pranja 

ne, perejo mi oni v instituciji, oni, ki so zaposleni, delavci, javni.« Ali pa oseba A.: »Vržem 

vse tja v kopalnico in mama da vse prat, ker ve, kulk cunj da prat.« Težave potomcev na 

tem področju zaznavajo tudi starši, saj so enotni v razlagi, ko pravijo: »Ona je nemarna v 

tem, ne gledat omare, zmeša čiste in umazane, zlikano majčko stisne v torbo.« V dveh 

raziskanih primerih se je izkazalo, da imajo osebe z DS manj priložnosti za učenje 

pravilnega postopka razvrščanja in pripravljanja oblačil za pranje. Ti osebi bivata v 

instituciji. V enem izmed teh dveh primerov se je v preteklosti zelo izrazito kazala 

kategorija Nezaupanje oseb z DS v zavzetost drugih zanje, kar ključna oseba osebe D. 

razlaga: »Ni zaupal, da bo dobil nazaj, ta strah je bil prisoten, zdaj to ni več. Jaz mu 

povem, D., jaz dam to prat, si imel cel teden, je umazano, poglej. Ja ja, le dej. Mu vedno 

povem, to dam prat, da ne boš iskal.« Z natančno razlago enega izmed pravil hišnega reda 

(skrb za čistočo oblačil in skupno pranje oblačil) ključna oseba vzpostavi zaupljiv odnos 

do osebe z DS, ki razume in sprejme pravila institucije. Slednje nakazuje novo raziskano 

kategorijo, ki pomeni način obvladovanja težav z osebo z DS, to je vzpodbujanje 
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obojestranskega spoštljivega in zaupljivega odnosa, o kateri podrobneje pišem v poglavju o 

vzgojnem ravnanju oz. obvladovanju težav z osebami z DS.  

 

Kategorije Težave s časovnim razvrščanjem/postopki, Dvom o sposobnostih oseb z DS, 

Ambivalenten odnos do oseb z DS in Strah pred nezgodami se nanašajo na obvladovanje 

kuharskih veščin oseb z DS. Izrazile so se v vseh štirih raziskanih primerih, kar pomeni, da 

osebe z DS večinoma ne pripravljajo ali kuhajo zahtevnih jedi. Eden od razlogov za to je, 

da imajo težave s postopki kuhanja in časovnim razvrščanjem sestavin. Drugi razlog, da 

osebe z DS ne kuhajo, je strah pred nezgodami, tako oseb z DS kot njihovih staršev. Tretji 

pomemben razlog sta dvom staršev o sposobnostih oseb z DS in ambivalenten odnos do 

njih. Pripravljenost staršev in strokovnih delavcev na tveganje in s tem vzpostavitev 

zaupanja osebi z DS pa je eden izmed načinov, ki bi osebi z DS omogočil učenje 

pripravljanja in kuhanja tudi zahtevnejših jedi. Strokovna delavka opisuje svoj dvom o 

sposobnostih osebe C. glede rokovanja z gospodinjskimi aparati in težave s postopki 

kuhanja: »Ne vem, koliko bi si sama skuhala, mogoče čaj še, da bi si obrok pripravila, pa 

ne. Jogurte, sadje, to ja, kar ima za malico. Da bi si celotno kosilo pripravila, ne vem. Ne 

zna niti prav rokovat s temi stroji.« V istem primeru starši osebe C. izražajo dvom o 

sposobnostih in ambivalenten odnos do osebe, ko pravijo: »Doma ji ne rečem, sam hitreje 

naredim, pa ni prav to. Bi lahko kaj naredila, ker bi znala to narediti.« Oseba C. v 

raziskanem primeru pa tudi izraža, da »kuhajo oni, v instituciji«, kar kaže nezmožnost 

identificiranja z institucijo. Hkrati pa oseba C. kaže tudi strah pred nezgodami pri uporabi 

gospodinjskih aparatov, ki onemogoča učenje kuhanja: »Skuham jaz še ne, meni je težko 

še, nisem navajena, ne mara oče, da sem zraven, da se kaj ne nardi.«  

 

V vseh štirih primerih se je tudi izkazalo, da osebe z DS znajo pripraviti osnovne jedi, kot 

so kuhanje kave ali čaja, znajo si pripraviti malico, znajo postreči hrano na mizo ipd. To 

osebe opisujejo tako: »Kavo pa ja, jo pa zelo rada pijem /…/ hrenovke, ocvrte jajca s 

sirom, čebulo grem iskat, česnik, por, peteršilj, koren ipd.« 

 

V enem raziskanem primeru se je izkazala kategorija Pripravljenost tvegati/zaupati na 

tveganje in s tem omogočanje učenja kuhanja, kar starši osebe B. opisujejo tako: »Mislim, 

kar se tiče jajca, bi si naredil, hrenovke skuhal, si kaj namazal, ne pa da bi kaj skuhal. Bo 

olupil krompir, če mu naročim, na vrt gre iskat. Je previden, bolj počasen pri kuhanju. Mu 
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tudi naročim, da ugasne, ko je skuhano, ipd.« Ob usmerjanju potomca z DS pri kuhanju 

starši tudi upoštevajo posebni osebnostni lastnosti oseb z DS, to je počasnost in previdnost. 

V tem raziskovalnem primeru pomeni previdnost varovalni osebnostni dejavnik osebe B., 

saj ga obvaruje pred morebitnimi nezgodami pri učenju kuhanja. Kategorija Počasnost in 

previdnost se je v drugih dveh raziskovalnih primerih, v katerih osebi bivata v instituciji, 

izkazala bolj kot omejujoč dejavnik večje samostojnosti, kar sproti opisujem v nekaterih 

kategorijah.  

 

V vseh štirih raziskanih primerih so se značilno izkazale kategorije Omejeno zavedanje 

glede denarnih zadev, Nezaupanje glede razpolaganja z denarjem in Omejitev izbire, 

količine denarja. V kategoriji Omejeno zavedanje glede denarnih zadev se je značilno 

pokazalo, da osebi, ki živita v instituciji menita, da nimata težav z razpolaganjem z 

denarjem, na podlagi česar sklepam, da se ne zavedata svojih omejitev glede denarnih 

zadev. Predvidevam, da zato, ker niti nimata priložnosti, da bi z denarjem razpolagali, saj 

večinoma bivata v instituciji, kjer drugi (npr. ključna oseba, svojci ipd.) poskrbijo za 

osnovne zadeve (npr. oblačila, obutev, toaletne pripomočke ipd.), medtem ko starši, 

strokovni delavci in ključna oseba soglasno ugotavljajo, da nimajo predstave o denarju. V 

obeh primerih je bila osebama C. in D. odvzeta opravilna sposobnost, v enem primeru 

imajo starši podaljšane roditeljske pravice, v drugem pa ima oseba z DS postavljenega 

skrbnika za posebni primer za razpolaganje z denarjem. V drugih dveh raziskanih primerih 

pa se je izkazalo, da osebama opravilna sposobnost ni bila odvzeta, torej bi lahko z 

denarjem razpolagali samostojno. Vendar se je v vseh štirih primerih enako izkazalo, da 

osebe z DS ne razpolagajo z večjo količino denarja, kljub temu da nekatere poznajo 

vrednosti denarja. V vseh štirih primerih se je izkazalo, da osebe z DS ne vedo, koliko 

sredstev mesečno prejmejo na svoj osebni transakcijski račun, kakšne socialne transferje 

imajo, saj na vprašanje Ali imaš nadomestilo za invalidnost ali plačo? odgovarjajo: »Ne 

vem točno zdaj.« Vsi raziskani primeri kažejo, da starši svojim potomcem z DS glede 

razpolaganja z denarjem pripisujejo zmanjšane sposobnosti: »Pri denarju pa mislim, da 

nima občutka.« Enako kaže primer strokovne delavke, ki pripisuje sposobnosti osebe C.: 

»Mogoče predstavo ima, kaj je več, kaj manj. Računske operacije, da bi prav točno 

poznala vrnit ali da bi točno dala v trgovini, tisto nima.« Pripisovanje zmanjšanih 

sposobnosti vodi v drugo ugotovljeno kategorijo – Nezaupanje glede razpolaganja z 

denarjem, ki jo lahko utemeljimo z opisom enega izmed staršev: »Z denarjem ima težave, 
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na banko gre, ko ga pošljem, samo več ko toliko, ga ne pošljem, včasih ga kdo vpraša, ne 

maram, da vidijo, da gre.« V vseh štirih primerih pa se je izkazalo, da osebe z DS zaupajo 

svojim staršem oz. skrbnikom za posebni primer v razpolaganju z denarjem, saj dva izmed 

njih pravita: »Sama varčujem soude, ma tud mama čez /…/, strokovna delavka ima to čez 

ali pa moja sestra tudi.« Predvidevam, da je to zaupanje utrjeno predvsem zato, ker osebe 

z DS nimajo druge osebe, npr. zagovornika svojih pravic, ki bi jih lahko drugače zastopal 

in bi jim morda diskretno razkril, kakšne denarne transferje redno prejemajo, jih naučil, 

kako smotrno razporejati večjo količino denarja, kako varčevati, kako si kaj privoščiti, 

predvsem pa se naučiti zavedati se, da je denar njihov in da zato lahko sami odločajo o 

ravnanju z njim. V vseh primerih se je tudi izkazalo, da starši ali skrbniki za poseben 

primer zagotavljajo žepnino osebam z DS. Tako omogočajo omejeno razpolaganje z 

denarjem in zadovoljitev občutka, da odrasla oseba denar ima. To kategorijo sem 

poimenovala Omejitev izbire, količine denarja, saj starši, strokovni delavci in ključna 

oseba možnost razpolaganja z denarjem opisujejo enako. Eden izmed sogovorcev navaja: 

»Ona razpolaga s tistim, kar ima v denarnici, da ima vedno drobiž za kavo.« V tem se 

hkrati kaže ambivalenten odnos do mlajšega odraslega, ki se ga obravnava kot otroka, ki 

prejema žepnino. Slednje kaže na ambivalenten odnos do osebe z DS, kar v kategoriji 

Ambivalenten odnos do oseb z DS posebej opisujem v poglavju o doživljanju oseb z DS. 

 

 V dveh od štirih raziskanih primerov se je izrazila kategorija Odpor do gibanja 

(lagodnost). Osebi bivata v instituciji in po besedah vseh vpletenih (strokovnih delavcev, 

ključne osebe in staršev) za vsakršno telesno vadbo, gibanje, sprehode ipd. potrebujeta 

stalno zunanjo motivacijo in spodbudo. Osebi kot razlog, da nista samomotivirani, navajata 

pomanjkanje družbe: »Če bi imela koga, bi šla.« Strokovna delavka pa kot razlog 

nedejavnosti omenja ovire zaradi dodatnih bolezni osebe C.: »Prav samostojno ne gre iz 

VDC, tudi zaradi bolezni je ne pustimo, mislim pa, da je sposobna, da bi šla. Če bi ji 

naročili, da gre, bi se znala v prometu obnašat. Ovira jo verjetno dosti ta sladkorna 

bolezen in še celiakijo ima. Se pozna na telesni zmogljivosti. Drugače je bolj hitro 

utrudljiva, je bolj močne konstitucije, določene stvari, tek, pohodi ne pride v poštev.« 

Medtem ko strokovni delavec kot razlog zmanjšane dejavnosti navaja nedejavnost in 

počasnost osebe D.: »Je zelo počasen, rabi eno uro, da pride sem, da se pripravi in v samo 

aktivnost se vključi, če ga prav osebno vključiš, je še, da bi pa sam prostovoljno, pa ne. 

Moraš ga dodatno motivirat, zelo motivirat, potem je nekaj časa.« Neiniciativnost osebe D. 
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opisuje tako: »Če bi ga poslal v trgovino v mesto, bi znal iti, ker je to že počel. Zdaj to ne 

izraža želje. Šel bi pa z mano, bi bil ves zadovoljen. Bi pomagal nesti, bi me spomnil, kaj 

imava za kupit.« V obeh primerih lahko sklenemo, da nedejavne osebe z DS potrebujejo 

družbo: »On hrepeni po nekom, da bi ga imel, ne želi biti sam, mu preveč problemov dela.« 

In tudi stalno spodbudo, kar ključna oseba opisuje tako: »Mi ga kar vključujemo, tudi če 

reče on ne, mu povemo, da je dobro, da nisi kar v postelji.«  

 

Področje skrbi za samega sebe je eno izmed temeljnih področij samostojnosti oseb z DS. 

Primerjava raziskanih primerov po različnih kategorijah skrbi zase nakazuje različne 

modalitete (stopnje, dimenzije) samostojnosti oseb z DS. Te variirajo od polne prek delne 

samostojnosti do nesamostojnosti. Vzporedno z ugotavljanjem dimenzij samostojnosti sta 

se zrcalili tudi izstopajoči značilnosti osebnosti, to sta dejavnost in nedejavnost. V šestih 

kategorijah se je izrazil pomemben vpliv institucionalnega okolja na zmanjšano 

samostojnost oseb z DS v skrbi za samega sebe. Raziskani primeri nakazujejo značilno 

povezavo med osebnostjo in bivalnim okoljem, saj je za osebe, bivajoče v primarni družini, 

značilnejša dejavnost, za osebe, ki bivajo v instituciji pa zmanjšana dejavnost oz. celo 

nedejavnost. Do navedene ugotovitve sem prišla na podlagi primerjanja posameznih 

primerov znotraj kategorij: Skrb za higieno in osebno urejenost, Skrb za psihofizično 

zdravje in varnost, Samorefleksija s samogovori, Zmožnost predvidevanja in načrtovanja, 

Previsoki standardi za urejenost in Odpor do gibanja oz. lagodnost. Sigman in Ruskin 

(1999) ter Halpern in sodelavci (1986, v Pueschel, 1999) sicer ugotavljajo, da večina 

mladih oseb z DS dosega visoko raven samostojnosti v vsakodnevni skrbi za samega sebe. 

Vendar sem v raziskavi ugotovila bistveni dejavnik, ki vpliva na različno stopnjo 

samostojnosti oseb z DS v skrbi za samega sebe. Izkazalo se je namreč, da v primerih, ko 

osebe z DS bivajo v domačem okolju, samostojno skrbijo za svojo higieno in urejenost, 

psihofizično zdravje, tako s samogovori kot z redno telesno vadbo, rekreacijo. Ravno tako 

imajo možnost samostojnega načrtovanja predvidenih dejavnosti. V nasprotju s temi pa se 

kaže vpliv institucionalnega bivalnega okolja, ki so mu osebe z DS podrejene. Institucija 

ima svoja pravila, hišni red, zakonitosti, ki veljajo za stanovalce. Izkazalo se je, da osebe v 

instituciji niso zmožne samostojno načrtovati dejavnosti, saj zanje načrtujejo zaposleni. 

Morebiti je to razlog za postopno razvijanje nedejavnosti in odpora do gibanja. V instituciji 

so tudi postavljeni previsoki standardi za urejenost in pričakovani tempo opravljanja 

določene dejavnosti, kar ponovno ovira dejavno vključenost in ohranjanje pridobljenih 
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veščin skrbi za higieno in urejenost. McGuire in Chicoine (2002) ter Pueschel (1999) 

ugotavljajo, da so mnoge osebe z DS manj samostojne zato, ker so preveč zaščitene ali pa 

sploh ne izzvane, povabljene, da bi opravile neko dejavnost. Podobne ugotovitve so se 

izkazale v pričujoči raziskavi, saj po navedbah lahko sklenem, da se v primerih 

institucionalnega bivanja kaže delna samostojnost oseb, saj se določena opravila (npr. 

osebna higiena, oblačenje, obuvanje ipd.) pogosto hitreje izvedejo brez dejavnega 

prispevka osebe z DS.  

 

Vpliv bivalnega okolja na stopnjo samostojnosti v skrbi zase se ni bistveno izrazil v 

kategorijah, ki se nanašajo na vsakodnevna zahtevnejša opravila, kot so nakupovanje in 

pranje oblačil, obvladovanje kuhanja in razpolaganje z denarjem. V vseh primerih se kaže 

zmanjšana samostojnost oseb z DS v obvladovanju vsakodnevnih opravil v skrbi zase. V 

primeru nakupovanja oblačil v trgovini se je izrazila predvsem kategorija Zmedenost 

zaradi prevelike izbire. Težavo rešujejo starši ali skrbniki tako, da sami opravijo nakup, s 

tem pa postavijo osebo z DS v odvisnost od izbire drugega. V sklopu pranja perila so se 

predvsem izrazile težave pri kategoriziranju oz. razvrščanju perila, kar ponovno rešujejo 

starši ali zaposleni v institucijah. V sklopu pripravljanja in kuhanja jedi se je izkazalo, da 

imajo osebe z DS težave s postopki kuhanja, tudi časovnim razvrščanjem, poleg tega jih je 

tudi strah uporabljanja gospodinjskih pripomočkov in dvomijo o sposobnostih oseb z DS 

ter kažejo ambivalenten odnos do njih. Vse omenjeno so dejavniki, ki ovirajo večjo 

samostojnost oz. sploh učenje kuhanja zahtevnejših jedi. McGuire in Chicoine (2002) ter 

S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) ugotavljajo, da mnogi mlajši odrasli z DS znajo 

uporabljati štedilnik ali mikrovalovno pečico, pralni stroj in izbirati primerna oblačila, 

vendar ne popolnoma samostojno, ampak z vodenjem, več pomoči pa potrebujejo pri 

načrtovanju jedilnika, nakupovanju v trgovini in tudi rokovanju z denarjem. V pričujoči 

raziskavi se je nasprotno pokazalo, da mlajši odrasli ne znajo uporabljati mikrovalovne 

pečice, pralnega stroja in štedilnika. Menim, da bi morali starši in strokovni delavci več 

časa posvetiti osebam z DS, da sploh razkrijejo talente, ki jih imajo. Ugotavljam, da k 

osebi z DS večkrat pristopamo obremenjeni s predsodki o njihovi nesposobnosti, zato je ne 

poskušamo učiti, oseba z DS pa je zaradi tega zelo prikrajšana. McGuire in Chicoine 

(2002) ter Pueschel (1999) menijo, da so skrbniki ali starši pogosto nevede preveč 

zaščitniški do oseb z DS, saj vsakodnevna opravila raje opravijo sami, hitro in učinkovito. 

Čim večkrat bi jim morali dovoliti samostojno izvajanje dnevnih opravil, še posebej takrat, 
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ko jim ta omogočajo razvijanje novih veščin in uporabo pristopa »učenje na napakah«. V 

raziskavi se je zgolj v enem primeru izkazalo, da so starši pripravljeni tvegati in zaupati 

osebi z DS, ko jo učijo postopkov kuhanja, varnega rokovanja s štedilnikom. S. Buckley, 

Bird, in Sacks (2002) navajajo, da samostojnost prispeva tudi k razvoju samopodobe 

posameznika in da se posameznik med učenjem novih veščin, s ciljem samostojnega 

izvajanja določenih opravil, lahko sooča tudi z različnim tveganjem, npr. kako varno 

prečkati cesto, ki pelje do trgovine, kako rokovati z vročim čajnikom, kako kuhati na 

štedilniku ipd. V raziskanem primeru ima oseba, ki ni vključena v institucijo, zelo razvito 

samopodobo, kar kaže tudi s tem, da se zna postaviti zase in upreti staršem (npr. ko ji starši 

kupijo napačno obutev, tega ne sprejme). Tudi v razpolaganju z denarjem se v vseh 

raziskanih primerih kaže odvisnost od drugih. Starši in strokovni delavci navajajo kot 

vzrok za to omejeno zavedanje o denarnih zadevah, starševsko nezaupanje glede 

razpolaganja z denarjem in posledično omejitev količine denarja. Ponovno ugotavljam, da 

so osebe z DS omejene v izbiri, kot je bilo že ugotovljeno glede omejenosti pri izbiri 

oblačil. V teh pogledih omejevanja mlajših odraslih z DS lahko sklepam, da so osebe 

obravnavane ne kot mlajši odrasli, ampak bolj kot otroci. Zato bi morebiti zagovornik 

osebe z DS ta stališča zagovarjal drugače, bolj v korist osebe z DS, ker ta ni čustveno 

vpleten. Morali bi upoštevati ugotovitve S. Buckley, Birda in Sacksa (2002), ki zagovarjajo 

pravico mlajših odraslih z DS, da so odrasli in da lahko doživijo čim več zasebnosti, 

neodvisnosti in avtonomije. 

 

Vsakdanja opravila 

 

Tabela 4: Kategorije področja vsakdanjih opravil 

Vsakdanja opravila – kategorije 
Opravljanje vsakodnevnih preprostih in (ali) zahtevnejših gospodinjskih in (ali) kmečkih 
opravil 
Zmožnost identificiranja z bivalnim okoljem – občutek pripadnosti 
Vestnost  
Upad dejavnosti, nedejavnost 
Prenos veščin iz domačega okolja – manj pa nasprotno 
 

Kategorija Opravljanje vsakodnevnih preprostih in (ali) zahtevnejših gospodinjskih in (ali) 

kmečkih opravil je bila ugotovljena v vseh raziskanih primerih, pri katerih sta se izrazili 

dve bistveni značilnosti vsakdanjih opravil. Ugotovila sem, da se vsakodnevna opravila 
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razlikujejo glede na zahtevnost (preprosto opravilo, zahtevnejše, zelo zahtevno, 

kompleksno ipd.) in glede na bivalno okolje osebe z DS (mestno ali ruralno območje, ki 

omogoča tudi kmečka opravila).  

 

Izkazalo se je, da preprosta opravila sicer obvladujejo osebe v vseh štirih raziskovanih 

primerih, vendar se kaže razlika med tistimi, ki so same po sebi zelo dejavne in 

vsakodnevna opravila izvajajo na svojo pobudo, ter tistimi, ki so nedejavne, manj dejavne 

in le z zunanjo motivacijo in s spodbudo izvedejo preprosta opravila. Kot zanimivo se je 

izkazalo soglasno sporočanje vpletenih v primeru dejavnih oseb (npr. A.): »Pucam rada 

doma, zmeri pomagam.« Ali pa oseba B.: »Polikam, sesam, umijem kozarec.« In tudi starši 

A. opažajo podobno: »Obveznosti, recimo, drva prinese vsak dan, pa posesa, striktno 

dnevno sobo pospravi, posesa, pometamo skoraj ne.« Tudi strokovna delavka A. odlično 

ocenjuje njeno delavnost pri preprostih opravilih: »Pridna in natančna je pri čiščenju, ona 

si vzame čas in pomije posodo tako, da jo niti pomivalni stroj ne pomije.« V obeh primerih 

dejavnih oseb z DS starši opazijo Vestnost svojih potomcev A. in B. pri vsakodnevnih 

opravilih, kot sem tudi kategorijo poimenovala, saj pravijo: »Ko bo hlad, pokosi, če bodo 

smeti, odnese smeti, tudi sosedi rad nese. Če je kaj za pomagat, vino sta pretakala dva dni, 

ker ne more sam /…/, ko so bili orehi, najprej sem rekel, da jih mora it pobirat, a ji ni 

dišalo. Potem je pa imela tako skrb, se je sama pripravila in rekla: 'Zdaj, jaz sem 

uštimana, a greš? Jaz ne bom čakala!'« To pomeni, da je oseba A. zmožna prevzemati 

odgovornost in se učiti. »Tudi ven gre, če je kaj od zunaj, npr. ko sem obrezal veje, je vse 

pospravila, pograbila listje, okoli hiše pomaga.« Prav tako se je pomembno izrazila 

kategorija Zmožnost identificiranja z bivalnim okoljem, ki dokazuje, da k vsakodnevnemu 

delu dejavneje pristopajo osebe z DS, ki čutijo pripadnost in so zmožne identificirati se z 

bivalnim okoljem. Osebi A. in B., ki stalno bivata doma, se z domom bolj identificirata, B. 

namreč pravi: »Včeraj sem najprej pokosil. Skrbim za fižol, krompir, grozdje, vse imamo 

trgatev, breskve.« Ali pa A.: »Pomagam drva gor nosit vsak dan, ker če en dan drv ne 

prnesem, že tata govori, da je prazna kišta.« Na podlagi tega sklepam, da se osebi A. in B. 

čutita odgovorni in želita dokazati pripadnost svoji primarni družini, saj sta enakovredna 

člana družine. Dejavni osebi A. in B., ki preprosta vsakdanja dela opravljata na svojo 

pobudo, pa pri zahtevnejših kompleksnih in nevarnejših opravilih potrebujeta pomoč 

drugega, kar A. opisuje tako: »Pri delu tud nucam kšnega, če je kako delo, pa prav sama 

nardim, npr. sobo sesam sama.« Usmeritve in nasveti staršev B.: »Mu tudi naročim, da 
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ugasne, ko je skuhano.« Med zahtevnejša gospodinjska opravila vsekakor spadajo tudi 

pripravljanje in kuhanje jedi (kosila, večerje ipd.) ter pranje perila, o katerih je govor v 

poglavju Skrb za samega sebe.  

 

Sogovorci v primeru nedejavnih oseb (D. in C.), ki bivata v instituciji, pa niso tako 

soglasni, saj na primer v zvezi z osebo D. strokovni delavec pove, da določena opravila 

obvlada, vendar je pri tem zelo počasen: »Posodo bi predolgo pomival, je preveč zahtevno 

za njega. On v jedilnici briše mize, pometa in pospravlja, lepo to naredi, traja lahko pa 

tudi dve uri.« Osebe same zagovarjajo svojo delavnost, npr. oseba C.: »Prah, recimo, pa 

posodo pomijem, pa mu kaj pospravim.« Medtem ko eden izmed staršev C. razlaga: »Ona 

bi lahko tu posesala. Posesa svojo sobo, pospravi, mize pospravi, a ne gledat omar, pomije 

posodo, vse, kar je v hiši, je najino. Lahko pije vse, kar lahko. Ima občutek svoje knjige, 

kozarce, kave ipd.« V slednjem primeru se kaže nezmožnost identificiranja osebe C. z 

domačim bivalnim okoljem. Sama oseba sporoča, da se ne identificira niti z 

institucionalnim okoljem, ko pravi: »Živim v domu, v zavodu, živim z njimi, so še kar, 

veliko jih je /…/ Kar imam svojega, sama urejam, drugi pa tudi, ker oni spadajo pod ta 

dom, jaz še ne.« Zmožnost identificiranja z bivalnim okoljem je pomemben dejavnik, ki 

vpliva na željo po izvajanju vsakodnevnih opravil. Če oseba ne doživlja občutka 

pripadnosti, pomembnosti, občutka, da je nekaj njeno, težko karkoli postori in dejavnost 

osebe upade, kar pa vodi v nedejavnost. V tem primeru kategorijo poimenujemo Upad 

dejavnosti, nedejavnost. V primerjavi z osebo C., ki ni zmožna identificiranja niti v lastni 

družini niti v instituciji, pa je bila oseba D. v preteklosti dejavna in zmožna identifikacije s 

primarno družino, zdaj pa ni zmožna identifikacije z institucijo. Tu se kaže pomembna 

kategorija Prenos veščin iz domačega okolja – manj pa nasprotno, kar ključna oseba osebe 

D. opiše tako: »Kulinarično delavnico, si je dal predpasnik in je delal, je bilo videt, da mu 

gre od rok.« Vendar pa oseba potrebujejo stalno vodenje, spodbudo in opominjanje, 

opisuje strokovni delavec: »Počne, kar ga motiviraš, zelo rad gre na kosilo in poje, in 

potem po kosilu opravlja vsa ta dežurstva.« Nedejavni osebi, D. in C., zahtevnejših opravil 

niti ne poskušata izvajati. Glede usvojenih veščin smo ugotovili, da osebe z DS v domačem 

okolju manj pogosto uporabljajo veščine, ki so jih pridobile v institucionalnem okolju. 

Med pomembnimi razlogi za to je tudi dvom staršev o sposobnostih oseb z DS, kar je bilo 

že opisano v eni izmed prejšnjih kategorij. 
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Področje vsakodnevnih opravil je prav tako pomembno področje samostojnosti oseb z DS 

in se deloma povezuje s prejšnjim poglavjem. Primerjava raziskanih primerov po različnih 

kategorijah v najširšem pomenu razkriva, da je izvajanje vsakodnevnih opravil odvisno od 

zmožnosti identificiranja osebe z DS s svojim bivalnim okoljem. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) termin identificirati opredeljuje kot »poenačiti, poistovetiti svoje 

interese z interesi skupine«. Primerjava različnih primerov tudi opozarja na različne vrste 

vsakdanjih opravil, preproste in zahtevne. V prvem sklopu opisujem obvladovanje 

preprostih opravil. Ugotovila sem, da bolj ko se oseba poistoveti z okoljem, v katerem 

biva, bolj čuti pripadnost in bolj samopobudno opravlja vsakodnevna preprosta opravila. In 

nasprotno, oseba, ki ni zmožna identificiranja z bivalnim okoljem, ne čuti pripadnosti 

okolju, zato vsakodnevnih preprostih opravil ne izvaja na svojo pobudo. Skladno z 

ugotovljenim se je v raziskavi izkazalo, da osebi A. in B., ki sta zelo poistoveteni z 

domačim kmečkim bivalnim okoljem, zelo dejavno in na svojo pobudo izvajata preprosta 

opravila, tako gospodinjska kot tudi kmečka. Prav kmečko okolje jima omogoča 

opravljanje tudi kmečkih del. Nasprotno pa se je značilno izkazala nepripadnost oz. 

nezmožnost poistovetenja z institucionalnim okoljem, v katerem živita osebi D. in C. 

Izkazalo se je, da ne prispevata bistveno k izvajanju vsakodnevnih preprostih opravil na 

svojo pobudo, ampak pri vsakem opravilu potrebujeta spodbudo in zunanjo motivacijo. 

Razlog za to je na eni strani upad dejavnosti, ki vodi v nedejavnost oseb, bivajočih v 

instituciji, na drugi pa pretirana skrb zaposlenih v instituciji, da sami izvajajo vsakodnevna 

opravila, ki jih določa institucija. Osebam z DS bi morali čim večkrat dovoliti, da 

samostojno opravljajo dnevna opravila, še posebno takrat, kadar jim ta omogočajo 

razvijanje novih veščin in uporabo pristopa »učenje na napakah«, tako za starše, skrbnike 

kot strokovne delavce, priporočajo McGuire in Chicoine (2002) ter Pueschel (1999). 

Menim, da bi se morale institucionalne oblike dela zelo spremeniti in prilagoditi potrebam 

bivajočih oseb, če želimo razvijati ali vsaj čim dlje ohranjati samostojnost vključenih oseb. 

Predvidevam, da bi se s prilagoditvijo institucionalnega reda stanovalci bolj poistovetili in 

morda ohranjali svojo dejavnost pri izvajanju vsakdanjih opravil ali celo razvijali dodatne 

veščine. Blunden (1988, v Felce & Perry, 1995) podobno ugotavlja, da razvoj in dejavnost 

pomenita uporabo znanja v povezavi tako s samoodločanjem – usposobljenost ali 

neodvisnost in izbira ali nadzor – kot z opravljanjem funkcionalnih dejavnosti, kot so delo, 

prosti čas, gospodinjska opravila, izobraževanje in produktivnost ali sodelovanje. Da je 

samoodločanje oseb z DS zelo pomembno za dejavno vključenost v različne dejavnosti se 
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je najbolj izrazilo v primeru osebe B. in tudi A., manj pa v primeru D. in C. Pomen 

samoodločanja natančneje opredeljujem v posebnem poglavju.  

 

Glede izvajanja zahtevnejših opravil pa se je v vseh raziskanih primerih izkazalo, da je 

potrebna pomoč druge osebe. Sicer dejavni osebi A. in B. potrebujeta pomoč pri izvajanju 

težjih opravil, upoštevata nasvete in usmeritve staršev, skratka potrebujeta vodenje. Osebi 

D. in C., ki sta sicer manj dejavni, pa tovrstnih težjih del niti ne poskušata opravljati ali se 

morda usposabljati v pridobivanju novih veščin. V tem se ponovno kaže dvom o njihovih 

sposobnostih, ki ne dopušča vključevanja posameznika v dejavnost. Menim, da osebe z DS 

še niso zmožne popolnega osamosvajanja od staršev, saj za to niso pripravljene niti same 

niti njihovi starši. M. Zupančič (2004) namreč opisuje glavno razvojno nalogo zgodnje 

odraslosti kot separacijo oziroma osamosvajanje od staršev in osamosvajanje opisuje kot 

finančno osamosvajanje od primarne družine in ustvarjanje lastnega gospodinjstva. 

Slednjega, kot kažejo raziskani primeri, osebe z DS še niso zmožne. 

 

Informiranost (znanje, splošna poučenost) 

 

Tabela 5: Kategorije področja informiranosti 

Informiranost (znanje, splošna poučenost) – kategorije 
Časovna orientiranost 
Samoocena interesov, poučenosti 
Ozko interesno znanje 
Praktično motorično znanje (funkcionalno znanje) 
Abstraktno znanje 
Ohranjanje v preteklosti pridobljenih učnih veščin  
Stagnacija in upad šolskega znanja 
 

Kategorija Časovna orientiranost se je izkazala pri vseh štirih raziskanih primerih in se 

nanaša na poznavanje pomembnih datumov, ure in časovne predstavljivosti. Vsi vpleteni 

so glede poznavanja ure in časovne predstavljivosti odgovarjali podobno. Pojmi 

dokazujejo, da si vse štiri osebe z DS predstavljajo različne časovne dimenzije, poznajo 

npr. dneve v tednu, mesece v letu, preteklost, sedanjost, prihodnost ipd. Izkazalo se je tudi, 

da osebe B., D. in C. uro natančno poznajo, medtem ko oseba A. pozna uro le na četrtinah 

in se je še uči pri splošni poučenosti, kot pravi strokovna delavka: »Z denarjem ima težave, 

z uro tudi. Ne, zdaj na 15 minut gremo.« Osebe B., C. in D. pa so zelo natančne v 



 
Ugotovitve in razprava 

 

117 
 

poznavanju ure, saj na primer ključna oseba osebe D. navaja: »Dej je 8 ura, pa mi reče ne, 

še 15 minut.« Oseba C. pa poleg poznavanja ure ve, da obstajajo različne vrste ur: 

»Vstanem ob 6.30 ob ponedeljkih, ta je ročna, jaz samo ročne poznam. Tiste, ki so na steni, 

bolj na hitro, je bolj težko.« Oseba D. obvladuje natančno preteklo časovno dimenzijo: 

»Prej sem pa delal v stari delavnici od 82 do 94. /…/ Ja, mama je umrla 97, tata pa 96.« In 

tudi prihodnjo: »Do 15. 7. bodo tukaj na počitnicah, bo lepo.« Ugotovila sem, da imajo 

osebe z DS težave v poznavanju starosti drugih oseb, saj npr. oseba B. pravi: »Sem vedel, 

koliko let ima, pol sem pa pozabil.« 

 

Kategorije Samoocena interesov, poučenosti, Ozko interesno znanje in Praktično 

motorično znanje (funkcionalno znanje) se nanašajo na funkcionalno znanje, zato jih 

prepleteno opisujem med primerjavo raziskanih primerov. V vseh štirih primerih se je 

enotno izkazalo, da če oseba z DS izkazuje interes za določeno vsebino (npr. šport, 

politiko, glasbo, tehnologijo ipd.), bo vsebino z zanimanjem poslušala, spremljala in iskala 

informacije. Poskušala se bo torej o zadevi poučiti in si zapomniti ali celo informirati 

druge. In nasprotno, če oseba z DS ni zainteresirana za določeno vsebino, je ne bo 

spremljala in si je ne bo vtisnila v spomin. V vseh štirih primerih slednje ugotovitve 

vpleteni soglasno opisujejo na primer v primeru osebe A., oseba A. opisuje: »Dol za 

računalnikom, gledam TV zvečer.« Njeni starši pa: »Rada dela na računalniku, daje slike 

in gor in dol, ali pa muziko posluša.« Strokovna delavka meni: »Se vključuje, od jezikov, 

ročnih del, do računalništva, splošne poučenosti ipd.« Druge osebe z DS pa opisujejo njim 

zanimive vsebine, npr. oseba B.: »Kakšne reklame pogledam, poznam poštarja, Naša mala 

klinika, slike, glasbeni disk ali na TV ali na predvajalnik.« Oseba D.: »Politika dosti ne, 

šport gledam, ko je, Stallone, Bruce Willis, Tom Cruise. Imam rad tudi Rocknbend, Slaki, 

Don Juan.« In oseba C.: »Zdaj je bila tudi stavka, če ste slišala, je bilo samo en dan, pa so 

spet, sami ukrepi, jaz to vem vse, vse, kar teče. Sem rada, poslušam, gledam, rada imam 

politiko, berem. Rada sem informirana, spremljam poročila.« V teh primerih se ni izrazila 

razlika med dejavnostjo ali nedejavnostjo oseb z DS. Izkazalo se je, da je oseba na 

izbranem interesnem področju tudi dejavna. Torej je dejavnost osebe pogojena s 

samooceno interesov oseb z DS in res je tudi nasprotno, da oseba ni dejavna v stvareh, ki 

je ne zanimajo, kar se je potrdilo v raziskavi, saj npr. dejavna oseba A. opisuje, kako sama 

izbira zanimive dejavnosti: »Če mami povem vse, kar delam tu, je jezna. Pravi, da je za 

mene dobro, da moram. Samo v resnici je tudi, če sama vidim, kakšno aktivnost grem, če 
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me ne zanima, pa ne, kar me zanima, pa ja.« Opis nakazuje pomembno kategorijo, vezano 

na dejavnost oseb z DS, to je Samostojno odločanje za dejavnost, vendar jo opisujem v 

poglavju Samoodločanje. Vsi navedeni interesi oseb z DS so precej omejeni, kar vodi k 

ugotovitvi, da osebe z DS v teh interesih pridobivajo ozko znanje. Kategorijo sem 

poimenovala Ozko interesno znanje, ki pa kljub vsemu pomeni, da osebe z DS pridobivajo 

oz. ohranjajo znanje na področju, ki je zanje zanimivo. Tako na primer v primeru osebe C. 

starši in svojci navajajo: »Ogromno ve, posluša TV in radijska poročila, pozna športnike, 

ve, kdaj bo kakšna tekma, kdo bo igral ipd. Stop mora imeti vsak teden, obvezno /…/, ona 

sledi nadaljevanki, veš, da bere podnapise, glej, jaz sem jo vprašal, če bere, je rekla ja. 

Sem jo preizkusil, kaj se spomniš, kaj je bilo včeraj, in mi je povedala in povezala zgodbo. 

Ona zdaj filme lepo spremlja in nadaljevanke.« Podobno kot v opisanem primeru soglasno 

navajajo pozitivne učinke obvladovanja interesnega področja tudi drugi vprašani. 

Kategorija Praktično motorično znanje (funkcionalno znanje) pa se je izkazala v primeru 

dejavnih oseb A. in B., ko na primer starši opisujejo praktične veščine osebe A.: »Rada 

dela na računalniku, daje slike in gor in dol, gre s kamero, posname, da na računalnik, na 

televizijo, vse ve, kam gredo kabli ipd.« In oseba A.: »Računalnik, fotoaparat. Pri temu me 

neki moti, ker nimam kabla, ane, če bi dobila kabel, bi sama to delala, slikce na 

računalnik. Ker nimam kabla, mora en drug delat namesto mene.« V drugem primeru 

podobno opisujejo na primer starši B.: »To je njegov drugi motor.« In oseba B.: »Ko sem 

dobil nov motor, sem rabil eno leto, da sem splezal dol.« Iz slednjega opisa lahko sklepam, 

da je obvladovanje določenih motoričnih veščin zahtevnejše, saj zahteva veliko vloženega 

truda in vztrajnosti osebe, ki se uči, in tistega, ki osebo uči. Oba raziskana primera 

dokazujeta, da osebi A. in B. pri uporabljanju usvojenih praktičnih veščin potrebujeta tudi 

pomoč drugega. Menim, da je pomoč drugega nujna, ker gre za zahtevnejša opravila, kar je 

bilo ugotovljeno že v prejšnjem poglavju.  

 

Kategorije Abstraktno znanje, Ohranjanje v preteklosti pridobljenih učnih veščin ter 

Stagnacija in upad šolskega znanja razlagam povezano, ker se nanašajo na formalno 

znanje, pridobljeno v obdobju usposabljanja in izobraževanja. Kategorija Abstraktno 

znanje se navezuje na vse raziskane primere, saj so osebe A., B. in D. v preteklosti redno 

obiskovale oddelke vzgoje in izobraževanja, oseba C. pa je redno obiskovala šolo s 

prilagojenim programom. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) termin abstrakten 

opredeljuje kot »s čuti nezaznaven, pojmoven, miseln, nasprotje od konkreten«. 
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Najslikoviteje opisujejo razlikovanje miselnega in konkretnega znanja starši osebe A.: »Če 

jo vprašaš, koliko je 2 in 2, pa ne ve.« V tem starši primerjajo dejansko funkcionalno 

znanje z abstraktnim. V raziskavi se je značilno pokazala razlika v spolih oseb z DS, in 

sicer v primerih ženskih oseb z DS so vsi vpleteni spregovorili o abstraktnem znanju, 

upadu šolskega znanja ipd. V obeh primerih moških z DS ni bilo govora o učnih veščinah, 

njihovem ohranjanju ali uporabljanju v vsakdanjem življenju. Kategorijo poimenujem 

Ohranjanje v preteklosti pridobljenih učnih veščin (opismenjevanja, branja, matematičnih 

operacij ipd.). Menim, da mlajše odrasle osebe z DS abstraktno znanje doživljajo kot 

neuporabno v vsakdanjem življenju, zato na svojo pobudo ne izražajo potrebe po 

ohranjanju šolskega znanja, saj je pomembnejše »drugo« znanje. Ugotovitev potrjujejo vsi 

štirje raziskani primeri, od teh v dveh primerih, D. in B., niti ni razmišljanja o šolskem 

znanju. Izpostavljam slikovit opis staršev osebe A.: »Pri teh otrocih šola ni vse, saj važno 

je, da ima tisto drugo znanje, sama šola je dril. Zdaj, a se uči tisto matematiko, do koliko 

jo osvoji, a se tudi razvija logika z matematiko, da se tudi krepi notri v zavesti, če je to 

mogoče, pa spet kolikor seže, seže.« V tem opisu gre tudi za dodatno kategorijo, 

imenovano Pripisovane in občutene potrebe, ter tudi Starševsko omejeno zavedanje glede 

optimalnih zmožnosti razvoja oseb z DS. Vendar ti kategoriji predstavljam v poglavju o 

doživljanju oseb z DS in o vzgojnem ravnanju oz. obvladovanju težav z osebami z DS. 

Znano je, da pridobljeno znanje pri osebah z DS, če ga ne utrjujejo, kmalu upade in ga 

dokončno opustijo. To je bilo potrjeno tudi v raziskavi, ugotovitve pa so predstavljene pri 

kategoriji Stagnacija in upad šolskega znanja. Strokovna delavka osebe A. na primer 

opaža: »Intelektualno, kar je značilno za DS, matematika ji ne pride prav, poleg tega, zakaj 

bi se mučila, če ji ni treba. Včasih je pri njej tale linija najmanjšega odpora.« Slednja 

ugotovitev nakazuje na povezavo med nezainteresiranostjo za dejavnost in nedejavnost 

osebe z DS, kar sem ugotavljala tudi v prvem delu tega poglavja. Strokovna delavka osebe 

C. navaja: »Pisat zna, zdaj se ji je pisava malo pokvarila, ker ni več toliko pisanja kot v 

šoli.« Starši osebe C. pa ugotavljajo: »Piše, prepisuje, po svoje napiše.« V primerjavi oseb 

A. in C. se je značilno izrazila različnost pogledov vpletenih na smisel ohranjanja ali 

neohranjanja abstraktnega znanja. V primeru osebe A. vsi vpleteni podobno razmišljajo o 

smotrnejšem pridobivanju funkcionalnega znanja, ki je konkretno znanje za življenje, kar 

na primer strokovna delavka osebe A. opisuje kot učenje poznavanja ure: »Ima še rezerve 

pri stvareh, ki ji niso všeč. Z denarjem ima težave, z uro tudi. Ne, zdaj gremo na 15 minut.« 

V tem primeru gre dejansko za učenje samostojnosti na praktičen način. V nasprotju s tem 
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pa raziskani primer osebe C. dokazuje nesoglasje vpletenih glede ohranjanja šolskega 

znanja. Kljub ugotovitvi staršev, da boljši šolski uspeh ni pogoj za večjo samostojnost oseb 

z DS, zagovarja utrjevanje abstraktnega znanja. Primerjava enega izmed staršev osebe C. 

je taka: »Tista punca je hodila v šolo in dvakrat ni izdelala razreda, potem pa si je uredila 

življenje, se je poročila, v domu je čistilka ipd. Hočem reči, sposobnosti so različne, se ne 

da primerjati, zanimivo, šest razredov je naredila, ne osem, in je bolj samostojna. C. je 

naredila gladko 8 razredov.« Eden izmed staršev osebe C. zagovarja ohranjanje v šoli 

pridobljenega znanja in ob tem nakazuje pomembno vlogo institucije, ki bi morala v 

programe vnesti izobraževalne vsebine. Kategorijo sem poimenovala Utrjevanje in šolski 

dril, kar starši C. opisujejo: »Opustila je že dolgo, a mi ni všeč, branje, ona je v začetku 

prepisovala recepte, pesmi ipd. Se je učila pisat. Potem je njena pisava tako degradirala, 

tako šla dol, da ni za povedat. Prej je tako lepo pisala z lepo pisavo. Najprej je deformirala 

pisane črke. Na koncu je pisala hieroglife.« Starši osebe C. pogrešajo utrjevanje znanja v 

instituciji: »Vse to bi ohranila, če bi bil dril, če bi se treniralo.« V nasprotju s tem pa 

strokovna delavka osebe C. kaže indiferentnejši odnos do ohranjanja znanja: »Pisat zna, 

zdaj se ji je pisava malo pokvarila, ker ni več toliko pisanja kot v šoli.« In tudi opravičuje 

neprimerne institucionalne pogoje za utrjevanje šolskega znanja: »Pogrešamo, da bi imela 

bolj individualni pristop z nami, sam primanjkuje kadra, časa. Vidim, da ima željo, da bi 

samo z njo neke stvari opravljal, da bi šel sam z njo nekaj prebrat, pogovorit. Že tako 

nimamo prostora, da se nekam umakneš, nekaj rečeš, vsi smo skupaj v delavnici.« Oseba 

C. pa navaja: »Berem bolj malo kot več.« 

 

Na področju informiranosti in znanja oseb z DS smo ugotovili bistveni dejavnik, ki vpliva 

na ohranjanje znanja in na izbiro znanja oz. veščine. Pomemben dejavnik je lasten interes 

osebe z DS, ki v najširšem pomenu predstavlja samomotivacijo, samoiniciativnost tako za 

ohranjanje določenega že usvojenega znanja kot tudi za pridobivanje dodatnega. V vseh 

štirih primerih se kaže upad abstraktnega znanja, saj osebe B., A., D. in C. ne kažejo 

zanimanja za ohranjanje ali utrjevanje šolskega znanja. Značilno se kaže tudi 

neučinkovitost zunanje motivacije pri utrjevanju abstraktnega znanja, kar najbolj izpričuje 

primer osebe C., saj bi starši radi utrjevali šolsko znanje, vendar oseba C. za to ne kaže 

zanimanja in posledično tudi ne zadovoljujočih rezultatov. Kvečjemu neuspeh privede do 

nezadovoljstva staršev, ki vpliva tudi na nezadovoljstvo osebe z DS. V dveh od štirih 

raziskanih primerov (pri osebah A. in B.) se kaže samoiniciativno zanimanje za učenje 
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praktičnega znanja, kjer je treba vložiti dovolj truda, da oseba določeno znanje usvoji. Pri 

tem posebej poudarjam pomembno samomotivacijo oseb A. in B., ki ju vodi lasten interes 

za uspešno pridobivanje novih motoričnih, praktičnih veščin.  

 

Pomembno sporočilo vseh raziskanih primerov na področju znanja, informiranosti in 

splošne poučenosti je predvsem poudarek na splošni poučenosti oz. krepitvi moči oseb z 

DS na področju vseživljenjskega učenja. Halpern in sodelavci (1986, v Pueschel, 1999) 

pojasnjujejo, da višina IQ ni najboljši pokazatelj samostojnega življenja oseb z razvojnimi 

motnjami, ampak je kombinacija formalne podpore v programih delno neodvisnega 

življenja in neformalna asistenca družine, prijateljev in dobrotnikov ter tudi dejavno 

vključevanje mlajših odraslih z DS največ, kar prispeva k njihovi samostojnosti. Slednja 

ugotovitev in ugotovitve te raziskave, kot tudi pretekle praktične izkušnje, kažejo, da bi 

morali starši, strokovnjaki in vsi kontekstualno povezani v življenju oseb z DS razmišljati 

o drugačni paradigmi uporabnosti pridobljenega šolskega abstraktnega znanja v konkretnih 

življenjskih situacijah. Sprememba paradigme uporabnosti šolskega znanja bi morala 

temeljiti na ustreznem prenosu šolskega znanja v vsakodnevno znanje, ki je uporabno in 

dodana vrednost samostojnosti življenja oseb z DS. Konkretno uporabno znanje je na 

primer poznavanje pomena števil – poznavanje denarja, ure, voznega reda, cene živil ipd.; 

utrjevanje pisanja črk, besed in besednih zvez s pisanjem in z objavljanjem doživetih 

zgodb, člankov, razglednic, voščilnic, pisanje SMS-ov, izpolnjevanje obrazcev v banki, na 

pošti ipd.; utrjevanje branja in trening razumevanja prebranega – npr. osebnih pisem, novic 

v časopisu, teleteksta, jedilnika, urnika ipd. Menim, da področje uporabnega 

vseživljenjskega znanja še vedno ni dovolj razvito v institucijah in da institucije niso 

naravnane na potrebe oseb, ampak so osebe bolj naravnane na institucije. Nekatere sicer 

razvijajo programe vseživljenjskega učenja, splošne poučenosti, opismenjevanja ipd., a 

vseeno menim, da bi morali programi biti dejansko konkretno izvajani zunaj institucij, v 

okolju (npr. v banki, na pošti, v trgovini, na avtobusni postaji ipd.). Podobno ugotavljajo 

Heyne in sodelavci (1997, v Pueschel, 1999), da se med udeleženostjo mlajših odraslih z 

DS vzporedno razvijajo veščine samopomoči, razpolaganja z denarjem, prevoza in 

komunikacijske veščine ter da vse pozitivne veščine veliko prispevajo h kakovosti 

njihovega življenja. 
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Komunikacijske veščine 

 

Vsebinsko področje komunikacijskih veščin predstavlja različne kategorije, kot jih 

ponazarja tabela 6. V vseh štirih raziskanih primerih se je izrazila kategorija Socialna 

pogojenost besednega zaklada, ki določa komunikacijske veščine oseb z DS. Besedni 

zaklad oseb z DS se razlikuje predvsem glede na socialno okolje, iz katerega oseba izhaja. 

Ugotovila sem, da se osebe z DS razlikujejo po vsebini in bogastvu besednega zaklada. V 

štirih raziskanih primerih so se izrazile tri značilnosti bivalnega okolja oseb z DS, in sicer v 

primeru osebe C. vpliv intelektualne družine, v primeru oseb A. in B. vpliv delavsko-

kmečke družine in v primeru osebe D. vpliv institucionalnega okolja.  

 

Tabela 6: Kategorije področja komunikacijskih veščin 

Komunikacijske veščine – kategorije 
Socialna pogojenost besednega zaklada 
Namerno poučevanje – širjenje besednega zaklada  
Navidezno razumevanje, raba besed 
Navidezen besedni zaklad  
Nerazumevanje, navidezno obvladovanje pojmov 
Neiznajdljivost v pogovornih situacijah 
Funkcionalen besedni zaklad 
Iznajdljivost v pogovornih situacijah 
Odkritost, odprtost in neposrednost (nesposobnost pretvarjanja) osebe z DS 
Ozek besedni zaklad 
 

Med primerjavo vseh štirih raziskovanih primerov sem ugotovila, da če je v družini 

pomemben poudarek na razvijanju intelektualnih veščin, razumevanju in pojasnjevanju 

pojmov ipd., bo besedni zaklad večji, širši, a bolj naučen, pravilno privzgojen, za katerega 

pa ni nujno – kot sem ugotovila –, da ga oseba z DS tudi razume. Zato sem to kategorijo 

poimenovala Navidezno razumevanje, raba besed. Kot posledico tega sem odkrila 

naslednjo kategorijo, imenovano Navidezni besedni zaklad. To pomeni, da preveliko 

starševsko spodbujanje vodi v navidezno širok besedni zaklad, v resnici pa v pojmovno 

zmedo, nesmiselne pomene, nenatančno razumevanje. V tem primeru je zato nujna pomoč 

staršev pri poimenovanju konkretnih stvari in opravil vsakdanjega življenja, kar se kaže 

kot nemoč enega izmed staršev osebe C.: »Ona je prepisovala iz telefonskih imenikov, 

popevke ipd., tu je njen intelekt, se ji ni dalo dopovedat, da je to popolnoma nepotrebno.« 

V tem se kažeta tudi konflikt nasprotnih interesov in moč odločanja posameznika, vendar o 
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tej kategoriji obširneje pišem v poglavju samoodločanje. Kategorija Namerno poučevanje 

– širjenje besednega zaklada je za intelektualno družino zelo pomembno, kar starši osebe 

C. sporočajo tako: »Po 14 dneh je prišla čisto drugi otrok domov, se je več družila, 

pripovedovala, kako so tekmovali, zabavni večeri, vse je doma poročala, prinesla ogromni 

besedni zaklad.« In opisujejo, kako poteka tovrstno načrtno učenje v družini: »Veš, kaj je 

to skrivnost? To je nekaj takega, da nosiš v sebi in ni da bi drugim to povedal.« In 

dodajajo: »Se veliko pogovarja o vseh stvareh, ne le, kar njo zanima. Kakšen besedni 

zaklad ima ona. Ti veš, kaj je ta beseda? Vem. A bi rad vedel, kako boš ti meni razložila. 

Če ne ve, ji pa jaz razložim. Ko uporabljam kakšno besedo, nikoli ne rečem, ti tega ne boš 

razumela.« V tem se kažejo namerno učenje besednega zaklada ter velika strpnost in 

uvidevnost pri učenju osebe C. kot tudi, kako razvojni dosežki osebe z DS vplivajo na 

zadovoljstvo staršev, kar imenujem zadovoljstvo staršev, povezano z razvojnimi dosežki 

potomca z DS, o kateri pišem v poglavju o doživljanju oseb z DS. Ugotovila sem, da se 

mnenja vpletenih glede komunikacijskih veščin osebe C. razlikujejo. Soglasni so v tem, da 

je oseba C. zelo komunikativna, kar opisuje strokovna delavka osebe C.: »Je kar 

komunikativna, tudi pred tujci se zna lepo pogovoriti. Se kar vključi v pogovore, tudi ker 

smo vsi v enem prostoru, se odpirajo različne teme.« Vendar pa strokovna delavka kaže 

tudi ambivalenten odnos do osebe C., ko opozori na pogosto nerazumevanje in navidezno 

obvladovanje pojmov, kakor smo kategorijo poimenovali: »Včasih so kakšne smešne 

situacije glede njenih pripomb, kar pač sliši, ali pa iz dnevnika, potem jo malo usmerimo, 

da ni bilo tako. /…/ Določene stvari razume na nepravilen način.« Tudi oseba C. jasno 

izraža nerazumevanje določenih pojmov, ko na vprašanja odgovarja precej abstraktno: 

»Samostojnost? Hm, saj se že ve, no. Z eno besedo, politika.« Ali samostojnost je politika? 

»Ja, je. Mi smo kot država samostojni, samostojna beseda je država, Evropska unija in 

obsega vse tisto, kat je parlament, vlada. To je to.« Kaj te pri razvijanju samostojnosti 

ovira, omejuje? »Meje. Meje, te politične, ki so bile in bojo, ja.« Pa če odmisliva politiko, 

kaj te še omejuje pri samostojnosti? »Da sem evropska poslanka.« Kdo je evropska 

poslanka? »Da sem evropska poslanka, to da je, da sem v Evropi, da sem v državi pod 

Evropo.« Slednji primer kaže na neiznajdljivost v pogovorni situaciji, kar je posledica 

navideznega obvladovanja pojmov. Bolj izobraženi in obenem zahtevnejši starši osebe C. 

ugotavljajo, da je razlog za slabše razvijanje komunikacijskih veščin tudi v instituciji, saj 

se oseba C. v socialni mreži srečuje samo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, kar ni 
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spodbudno za razvijanje govora. Starši navajajo, da »je dobila tako, da ni hotela govoriti. 

Potem je bila ena, ki ni znala govoriti«.  

 

V družinah, v katerih ni tako poudarjena pomembnost bogatenja abstraktnega besednega 

zaklada, ampak preprostejše funkcionalno izražanje, bo tudi oseba z DS nekoliko manj 

besedno ekspresivna, vendar pa bo pomensko-situacijsko povsem razumljiva in tudi sama 

bo v vseh pogovornih situacijah iznajdljiva. Zato v nadaljevanju opisujem razvoj 

komunikacijskih veščin v primeru oseb A. in B., katerih besedni zaklad je pogojen z 

delavsko-kmečkim bivalnim okoljem. Kot značilna se je izkazala kategorija Funkcionalni 

besedni zaklad za osebi A. in B., za katerega je značilno, da je konkreten, praktičen, 

preprost in pomensko razumljiv. V obeh primerih sem ugotovila, da ni bilo posebej govora 

o tem, kako so pri osebah A. in B. razvite komunikacijske veščine, ampak so bile med 

pogovorom ves čas uporabljene. Izkazala se je tudi kategorija Iznajdljivost v pogovornih 

situacijah, kar npr. strokovna delavka osebe A. slikovito opiše kot lastno izkušnjo: »Tudi, 

recimo, na novoletni prireditvi se je izkazalo, da ni samo tisto, kar je na papirju, naučeno, 

ampak, da je dejansko zraven mene improvizirala, kar je en velik plus. Tudi jaz sem bila 

grozno presenečena, mislim, pričakuješ, da se bo zmedla, a je vse izpeljala z improvizacijo 

zraven mene.« Starši osebe B. pa navajajo: »Se zna tudi postaviti zase, ne pusti, da se ga 

zafrkava. Ko ga je B. vprašal, kako je ljuba, mu je takoj rekel, ti imaš svojo ženo, skrbi za 

svojo ženo in ne se brigat za mojo ljubo.« V slednjem se odražajo tudi druge kategorije, kot 

sta Zmožnost razumevanja odnosnih situacij in Odkrito in neposredno reševanje odnosnih 

situacij, vendar ti kategoriji obširneje opisujem v poglavju o doživljanju oseb z DS. 

Kategoriji se navezujeta na kategorijo Odkritost, odprtost, neposrednost (nesposobnost 

pretvarjanja) osebe z DS, ki sem jo ugotovila v primeru oseb A. in B. Starši osebe A. 

navajajo: »Ona se pogovarja in čuti tako normalno, da se lahko z njo pogovarjaš prav vse, 

ali če ti je hudo ali če je …« In strokovna delavka osebe A.: »Dejansko pove tisto, kar 

misli, včasih mogoče res ne zna izbrat prave besede, pa vrže kakšno čudno ven. Je strašno 

direktna in včasih to tud katerega zmoti, ane.« 

 

Četrti raziskani primer dokazuje močan vpliv institucionalnega okolja na ozek besedni 

zaklad in tudi na splošno pomanjkanje življenjske energije, nedejavnost, počasnost osebe 

D. Kategorijo Ozek besedni zaklad je zaznati pri osebi D., ki je počasna v dojemanju in 

razumevanju vprašanj ter v podajanju odgovorov. Izsek iz pogovora z osebo D. ugotovitev 
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slikovito ponazarja: A brat ima družino? »Ja, starejši.« Koliko bratov imaš? »Kaj, tata 

mama? Nimam več. Umrli vsi, mama in tata sta umrla.« Že polno let nazaj? »Ja.« Se jih 

spominjaš? »Ja.« Jih imaš v dobrem spominu? »Ja.« Sta lepo skrbela za tebe? »Ja.« A od 

takrat si v instituciji? »Ja.« Kako se imaš v instituciji? »Lepo.« A imaš prijatelje? 

»Imamo.« Puhno? »Puhno.« Kaj pa drugače, kaj delaš čez dan? »Spim malo. Ne ne, dosti 

spim ponoč.« Iz pogovora je razbrati, da oseba z DS ni vselej razumela vprašanj ali jih ni 

slišala, in tudi odgovarjala je zelo skromno, počasi, kar kaže na eni strani na skromnost 

besednega zaklada, na drugi pa pomanjkanje življenjske energije, celo zgodnje znake 

staranja (kategorijo sem poimenovala Upad dejavnosti, nedejavnost, zgodnji znaki staranja 

in jo opisujem v poglavju o doživljanju oseb z DS). 

 

Področje komunikacijskih veščin obsega spretnosti besedne in nebesedne komunikacije. 

Ugotovila sem, da je razvoj besednega zaklada in komunikacijskih veščin odvisen od 

socialnega konteksta, v katerem oseba z DS biva. Vlogo okolja širše opredeljujejo S. 

Buckley, Bird, Sacks, in Archer (2002), saj navajajo, da na usvajanje vsakodnevnih veščin, 

na komunikacijo in socializacijo oseb z DS pomembno vplivajo okoljski dejavniki, in sicer 

skrbno domače in vzgojno-izobraževalno okolje, pomoč in podpora odraslih in vrstnikov 

ter tudi inkluzivno izobraževanje. V raziskavi se je izrazila raznolikost vplivov bivalnega 

okolja na osebe z DS, in sicer vpliv delavsko-kmečkega, intelektualnega in 

institucionalnega okolja. Ugotavljam, da je besedni zaklad oseb z DS iz delavsko-

kmečkega okolja najfunkcionalnejši. Predvidevam, da gre torej za okolje, ki omogoča 

bogatitev funkcionalnega, praktičnega, preprostega, razumljivega in razumljenega 

besednega zaklada. Nasprotno pa je za intelektualno okolje značilen zapleten, zahteven, 

nerazumljen in nerazumljiv besedni zaklad, ki za osebo z DS ni uporaben. V obeh primerih 

gre za dejavno pridobivanje in rabo besednega zaklada, a se pri tem kaže raznolikost v 

znajdenju osebe z DS v pogovornih situacijah. V primeru delavsko-kmečkega okolja se 

razvija preprost in razumljiv govor, ki osebi z DS omogoča znajdenje v različnih situacijah 

z odprto, odkrito in jasno komunikacijo. Ker se uči z opazovanjem, s posnemanjem in 

potem z delovanjem, je njeno socialno vedenje kompetentno in letom primerno, kljub 

jezikovnemu in kognitivnemu primanjkljaju. Razumevanje se povečuje z udeleženostjo, s 

prakso in povratnimi sporočili, ne pa z razlaganjem na široko (Buckley, Bird, & Sacks, 

2002). Slednje se potrjuje v primeru intelektualne družine, v kateri se razvija za osebo z 

DS prezahteven in abstrakten govor. V tem primeru oseba z DS ne more tako odkrito 
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govoriti, saj bolj skrbi za govorno kulturo. Med primerjavo oseb A., B. in C. z osebo D., ki 

biva v instituciji pa sta bili kot glavni razliki ugotovljeni nedejavnost osebe in bistveno bolj 

omejen besedni zaklad. 

 

Vsi raziskani primeri kažejo na podobno razumevanje govora, vprašanj ipd., razen v 

primeru osebe D., ki biva v instituciji. Glede izražanja pa smo ugotovili razlike glede na 

usposabljanje v otroštvu. Osebe A., B. in D., ki so se usposabljale v oddelkih vzgoje in 

izobraževanja, se podobno govorno izražajo, pri osebi C., ki je obiskovala redno šolo s 

prilagojenim programom, pa je zaznati boljše izražanje. Svojo ugotovitev povezujem z 

ugotovitvami Altona (2001) ter S. Buckley, Bird, Sacks, in Archer (2002), ki menijo, da na 

področju komunikacijskih veščin ni bistvenih razlik v razvoju receptivnega govora. V 

posebnih programih pa razvoj ekspresivnega govora zaostaja približno dve leti za 

receptivnim govorom. To pomeni, da bolje razumejo jezik, kot pa ga govorijo (Alton, 

2001). Rondal in Comblain (1996) menita, da je besedna komunikacija slabše razvita, in 

dodajata, da je govor omejen in slabo artikuliran, da ni sklanjatvenih oblik ter da osebe z 

DS pogosto jecljajo. Avtorja tudi ugotavljata, da osebe z DS tvorijo kratke, enostavčne 

povedi, ki so pogosto slovnično nepravilne. Govorno izražanje je sporočilno, bistveno in 

splošno razumljivo v socialnem kontekstu. V raziskavi so se potrdile nekatere od teh 

trditev, in sicer, da so vse osebe v raziskanih primerih delno jecljale, sporočilo govora je 

bilo v primerih oseb A. in B. popolnoma razumljivo, manj razumljiva sporočila so bila v 

primerih C. in D. Osebe A., B. in D. so tvorile kratke enostavčne povedi, medtem ko je 

oseba C. tvorila tudi večstavčne. Osebe z dobro razvitim govornim področjem lažje 

izražajo svoje občutenje in so tako prilagodljivejše, potrebujejo manj pomoči in doživljajo 

manj stresa (Määttä in sod., 2006; Buckley, Bird, & Sacks, 2002). Te ugotovitve so se 

potrdile v dveh raziskanih primerih (oseb A. in B.). 

 

Vključevanje v družbo (socializacija) 

 

V vseh štirih raziskanih primerih se je izkazalo, da osebe z DS ne vozijo avtomobila in so 

glede tega odvisne od pomoči drugih. Kategorijo sem poimenovala Pomoč pri prevozih, saj 

se je izkazala kot zelo tipična, in če pogledamo širše, velja tudi za osebe z drugimi 

razvojnimi motnjami, saj ne opravljajo vozniškega izpita. Tega se vse raziskane osebe 

zavedajo, še posebej pa odvisnost od drugih občutita dejavni osebi A. in B., ki sta sicer 
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zelo samostojni, a živita na periferiji, zato za vsak opravek zunaj vasi potrebujeta prevoz 

do mesta. Te omejitve opisuje npr. B.: »K zdravniku me pelje mama, drugo pa vse sam.« 

Starši osebe A. pa navajajo: »Jo peljemo eden ali drug, brez nobenih težav. /…/ Za v 

trgovino, mi smo malo odmaknjeni, če bi bili v mestu, bi marsikdaj šla kaj iskat, tu pa nima 

možnosti, da gre sama.« Tudi strokovna delavka osebe A. razume problematiko teritorialne 

omejenosti, ko pravi: »Če bi hoteli karkoli, je že prevoz, kamorkoli hočeš iti, je ena ovira. 

Mislim, da je to glavna stvar, ki je, da bi se lahko še kam vključila.« Ugotovila sem, da 

starši oseb A. in B. niso obremenjeni z nudenjem pomoči pri prevozih, ampak so pri tem 

zelo uvidevni, strpni, saj ugotavljajo, da jim nudenje tovrstne pomoči hkrati omogoča 

vključenost v družbo. 

 

Tabela 7: Kategorije področja vključevanja v družbo (socializacija) 

Vključevanje v družbo (socializacija) – kategorije 
Pomoč pri prevozih 
Uvidevanje potrebe po sodelovanju pri kulturnih dogodkih  
Povrnjeno zadovoljstvo in hvaležnost 
Selekcionirano druženje  
Občutene in pripisovane potrebe 
Pomanjkanje samoiniciativnosti 
Integrirano druženje 
Kršenje predpisa omogoča vključevanje 
Upravljanje tveganja 
 

Kategoriji Uvidevanje potrebe po sodelovanju pri kulturnih dogodkih ter Povrnjeno 

zadovoljstvo in hvaležnost se povezujeta in se predvsem izrazito kažeta v primeru osebe 

A., ki rada obiskuje prireditve, koncerte, vendar vselej potrebuje prevoz. Starši občutijo 

zadovoljstvo osebe A., ko z obveznostjo prevažanja do točke izvajanja dejavnosti dobijo 

nekaj tudi zase, npr. »tisti dan smo šli dol, 160 km daleč na koncert Staneta Vidmarja. 

Tako je bila vesela, zadovoljna, prvič daleč, lahko bi rekli piš si uho, pač tako stvar, ker 

sama ne more iti, nekje moraš servisirat«. Vendar starši razumejo, da so ob tem tudi sami 

dejavni, vpeti v družbeno dogajanje, saj pravijo: »Kakšenkrat rečem, pa vsaj gremo kam, 

če ne, vprašanje, če bi šli.«  

 

Kategorija Selekcionirano druženje se je pri vseh raziskanih primerih izkazala različno. 

Selekcionirano druženje pomeni, da se osebe z DS družijo večinoma z osebami z 

razvojnimi motnjami, s starši, strokovnimi delavci ipd. V vseh raziskanih primerih se je 
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izkazalo, da so osebe vključene v združenje za pomoč osebam z motnjami v duševnem 

razvoju – društvo Sožitje, vendar sta dejavno vključeni le osebi A. in B., kar pomeni, da s 

skupino oseb z razvojnimi motnjami odhajata na letovanje, seminarje ob koncu tedna ipd. 

Gre za neke vrste selekcionirano druženje, kot sem kategorijo tudi poimenovala. Da gre za 

selekcionirano druženje na primer starši osebe A. opisujejo tako: »To je v sklopu malo 

izločenosti, ki je za druge osebe s posebnimi potrebami, druge variante na vidim. Tole pa 

ja, Sožitje. Mogoče smo še starši malo podobnih let, da se še malo ujamemo, da se gre 

malo tudi z isto skupino, da malo zamenjamo okolje.« Ali pa starši osebe B.: »Gre letovat z 

nami družinsko preko Sožitja, on ima pravico dvakrat, ker ni vključen nikamor.« V prvi 

pripovedi gre tudi za neke vrste pripisovanje potreb ali pravic potomcem z DS, kar 

podrobneje razlagam ob naslednji kategoriji. Izkazalo se je tudi, da sta se osebi D. in C. v 

preteklosti vključevali, zdaj pa ju to več ne zanima, kar starši osebe C. opišejo tako: 

»Nazadnje je hodila s Sožitjem na izlete, kljub sladkorni. Zdaj se temu izogiba.«  

 

V treh (A., C., D.) od štirih raziskanih primerov se je izkazalo, da bližnji (starši, strokovni 

delavci ipd.) čutijo prikrajšanost oseb z DS zaradi pomanjkanja primernih programov v 

skupnosti in pomanjkanja družbe. Vendar pa osebe same ne čutijo nikakršne prikrajšanosti, 

saj npr. oseba A. na vprašanje o občutkih prikrajšanosti odgovarja med smehom: »Ne«. 

Zato sem kategorijo poimenovala Občutene in pripisovane potrebe. Medtem pa starši osebe 

A. o pomanjkanju programov menijo, da »takih programov ni tudi za normalne, ne samo 

za drugačne /…/ Že sam program, da je primeren, recimo, pevske ne morejo biti. Recimo, 

ena možnost bi bila upokojenci, balinanje, da bi bili zraven, tisti, ki nekako obvladajo neko 

aktivnost. Hitro izvisijo zaradi prav programov. Za tiste, ki imajo poudarjeno kakšno 

sposobnost nad drugimi sposobnostmi, da tam dobi še več. Samo tu jaz vidim malo 

možnosti. Recimo kakšna rekreacija bi bila, ipd.«. Starši pa poleg pomanjkanja programov 

zaznavajo tudi pomanjkanje družbe v domačem kraju, saj v primeru osebe C. menijo: »Če 

bi bilo nekaj organizirano, bi se. Ona nima klape, to je to. Sem pričakoval, da bi kot ženska 

imela skrivnost, da bi se pogovarjale v instituciji. Družba ji manjka.« Tudi strokovna 

delavka osebe C. podobno razmišlja o problematiki vključevanja v družbo, kamor šteje 

tako pomanjkanje programov kot tudi pomanjkanje samoiniciativnosti: »Mi imamo nekaj 

nadstandardnih dejavnosti, a so za vse, za večjo skupino, ni za posameznika. Tako da 

vključena je, včasih pa ne mara z nami, raje piše.« Torej, tudi če je določena dejavnost 

ponujena, se osebe z DS lahko ne vključijo, ker jim primanjkuje samoiniciativnosti. V 



 
Ugotovitve in razprava 

 

129 
 

primeru osebe D. se kaže izrazito pomanjkanje samoiniciativnosti, saj za kakršno koli 

vključevanje zunaj institucije ne kaže zanimanja, kar strokovni delavec osebe D. opiše 

tako: »Da bi šel kam od tu peš, ne gre, rabi prevoz.« Ali pa ključna oseba osebe D.: 

»Nikoli še ni izrazil želje, da bi šel domov, pride sestra na obisk.« 

 

Integrirano druženje pomeni, da se oseba z DS druži z osebami z značilnim razvojem. 

Izraženo je bilo v dveh raziskanih primerih, in sicer pri osebah A. in B. Vendar pa je med 

njima razlika v tem, da v primeru osebe A. gre res za edino obliko integriranega druženja, 

saj oseba A. obiskuje plesni tečaj skupaj z drugimi ženskami z značilnim razvojem. Vendar 

vsi vpleteni soglasno poveličujejo to obliko druženja, saj predvsem vidijo pozitivne učinke, 

ki jih integrirano druženje prinaša osebi A. Da se oseba A. lahko integrirano druži, pa 

potrebuje pomoč staršev, da jo pripeljejo s periferije v mesto. Starši na primer navajajo: 

»Ko jo peljemo na plesne, jo pustimo pred vrati kot drugega in odpeljemo. Vse sama uredi 

in se mi zdi lepo, ko se kje srečamo in se pogovarja in jo vprašam, kdo je bila pa tale in mi 

pove, ja mi plešemo skupaj in jo tako lepo obravnavajo izven. Meni se je zdelo to zelo 

super in ji tud njej godi. Ker drugega ni, so v svojih krogih.« Prav tako strokovna delavka 

osebe A. opisuje pozitivne učinke integriranega druženja: »Zelo pozitivno v njenem 

življenju pa je to, da se je vključila v orientalski ples. Mislim, da je bila to ena izmed 

najboljših potez. Mislim, da je to res integracija v okolje in tam punce, vsaj toliko kolikor z 

A. govoriva, jo sprejemajo tako kot je.« Samostojnejše integrirano druženje pa se kaže v 

primeru osebe B., pri kateri smo ugotovili tudi kategoriji Kršenje predpisa omogoča 

vključevanje in Upravljanje tveganja. 

 

V primeru osebe, ki ni vključena v institucijo sta se povezani izkazali kategoriji Kršenje 

predpisa omogoča vključevanje in Upravljanje tveganja. Zavestno kršenje prometnih 

predpisov pomeni zavedanje, da če se vozimo z motornim vozilom brez vozniškega 

dovoljenja, ne smemo narediti prometnega prekrška, ne sme nas ustaviti policist, ne 

smemo se voziti po glavnih cestah ipd. V raziskanem primeru osebe B. smo ugotovili 

dejansko kršenje predpisov, ki pa omogoča vključevanje v skupnost. Vsi vpleteni se 

zavedajo kršenja in tveganja, vendar zaradi boljšega vključevanja osebe B. v bližnje 

naselje slednja komponenta pretehta odločitve. Starši osebe B. tako opisujejo lastno 

zavedanje: »Zdaj pa ga pušča pri eni moji prijateljici, ki je dovolila, da ga pušča, ko gre v 

trgovino, na pošto, banko in tja v pub obvezno.« Tudi oseba B. razume in sprejema 
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tveganje, ko pravi: »Za ta motor ne rabim ne čelade ne izpita. Malaguti, se vozim samo po 

tej poti gor in dol, kjer ni policije.« In opiše, kako tveganje v tem primeru omogoča 

oziroma zagotavlja vključevanje v družbo: »Grem v trgovino, v gostilno grem pogledat 

prijatelja, kaj spijemo.« Upravljanje vozila oz. vključitev v socialno okolje je zelo 

pomembna za osebo B., saj ji omogoča posebni status, v tem primeru status motorista: 

»Grem tudi, ko je zbor motoristov. Mi plačajo tudi za pit pivo, pojem čevapčiče.« Starši 

osebe B. so zelo uvidevni pri tovrstnem doživljanju osebe B.: »Se mu zdi, da ker ima 

motor, spada k motoristom. Ga nočem prepričevat, da kakšen motor imaš, tisto ne spada. 

Dobro, imaš motor. Se mi zdi, da je pol bolj samozavesten.« Torej, vključevanje v družbo 

in dejavna vloga v določeni skupini oseb z značilnim razvojem vplivata na razvijanje 

samopodobe in samozavesti, o čemer podrobneje pišem v poglavju o doživljanju oseb z 

DS. Vendar se vzporedno z uvidevnim odnosom staršev do osebe B. izraža tudi strah pred 

nezgodami, saj na eni strani starši dopuščajo svobodo, samostojno vključevanje, hkrati pa 

vlagajo napore v nadziranje, kontroliranje potomca z DS, da se ne bi kaj neprijetnega 

zgodilo, ko na primer starši osebe B. navajajo: »Peljem ga, sam moram pazit, da se mu ne 

ponuja kakšne pijače, gre lahko 1 uro ali več in pol pride sam dol.« Gre za nek način 

tveganja staršev, ki kljub vsemu omogoča višjo stopnjo samostojnosti potomca. V tem 

primeru starši uspešno upravljajo tveganje.  

 

Proces vključevanja v družbo je eden izmed procesov socializacije posameznika. 

Ugotovila sem, da se osebe z DS soočajo z določenimi ovirami pri vključevanju v družbo. 

Tudi Parmenter (2004) ugotavlja, da osebnostni in okoljski dejavniki v interakciji s 

telesnim funkcioniranjem in strukturami povzročajo omejitve v osebnih dejavnostih in 

ovire pri vključevanju posameznika v družbo. V pričujoči raziskavi sem prišla do podobnih 

ugotovitev, pomembnih za vključevanje oseb z DS v družbo. Ena bistvenih je, da osebe z 

DS ne izpolnjujejo osnovnega pogoja, ki bi jim omogočal samostojnejše vključevanje v 

družbo, to je opravljanje vozniškega izpita. Postanejo odvisne od pomoči drugega, kar se 

potrjuje z ugotovitvami avtorjev (Matheson, Olsen, & Weisner, 2007), ki navajajo, da so 

mnogi odrasli z DS razmeroma izolirani in postanejo zelo odvisni od svojih družinskih 

članov. Izoliranost v tem smislu se še bolj izrazi, če oseba z DS biva v oddaljenih krajih, na 

periferiji. Torej je pomemben dejavnik vključevanja v družbo teritorialna lega oz. bivalno 

okolje osebe z DS. Tretji pomemben pogoj so ponujeni programi, v katere bi se osebe z DS 

lahko dejavno vključevale. V vseh štirih raziskanih primerih se je izkazalo pomanjkanje 
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ustreznih programov v lokalni skupnosti. Poleg naštetih t. i. zunanjih pogojev oz. 

dejavnikov vključevanja pa se izrazito in v vseh primerih kot pomemben kaže notranji 

dejavnik, to je samoiniciativnost osebe z DS. Najpomembneje je namreč, da je oseba z DS 

sama motivirana, iniciativna za vključevanje v družbo, potem pa je treba zagotoviti tudi 

druge pogoje (prevoz, programe ipd.).  

 

Slednja ugotovitev dokazuje, da je vključevanje v družbo odvisno od dejavne oz. 

nedejavne osebnosti osebe z DS. Čim bolj je oseba dejavna, tem dejavneje se želi 

povezovati z drugimi, tem bolj išče možnosti druženja, je dejavno vključena v družbo in 

širi socialno mrežo. Potrdilo pa se je tudi nasprotno, da nedejavna oseba sama ne izraža 

potrebe po druženju, je samozadostna in umaknjena vase. Tako sama omejuje krog 

prijateljev in oži socialno mrežo. Vzporedno s to ugotovitvijo se ponovno potrjuje 

povezava med bivalnim okoljem osebe z DS in vključevanjem v družbo. Ugotovila sem, da 

se osebe, ki bivajo v instituciji, v družbo ne vključujejo, so manj dejavne oz. nedejavne in 

ožijo socialno mrežo. Osebe, ki bivajo v domačem primarnem okolju, pa se dejavneje 

vključujejo v družbo in širijo socialno mrežo. Še več, oseba, ki sploh ni vključena v 

institucijo, kaže bistveno večjo stopnjo samostojnosti, h kateri prispeva predvsem uspešno 

upravljanje starševskega tveganja in osebe z DS. Potrdila se je torej ugotovitev Halperna in 

sodelavcev (1986, v Pueschel, 1999), da je pomemben dejavnik večje samostojnosti tudi 

dejavno vključevanje mlajših odraslih z DS.  

 

Socialne veščine 

 

Tabela 8: Kategorije področja socialnih veščin 

Socialne veščine – kategorije 
Obvladovanje bontona v specifičnem družbenem kontekstu  
Pripravljenost na nudenje pomoči 
Prijateljska razmerja s starejšimi, z zaposlenimi 
Razlika v zaznavanju navezanosti med osebami z DS in strokovnimi delavci 
Pogojno prijateljstvo z vrstniki 
Površni stiki 
Ozka socialna mreža, omejena le na osebje v instituciji 
Navezanost na sorojence 
 

Vpleteni v vseh štirih raziskovalnih primerih soglasno sporočajo, da so osebe A., B., C. in 

D. usvojile veščine primernega vedenja v različnih situacijah. Kategorijo sem poimenovala 
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Obvladovanje bontona v specifičnem družbenem kontekstu. Ugotavljam, da je ta naučena 

veščina za starše in strokovne delavce zelo pomembna, saj omogoča zgledno vključevanje 

posameznika v družbo. Starši osebe A. navajajo: »Jaz grem lahko z njo kamorkoli, ni ovire, 

da bi rekla, glej zaradi nje ne morem it. Ona točno ve, če gremo v gledališče, greš tako, če 

gremo v hotel moraš tako. Mislim, pozna striktno obnašanje prilagojeno okolju.« Ali pa 

starši osebe B.: »On tako lepo je, obzirno, kulturno za mizo. Pride k mizi, ne bo vzel dokler 

mu ne rečemo, zelo olikan je.« Ali starši osebe C.: »Prinesem juho, reče hvala, jaz prosim, 

nikoli se ne zgodi, da ne rečem prosim. Je absolutno socializirana.« Zaznavni so torej 

obojestransko spoštovanje in usvojene kulturno-higienske navade. Ključna oseba osebe D. 

obvladovanje mašnih obredov, verskih običajev opisuje tako: »Sodeluje pri maši, zna vse 

odgovarjati, to ima od prej, zna celo streč. Zna vse odgovarjat, si izmisli prošnjo in jo 

pove.«  

 

Kategorija Pripravljenost na nudenje pomoči sočloveku (empatija oseb z DS) se je izkazala 

v vseh raziskanih primerih, o čemer soglasno poročajo vpleteni, med njimi na primer starši 

osebe B.: »Ve, da je treba pomagati.« Ali pa na primer oseba D.: »Zmeri pomagam.« In 

strokovna delavka osebe C.: »Pomaga, če je za pomagat temu, ki se z njo prevaža, mu 

pomaga se obleči.« In strokovni delavec osebe D.: »Mama je bila bolna, na postelji, on ji 

je vse pomagal v domu, popoldne je bil cele dneve pri njej, ji je pomagal. On ima ta čut 

zelo razvit.« In ključna oseba osebe D.: »On je vedno pomagal mami na vrtu. Ima usvojene 

navade, ve da mora pomagat, pelje voziček. To je zanj zelo pomembna naloga, da pelje 

voziček iz tretjega dol, on pa je v prvem, da mu zaupaš, rad to naredi.« Slednje tudi 

dokazuje, kako pomembno je v otroštvu naučiti otroka pomagati drugim, saj to socialno 

veščino lahko uporabljajo kadarkoli v življenju. To tudi dokazuje, kako pomembno je 

osebi z DS zaupati nalogo, da jo samostojno in uspešno opravi. Ugotovitev se že veže na 

kategorijo Pripravljenost tvegati ali zaupati, o kateri sem pisala v poglavju o skrbi za 

samega sebe.  

 

V treh od štirih raziskovanih primerov se je izkazalo, da se osebe A., C. in D. bolj 

navezujejo na starejše osebe in zaposlene v instituciji. Pogoj za navezovanje stikov z 

zaposlenimi je vsekakor vključenost oseb v institucijo. V primerjavi z omenjenimi primeri 

se ta kategorija ni potrdila v primeru osebe B., ki ni vključena v institucijo. Starši in 

strokovni delavci vezi med potomci z DS in drugimi starejšimi opisujejo kot Prijateljska 
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razmerja s starejšimi, z zaposlenimi, kakor sem kategorijo poimenovala, npr. strokovni 

delavec osebe D.: »Zanimivo, on je imel mamo za super prijateljico, zdaj ga pa tukaj nima 

več.« Ali pa na primer starši osebe A.: »Se naveže, pa ne na vrstnike. Tudi v VDC so 

vzgojitelji tiste osebe, s katerimi se da poistovetit. Tudi tu sem razmišljala, recimo pri 

sosedu je mama stara 60 let in ima dve hčeri, ki sta bolj njeni vrstnici, ampak ona se z 

mamo bolj razume. S temi odraslimi ženskami. Enako vidim v VDC. Da bi ona kdaj doma 

pripovedovala o skupini kjer je, skoraj ne, ali pa o vrstnikih, ne. Ona pripoveduje o 

zaposlenih, se zelo močno naveže. Se zaposluje z mislimi teh odraslih, ki se ji menjajo in 

tisto rada spozna do potankosti. Pravi, da ima te prijateljice, te odrasle, ženske, se z njimi 

rada pogovarja, da gredo skupaj, da popijejo kavo, ipd.« Znotraj te kategorije se je izrazila 

ponovno dejavnost oz. nedejavnost raziskanih oseb, saj se osebi C. in D. sicer navezujeta 

na zaposlene, ampak ne iščeta tako intenzivno vezi, se bolj prepustita, kar sem 

poimenovala s kategorijo Površni stiki, o katerih je govor v nadaljevanju tega poglavja. 

Med razmišljanjem o navezovanju oseb z DS se zastavlja vprašanje, zakaj se bolj 

navezujejo na starejše in zaposlene kot pa na vrstnike. Morda gre za iskanje bližine in 

varnosti pri starejši, izkušenejši osebi, ki ji bolj zaupajo ali pa vidijo v vlogi starejših svoje 

starše, ki jim najbolj zaupajo. Morda se toliko zavedajo svojih omejitev, da se čutijo varne 

v družbi starejših. Slednja misel odpira kategorijo Zmožnost zavedanja lastnih omejitev, o 

kateri podrobneje pišem v poglavju o doživljanju oseb z DS. Glede navezovanja oseb z DS 

na strokovne delavce sem odkrila kategorijo Razlika v zaznavanju navezanosti med 

osebami z DS in strokovnimi delavci, saj je bilo pri utemeljevanju specifičnega 

povezovanja ugotovljeno, da strokovni delavci kot intervjuvanci niso izpostavljali 

navezanosti oseb z DS nanje. Torej vpleteni niso soglasno sporočali o značilnostih 

navezovanja, ampak so bili enotni starši in osebe z DS, medtem ko strokovni delavci o tem 

niso govorili. Šele po dodatnem in konkretnem poizvedovanju so razložili medosebne 

interakcije z osebami z DS, na primer strokovna delavka osebe A.: »Mislim da, dejansko 

po mojem prihodu v delavnico sem bila tista, ki je bila in.« Ali strokovni delavec osebe D.: 

»Ima sicer tisto, da so tu šefi, ima nek odnos, mogoče zna tudi zmanipulirat, išče 

pozornost, kjer jo rabi, enkrat jo dobi, enkrat tudi ne dobi.« Tu se kaže poskus 

profesionalizacije odnosa med strokovnimi delavci in osebami z DS. 

 

Kategorija Pogojno prijateljstvo z vrstniki se je izrazila v primeru osebe B., ki ni vključena 

v institucijo, ima pa dovolj široko mrežo, da lahko prijatelje izbira. Starši osebe B. 



Sandra Medveš Berginc: Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost 
mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom 
  

134 
 

prijateljske vezi z vrstniki opisujejo tako: »Dosti fantov, prijateljev je imel dosti, on se je 

zelo družil z njimi, kamor so šli je šel z njimi in če je bilo za kako neumno, je šel z njimi 

/…/ v trgovino, na pošto, v pub, tam vidi njegove prijatelje, ga pozdravijo, vsi ga dobro 

poznajo, ga ne ignorirajo.« Ugotovila sem tudi, da ima oseba B. izdelana merila iskrenega 

prijateljstva, kar starši opisujejo tako: »Tisti, ki ga lepo sprejmejo, so vsi njegovi prijatelji, 

pa ne glede na to, ali so stari ali mladi. Če čuti, da je dobrodošel, so prijatelji.« Vendar pa 

se podobno realno ocenjevanje medosebnih odnosov kaže tudi v drugih raziskanih 

primerih, kar sem poimenovala s kategorijo Zmožnost razumevanja odnosnih situacij, o 

kateri podrobneje razmišljam v poglavju o doživljanju oseb z DS. V primeru osebe B. se 

kaže tudi značilno povezovanje z nasprotnim spolom, kar pa se netipično odraža v 

preostalih treh raziskanih primerih, za katere je značilno povezovanje z istim spolom. 

Starši osebe B. opisujejo: »Kakšenkrat, ko ga soseda povabi, da gredo k maši, ni 

problema, gre takoj. Seveda, je mlada, lepa in zna z njim.« Pri povezovanju z nasprotnim 

spolom ne gre zgolj za željo po druženju, ampak za iskanje trdnejših prijateljskih, tudi 

partnerskih vezi. O slednjem zgolj oseba B. resno pripoveduje, medtem ko starši teh želja 

ne jemljejo resno. Razmišljanje sem strnila v kategorijo Težave v razreševanju razvojne 

naloge, o kateri pišem v poglavju o vzgojnem ravnanju oz. obvladovanju težav z osebami z 

DS. Tudi oseba B. o prijateljih pravi, da so »gostilničar, potem kelnarca, brat, ki se je 

poročil«. Ponovno ugotavljamo, da na specifiko in trend povezovanja z drugimi vpliva 

osebna angažiranost oziroma samomotivacija in lastna presoja osebe B. pri iskanju stikov 

in vezi z ljudmi. Čim bolj je oseba sama motivirana za navezovanje stikov z ljudmi, tem 

več priložnosti lahko izkoristi za druženje.  

 

Vse tri kategorije so se najbolj izrazile v raziskanih primerih, v katerih so osebe vključene 

v institucijo, še najbolj pa tiste, ki v njej bivajo. Kategorija Površni stiki se je izrazila v 

primeru osebe D. in deloma C., o kateri vsi vpleteni podobno pričajo, razhaja se le mnenje 

osebe D., ki meni, da ima veliko prijateljev. Ravno v tem primeru se kaže zelo ozka 

socialna mreža osebe D., vendar pa lahko samo domnevam, kolikšna mreža prijateljev 

zadostuje osebi D., ali gre morda spet za izrazito kategorijo pripisovanja občutenja in 

potreb, o kateri sem že pisala. Da interakcijski odnosi kljub navidezni izoliranosti so 

vzpostavljeni, utemeljuje strokovni delavec osebe D.: »Prav določene osebe nima, kar je 

zanimivo, ni pa z nobenim skregan, nima pa prav svojega prijatelja. Tudi ti, ki so iz iste 

institucije, saj so skupaj, a da bi si prav zaupali, da bi bil prav del njihove klape, pa ni. Je 
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bolj samosvoj, sam zase, s tem da z vsakim pa ima kontakte, ne pa prav da bi iskal, da bi si 

želel, kar si drugi veliko bolj.« Ali pa ključna oseba osebe D., ki izpostavlja specifiko 

navezovanja z istim spolom: »Si bolj želi z bratom kontakt, ima pa sestra bolj kontakt z 

njim.« Da je za osebe z DS, bivajoče v instituciji, značilna kategorija Ozka socialna mreža, 

omejena le na osebje v njej, se je zelo izrazito pokazalo v primerih oseb C. in D. O tem 

specifičnem povezovanju strokovna delavka osebe C. navaja: »Ima tudi simpatijo do 

njega, je naš inštruktor.« Prav tako starši razumejo specifične povezave, kot pravijo starši 

osebe C.: »Ona je imela zelo rada sestre iz pediatrične klinike, kot prave sestre, je zelo 

pogrešala, ko nismo več gor hodili. Potem pa je bila ženina prijateljica. Sta bile zelo 

navezane še ko smo v istem bloku stanovali.« Ugotovljeno je bilo tudi, da osebe, bivajoče v 

instituciji, širijo svojo socialno mrežo le na svoje družinske člane zunaj institucije. Izrazito 

so povezani s sorojenci, kar sem poimenovala kot kategorijo Navezanost na sorojence. 

Starši tovrstno navezanost opisujejo tako: »Zelo je navezana na brata, sprašuje, kdaj bo 

prišel nečak, in zdaj so dobili še dvojčici.« Da so pomembni tudi družinski člani, ne le 

strokovni delavci, pove oseba C.: »Družinsko so to oče, brat, ki je zdaj poročen, imamo tri 

otroke, sem jaz teta, ima ženo.« Sicer se je izrazila navezanost na sorojence tudi v primerih 

oseb A. in B. Med njima je razlika v tem, da je oseba B. bistveno bolj navezana na svojega 

sorojenca, ki je istega spola in s katerim je skupaj preživela celotno mladost, saj se B. ni 

vključil v institucijo. V tem smislu so bili zanj sorojenec z značilnim razvojem in drugi 

prijatelji zgled vrstniškega učenja, kar posebej opisujem v kategoriji Pomen vrstniškega 

učenja in druženja z osebami z značilnim razvojem v poglavju o vzgojnem ravnanju oz. 

obvladovanju težav z osebami z DS.  

 

Obvladovanje socialnih veščin je ena temeljnih veščin uspešnega vključevanja v družbo. 

Kako lahko oseba z DS uveljavlja usvojene socialne veščine, pa je odvisno predvsem od 

možnosti, ki ji jih družba ponuja, oz. od širine socialne mreže, v katero je vtkana. Ponovno 

se kaže pomembna vloga socialnega konteksta oz. bivalnega okolja, v katerem oseba z DS 

živi. V pričujoči raziskavi sem ugotovila, da osebe v vseh raziskanih primerih obvladajo 

bonton, ki je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljen kot olikano, lepo 

vedenje. Prav tako je za vse značilna zelo razvita empatija, kar pomeni, da se znajo vživeti 

v potrebe drugega in znajo, želijo pomagati drugemu. Te veščine so priučene od otroštva in 

se kažejo v vseh primerih enako izrazito. Podobno navajajo S. Buckley, Bird, in Sacks 
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(2002), da so za mlajše odrasle z DS značilne dobro razvite socialne veščine, empatija in 

družbene kompetence. 

 

Kot rečeno, je eden od bistvenih dejavnikov za uveljavljanje usvojenih socialnih veščin 

kontekst, v katerem je oseba z DS. Tako se je značilno izkazalo v primeru osebe, ki ni 

vključena v institucijo, da se neomejeno povezuje z vrstniki z značilnim razvojem v lokalni 

skupnosti, išče povezavo tudi z nasprotnim spolom, celo izbira lahko prijatelje, ker je 

razvila široko socialno mrežo. Sacks (1999) dodaja, da je naravno in pozitivno to, da mlajši 

odrasli z DS želijo vzpostaviti stabilna, tesna in podporna razmerja, odnose kakor vsi drugi 

brez razvojnih motenj, ki so včasih v obliki partnerskih odnosov, včasih tesnega 

prijateljstva in včasih se želijo tudi poročiti. V enem raziskanem primeru smo ugotovili 

poskus razreševanja pomembne razvojne naloge mlajših odraslih, kako se poročiti. 

 

V primerjavi z raziskanim primerom se pri osebah A., C. in D. kažejo značilnosti 

navezovanja na starejše osebe in zaposlene. Slednji pa ne kažejo značilnega povezovanja z 

osebami z DS, kar kaže na profesionalnost strokovnih delavcev. Pri osebah D. in C., 

katerih bivalni kontekst je institucija, pa se kaže upad motivacije za kakršnekoli 

medosebne odnose, kar ponovno pomeni oženje socialne mreže.  

 

Značilno v vseh raziskanih primerih se kaže tudi navezanost na sorojence, kakor navajata 

tudi Lloveras in Fornells (1998), da so mlajši odrasli z DS odvisnejši od sorojencev, 

staršev in njihovih prijateljev ter družinskih članov. V primeru oseb, ki bivajo v domačem 

okolju, se najbolj kaže navezanost na sorojenca pri osebi B., s katerim je preživljala 

otroštvo in mladost, manj pa pri osebi A., ki je bila ves čas vključena v institucijo. 

Najizrazitejša povezava s sorojenci se kaže tudi pri osebi C., saj ji družina sorojenca 

predstavlja edino zunaj institucionalne mreže. Tudi oseba D. je v podobnem 

institucionalnem bivalnem okolju, vendar se pri njej ne kaže tolikšna navezanost na 

sorojence, saj prevladuje osebnostna značilnost nedejavnosti in celo apatičnosti, zato sama 

ne išče nikakršnih stikov z drugimi. Bolj ko osebe z DS odraščajo, tem več težav imajo z 

iskanjem in ohranjanjem prijateljstva, predvsem zaradi govornega primanjkljaja (Wheeler, 

2009). Morda pa je v tem primeru pomemben dejavnik tudi govorni primanjkljaj, saj oseba 

D. izmed vseh drugih raziskanih oseb najbolj jeclja in se težje izraža. 
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Samoodločanje 

 

Tabela 9: Kategorije področja samoodločanja 

Samoodločanje – kategorije 
Zavedanje svojih pravic  
Samostojno odločanje za dejavnosti 
Samovolja in neiniciativnost  
Stalna spodbuda, prisila 
Potreba po biti sam s seboj in potreba po druženju 
Prepuščanje odločitev osebam z DS 
Samostojno odločanje kot žarišče konfliktnih situacij med osebo z DS in njenim bližnjim  
 

Kategorija Zavedanje svojih pravic se izraža v vseh raziskanih primerih, kar pomeni, da se 

osebe z DS zavedajo svojih pravic ne glede na to, ali so dejavne ali nedejavne, ali bivajo v 

primarni družini ali instituciji. Posebnih pogojev zavedanja svojih pravic nisem odkrila. 

Ugotovitve kažejo, da vpleteni neenotno pojmujejo oz. priznavajo pravice oseb z DS, kajti 

lastnih pravic se dejansko zavedajo osebe z DS same, manj pogosto pa njihove pravice 

upoštevajo in priznavajo nekateri starši in strokovni delavci. Slednji menijo, da bolje vedo, 

kaj je za osebe z DS dobro, katera dejavnost, kakšne vrste gibanja, katera družba bi bila za 

osebo z DS sprejemljivejša ipd. Ugotovitve se navezujejo na kategorijo Pripisovanje 

občutenj in potreb, o kateri bom razmišljala v poglavju o doživljanju oseb z DS. Ključna 

oseba osebe D. vendarle izpostavlja zavedanje pravic oseb z DS: »Ko gre popoldne 

počivat, noče vstat in pol ga D., zdaj nisi vstal in reče imam jaz tudi pravice tu notri veš, 

ja. Ne samo ti, imam tudi jaz pravice.« Osebe med svoje pravice štejejo, da se lahko same 

odločajo, v katere dejavnosti se bodo vključile, s kom se bodo družile, kako se bodo v 

posameznih situacijah odločale ipd. Gre za zavedanje pravice do samoodločanja v 

najširšem pomenu besede, kar se v vseh štirih raziskanih primerih odslikava v različnih 

kategorijah, ki jih opisujem v nadaljevanju. 

 

Kategorija Samostojno odločanje za dejavnosti se izraža v vseh raziskanih primerih oseb z 

DS. Oseba A. svoje želene ali neželene dejavnosti opisuje tako: »Eni radi pečejo eni pa 

ne.« In oseba C.: »S športom se ne ukvarjam, razen košarka, plešem rada, glasbo 

poslušam, berem bolj malo kot več, rada poslušam radio, gledam televizijo.« Glede 

samoodločanja za dejavnosti tudi starši osebe A. razlagajo: »Se mi zdi, da ko je bila mlajša, 

je šla, zdaj že dve leti noče. Ne vem, a zato ker je v strmini za grabit, ne vem in je niti ne 
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silim. Pravim, saj imamo vsi svoje šibke točke. Kar ji pa paša, stvari rada naredi.« 

Podobno opisuje strokovna delavka C.: »Rada je, da se sama odloči, da sama pove ali bo 

sodelovala ali ne. Če jo mi silimo, je vedno nezadovoljstvo, to ni v redu.« V obeh primerih 

se kaže uvidevnost staršev in strokovnih delavcev, ko prepuščajo odločitve osebam z DS. 

To kategorijo sem poimenovala Uvidevnost, diskretnost in spoštljivost do oseb z DS in jo 

bom natančneje razložila v poglavju o doživljanju oseb z DS. Prav tako navajajo starši 

osebe B., kako samostojno se odloča glede urejanja: »No, v glavnem sam vse odloča za 

obut, obleči.« V tej kategoriji se izrazito kaže, ali je oseba z DS dejavna ali nedejavna. V 

primeru dejavne osebe strokovna delavka osebe A. opisuje veliko različnih dejavnosti, v 

katere se sama vključuje: »Zelo rada se udeležuje vseh aktivnosti, pa naj bo tale v VDC, ki 

potekajo tukaj od jezikov, ročnih del, do računalništva, splošne poučenosti, specialni 

pedagogiki, mogoče likovnik jo ne najde nekje nadarjene na likovnem področju, ampak 

recimo se izkaže tule v skupini kot izredno natančna, kadar meni stvari izrezuje, s katerimi 

izdelam izdelke, ali pa od zunaj, na lokalnem razvojnem centru, Moj korak, računalništvo, 

orientalski ples.« Izkazalo se je, da vse te dejavnosti dejavna oseba lahko obiskuje, ker jih 

ponuja institucija, v katero je vključena. Medtem ko oseba B., ki je sicer zelo dejavna, 

tovrstnih možnosti nima, saj ni vključena v institucijo. Glede na to, da dejavni osebi bivata 

v delavsko-kmečkem okolju, pa imata možnost opravljanja tudi različnih kmečkih del. 

 

Kot antipod zgornje kategorije sta se pojavili kategoriji Samovolja in neiniciativnost in 

Stalna spodbuda, prisila. Ti se povezujeta in sta značilni za manj dejavni osebi, ki bivata v 

instituciji. Strokovni delavec osebe D. opisuje, da z osebo D. ne more priti do konfliktnih 

situacij, če se jo pusti pri miru in se od njega nič ne zahteva: »On je zadovoljen tudi če tri 

ure lahko samo ždi.« In strokovna delavka osebe C. navaja: »Če pa jo pustiš pri miru, je 

najbolj srečna, se lepo počuti, čim manj da jo utrujaš.« Samostojno namreč ničesar ne 

postori, se ne udejstvuje in tudi ne zahteva, ker ni dejavna in samomotivirana, kar opisuje 

strokovni delavec osebe D.: »Balinanje je največja okupacija, dočim delo, nastope, kar je 

včasih počel, pa ga ne motivira.« V obeh raziskanih primerih nedejavnih oseb vpleteni 

soglasno ugotavljajo, da je nujno stalno spodbujanje oziroma prigovarjanje drugega, da 

osebi D. in C. ostaneta kolikor toliko vključeni v dejavnosti. 

 

Ugotovitve kažejo, da se osebe z DS, ki same odločajo o svoji vključitvi v različne 

dejavnosti, tudi same odločajo, s kom se bodo družile in ali se bodo sploh družile ali pa 
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ostale raje same s seboj. Kategorija Potreba po biti sam s seboj in potreba po druženju se je 

izrazila v vseh štirih raziskanih primerih. Vendar se kategorija različno odraža glede na 

dejavnost oz. nedejavnost osebe z DS. Glede zadovoljevanja te potrebe so vpleteni bolj 

soglasni v primeru dejavnih oseb A. in B. Predvidevam, da je tako zato, ker osebi v obeh 

primerih in samoiniciativno iščeta stike z drugimi ali pa se umakneta, ko potrebujeta mir in 

samoto, kar je značilno za razvojno obdobje mlajših odraslih. Starši osebe A. navajajo: 

»Malo poje za družbo, saj že prej zunaj poje (v VDC, op. a.). Potem se rada malo umakne, 

posebno zadnje leta, že kar nekaj časa, zdaj v odraslosti.« Menim, da gre v tem primeru 

tudi za razvitost samopodobe in samozavesti, kakor sem poimenovala kategorijo, ki jo bom 

opisala v poglavju o doživljanju oseb z DS. V primerih manj dejavnih oseb, D. in C., pa se 

vpleteni v razmišljanju razhajajo, kajti osebe z DS se same umikajo, ne iščejo družbe, so 

večino časa same, medtem ko se starši oz. ključna oseba ali strokovni delavci trudijo osebo 

D. ali C. motivirati, povabiti v družbo, kot pravi ključna oseba osebe D.: »Mi ga kar 

vključujemo, tudi če reče on ne, mu povemo, da je dobro, da nisi kar v postelji.« V tem 

primeru gre po eni strani za družbeno skrb in varstvo oseb z DS, ki je ena od nalog 

zaposlenih v instituciji, po drugi strani pa za pripisovanje občutenja in potreb osebam z 

DS, o čemer sem pisala v poglavju o vključevanju v družbo. Morda pa gre tudi za pretirano 

visoko samopodobo, samozadostnost, kar opisujem v kategoriji izkrivljena visoka 

samopodoba v poglavju o doživljanju oseb z DS. V enem raziskanem primeru se je posebej 

izrazito izkazalo, da starši osebe B. upoštevajo njene odločitve glede izbiranja družbe, saj 

se oseba B. ni vključila v institucijo, kar je sicer običajno za osebe z DS po zaključku 

usposabljanja v oddelkih vzgoje in izobraževanja. Oseba B. odločno zagovarja svojo 

odločitev glede nevključitve v institucijo: »Ne, ne ne. Če bi šel v delavnico, rad bi bil z 

njimi tu, ni zneslo, imam tukaj delo.« In starši osebe B. so bili pomembni podporniki 

njegove odločitve pri izbiranju družbe: »Samo on se je čutil, da ni za dol, da jih je dosti 

slabših od njega. On se to zave in ne mara iti.«  

 

Kategorija Prepuščanje odločitev osebam z DS se je različno izrazila v vseh štirih 

raziskanih primerih in je odvisna od stopnje dejavnosti osebe z DS. Osebam, ki so 

dejavnejše, prepuščajo starši in strokovni delavci več odločitev, medtem ko poskušajo 

starši ali strokovni delavci odločati ali vplivati na odločitve oseb, ki so nedejavnejše. 

Vzporedno se kaže tudi povezava med (ne)prepuščanjem odločitev osebam z DS in 

medosebnimi odnosi vpletenih oseb. Drug drugega namreč pogojujejo. Če se osebi 
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prepusti lastno odločanje, prevladujejo med vpletenimi dobri, sproščeni in razumevajoči 

odnosi. Nasprotno pa prihaja do nesoglasij, nerazumevanja in tudi konfliktnih situacij, kar 

sem poimenovala s kategorijo Samostojno odločanje kot žarišče konfliktnih situacij med 

osebo z DS in njenim bližnjim, ki jo opisujem v zadnjem delu tega poglavja. Izkazalo se je, 

da ko starši ali strokovni delavci prepuščajo odločitve osebam z DS, sprožajo manj 

konfliktov, kar sem poimenovala s kategorijo Ignoriranje in minimaliziranje težav, o kateri 

bom pisala v poglavju o vzgojnem ravnanju oz. obvladovanju težav z osebami z DS. Starši 

osebe B. navajajo: »Če mu rečem, ne sme iti, bo vseeno šel. Pol ga pustim in potem pride 

nazaj. Ker pri njem, če se mu nekaj preprečuje, to ne smeš, to ne smeš obleči, ne smeš 

govori, se ne uspe, ne bo popustil. On ima svoje, ko da bi imel računalnik, kjer piše s tem 

ja, s tem ne.« Ali pa v raziskanem primeru religiozne družine starši osebe A. opisujejo: 

»Če reče, da ne gre, pač ne gre (k maši, op. a.). Včasih ji rečem, zdaj pa že dolgo časa nisi 

bila, pa nič, eno pravico ima, da reče sama ne.« Starši, ki pravice samoodločanja niso 

povsem usvojili, pa vztrajajo pri svojih pričakovanjih, na primer starši osebe C.: »In potem, 

ko si zabije v glavo ob polnoči ali enih ponoči gre spat.« V teh primerih so starši v 

konfliktu s seboj in s potomcem z DS, kar se odraža v težjem obvladovanju čustev. Te 

občutke sem strnila v kategorijo Nezrel način obvladovanja čustev, ki jo opisujem v 

poglavju o doživljanju oseb z DS. Izkazalo se je, da nasprotje interesov in pričakovanj med 

osebo z DS in njenim bližnjim lahko sproži velika trenja in celo konfliktne situacije, o 

čemer razmišljam v nadaljevanju. 

 

V vseh raziskanih primerih se je izkazalo, da osebe z DS znajo predvideti, kdaj lahko pride 

do konfliktne situacije z bližnjim. Izkazalo se je, da so te pogoste, če poskušajo starši oz. 

strokovni delavci oseb z DS preveč vplivati nanje oz. odločati namesto njih. Kategorija 

Samostojno odločanje kot žarišče konfliktnih situacij med osebo z DS in njenim bližnjim 

je prišla najbolj do izraza v primeru intelektualne družine, ker eden izmed staršev osebe C. 

nikakor ne more sprejeti določenih utrjenih navad glede samookupacije osebe C.: »Ima 

navado, da za karkoli ji daste, torbo, nahrbtnik, vsi fršlusi popokajo, naloži ogromno notri, 

ni važno kaj. Prej je nosila eno torbo, zdaj še eno in obe nabiti, ona piše, piše pozno v noč, 

dopoldne gre ležat, tudi popoldne počiva, zvečer pa ne gre spat do polnoči, enih, se tudi 

kregam z njo.« V tem primeru se kaže tudi kategorija Nezrel način obvladovanja čustev, ki 

jo prej omenjeni opisuje tako: »Kar me razjezi, ji stresem, se zna zelo postaviti, ne boš ne 

boš ne boš«, »Notri so tudi prazne škatle od cedevite, važno je, da je torba polna. Zložljiv 
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dežnik, malica, njena kozmetika, to naj bi bilo v torbi. Jo ne prepričam, da bi rekla to bom 

nosila s sabo.« Slednja ugotovitev kaže na pripisovanje občutenj in potreb osebi C. Večjo 

toleranco in razumevanje do usvojenih navad osebe C. izkazuje strokovna delavka, ki 

pravi: »Rada riše koledarje, zbira notesnike in piše vanje, to ima malo hrčkov sindrom 

zbiranja. Ima že vse popisano, a še vedno hrani, ima celo vrečko kemikov, ima točno 

pregledano, če kakšen manjka, hitro ve. Zgleda, da ima to potrebo, da si napolni vrečo do 

konca.« Podobno ključna oseba upošteva željo osebe D.: »Drugače kar se tiče dejavnosti 

za ven, če gredo gledat kakšno razstavo in če reče on ne, pač ne gre, se ga upošteva, če 

noče noče.« Slednje kaže na razumevajoč odnos ključne osebe do osebe D., ki sicer biva 

stalno v instituciji. Menim, da je prav, da ključna oseba zavzame bolj zavezniško vlogo do 

osebe D., saj je ta edina, ki za osebo D. lahko ustvarja čim naravnejšo družinsko klimo. V 

primeru oseb, ki bivata v delavsko-kmečki družini, se osebi A. in B. znata obvarovati pred 

konfliktnimi situacijami, saj sta zmožni vzpostavljati distanco, o čemer pišem v poglavju o 

doživljanju oseb z DS, oseba A. pa opisuje: »Se sama odločam. Če mami povem vse kar 

delam tu, je jezna. Pravi, da je za mene dobro, da moram. Samo v resnici je tudi, če sama 

vidim kakšno aktivnost grem, če me ne zanima, pa ne, kar me zanima pa ja.« V omenjenih 

raziskanih primerih se je izkazalo, da tudi starši bolj dopuščajo odločanje osebama A. in 

B., o čemer je govor v prejšnjem poglavju.  

 

Področje samoodločanja je temeljni pogoj, da lahko oseba z DS razvija samostojnost. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) termin samoodločanja opredeljuje kot lastno, 

svobodno odločanje. Že opredelitev vsebuje bistveni izraz svobodno, ki ga v pričujoči 

raziskavi rabim kot samostojnost. Kot pomembna se je izkazala povezava med 

samostojnim odločanjem in stopnjo samostojnosti oseb z DS. Bolj ko se oseba z DS lahko 

sama odloča za dejavnosti, druženje in drugo ravnanje, večjo samostojnost ji omogočamo. 

Velja tudi nasprotno, kajti manj ko se oseba z DS sama odloča, manj je samostojna in bolj 

poskušajo drugi vplivati nanjo, ji sugerirati in odločati namesto nje. Samoodločanje je 

koncept, ki pomeni, da se mlajši odrasli z DS sami odločajo o določenih zadevah, imajo 

večji nadzor nad svojimi odločitvami in sredstvi (Pueschel, 1998). Podobno navaja tudi 

Blunden (1988, v Felce & Perry, 1995), da razvoj in dejavnost pomenita uporabo znanja v 

povezavi tako s samoodločanjem –  usposobljenost ali neodvisnost in izbira ali nadzor – 

kot tudi z opravljanjem funkcionalnih dejavnosti, kot so delo, prosti čas, gospodinjska 

opravila, izobraževanje in produktivnost ali sodelovanje. Izhajajoč iz raziskanih primerov, 
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menim, da je koncept samoodločanja oseb z DS še vedno premalo razvit, predvsem pri 

osebah z DS, ki bivajo v institucijah. Strokovni delavci in starši še prevečkrat odločajo 

namesto oseb z DS, s čimer jih ovirajo v razvijanju samostojnosti. Pueschel (1998) ravno 

nasprotno priporoča, da bi morali koncept samoodločanja spodbujati v domačem okolju 

(družini) kot tudi v izobraževalnem in poklicnem prostoru ter v širši družbi. 

 

Bivanje brez staršev v prihodnosti 

 

Tabela 10: Kategorije področja bivanja brez staršev v prihodnosti 

Bivanje brez staršev v prihodnosti – kategorije 
Vprašanje dolžnosti sorojencev do oseb z DS 
Sposobnost popolnoma samostojnega bivanja 
 

Kategorija Vprašanje dolžnosti sorojencev do oseb z DS se je pojavila v treh od štirih 

raziskanih primerov, saj vpleteni med razmišljanjem o prihodnosti oseb z DS omenjajo 

sorojence. V primeru osebe D., ki vselej biva v instituciji, to vprašanje ni bilo umestno. 

Glede vprašanja dolžnosti sorojencev do oseb z DS je pomembno razmisliti, koliko je 

sorojenec dejansko dolžan prevzemati odgovornost in skrb za sorojenca z DS. Sorojenci si 

lahko sami ustvarijo družino in prevzemajo skrb za družino, niso pa dolžni skrbeti za 

sorojenca z razvojno motnjo. Starši so glede te ugotovitve različno ozaveščeni. V pričujoči 

raziskavi se je le v enem raziskanem primeru izkazalo, da starši ne želijo vezati sorojencev, 

ampak od njih pričakujejo spoštovanje in ohranjanje vezi. Ti starši načrtujejo bivanje 

svojega potomca z DS v instituciji. O življenju v prihodnosti se s sorojenci odkrito 

pogovarjajo, kot opisujejo starši osebe A.: »Sama jih nikoli nisem zavezala, se mi ne zdi 

prav, da bi. Prav zadnjič, ko se začneš malo bolj resno pogovarjat, je bila punca od sina. 

Sem rekla ji moram prav povedat, kakšna so moja pričakovanja. Sem rekla, dokler bomo 

mogli, bomo skupaj. Ko nas ne bo več, ali ko ne bomo mogli, so hvala bogu zdaj inštitucije, 

ki lahko za to poskrbijo, če ne boste vi prav želeli kako drugače, ker drugače ne si misliti, 

da jo boste imeli. Pričakujem pa spoštovanje in da se je ne pozabi. Toliko jaz zahtevam od 

nje. Če je novo leto, rojstni dan, da vejo, da jo povabijo domov.« In to dobro ve in razume 

tudi oseba A., s katero se tudi pogovarjajo: »Ne, če ne bi pa sem v bivalno prišla živet.« 

Starši se z osebo A. dejansko pogovarjajo: »Sem rekla, da bomo mi tule dokler bomo živi in 

zdravi, bomo skupaj, tudi sama pravi, da bi šla v bivalno. Zdaj ne, se počuti doma.« V 

navedenem se kažejo razumevajoči medosebni odnosi v povezani družini in tudi 
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zadovoljstvo z uspešno opravljeno starševsko vlogo, kar poimenujemo s kategorijo 

Zadovoljstvo staršev glede na uspešnost izpolnitve starševske vloge, o kateri je več v 

poglavju o doživljanju oseb z DS. Vendar pa se kaže tudi namera, da bodo drugi poskrbeli 

za osebo z DS, namesto da bi poskušali osebo z DS usposabljati za samostojno življenje v 

obdobju, ko staršev več ne bo, kar opisujem pod kategorijo Strah pred tveganjem, stalna 

prisotnost drugega v poglavju o doživljanju oseb z DS. 

 

V dveh raziskanih primerih se je izkazalo zavestno vezanje sorojencev oseb z DS, o 

katerem so v enem primeru osebe z DS že seznanjene, v drugem raziskanem primeru pa 

tema o prihodnosti še ni aktualna, a vseeno razmišljajo o pomoči sorojencev. Primera se 

razlikujeta glede na dejansko družinsko situacijo, kot je starost ali zdravstveno stanje 

staršev oseb z DS. V primeru osebe, ki biva v instituciji, med vikendi pa doma, se s 

potomci že pogovarjajo o življenju osebe C. v prihodnosti, saj oseba C. navaja: »Oče je 

bolan, živim pri njemu, če ga pa ne bo več, je bolan, imamo resne pogovore in se menimo z 

mojim bratom in tisto kar bo, mi bodo oni uresničili.« Starši osebe C. pa dopolnjujejo: »Ve, 

da ko mene ne bo več, bo imela svojo sobo v hiši. Dokler sem, ji dam kolikor zmorem. Ji 

tudi povem, da sin ne bo imel toliko časa. Smo ji povedali in brat ve, da bo imela tukaj 

sobo.« Starši dejansko razumejo obremenjenost svojih potomcev z lastno družino, a kljub 

temu od njih pričakujejo skrb za sorojenca z DS. Predvidevam, da je izkušnja 

preobremenjenosti še zelo živa, kar vpliva na to, da starši pričakujejo pomoč sorojenca do 

osebe C. v manjši meri. Starši osebe C. navajajo: »Ko je bil star 11 let, je vse sam vodil 

sladkorno, tisti čas sem bil 4 leta predsednik občine. Je imel zelo obremenjeno mladost.« 

In nekoliko manjše obremenjevanje eden izmed staršev načrtuje za naprej: »Če me bo C. 

preživela, bo na njem. Soba bo taka ostala in da jo bo prišel iskat, ko bo mogel.« Tudi v 

drugem raziskanem primeru, v katerem dejansko še ne načrtujejo življenja osebe z DS v 

prihodnosti, se kažejo smeri predvidenega načrtovanja, saj starši osebe B. pravijo: »Nismo 

imeli teh pogovorov za naprej, ne vem, če bo brat dobil toliko, bo tudi za tega poskrbel.« O 

življenju v prihodnosti še ne potekajo pogovori v družini dokaj mladih, dejavnih staršev in 

kjer je oseba B. precej samostojna, zdrava, dejavna in zelo skrbna pri vseh vsakodnevnih 

opravilih. Poleg tega oseba tudi ni vključena v institucionalni program in dejansko živi kot 

vsaka oseba z značilnim razvojem. V raziskanih primerih sem ugotovila, da so starši 

premalo seznanjeni s pravicami svojih potomcev, tako z značilnim razvojem kot oseb z 
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DS, in potomce z značilnim razvojem prepogosto obravnavajo kot nadomestne starše 

oziroma skrbnike oseb z DS.  

 

Kategorija Sposobnost popolnoma samostojnega bivanja se nanaša na dva raziskana 

primera, v katerih sta osebi zelo dejavni in tudi v precejšnji meri samostojni. Vendar pa se 

je v obeh raziskanih primerih izkazalo, kar vpleteni soglasno sporočajo, da osebe z DS niso 

sposobne popolnoma samostojnega bivanja. Kot glavni razlog za to se je izkazala velika 

potreba po družbi, druženju, ne pa sposobnost izvajanja vsakodnevnih opravil. Ker so 

osebe z DS zelo družabne, bi bile namreč preveč osamljene, če bi živele same, kot 

ugotavlja strokovna delavka osebe A.: »Mogoče bi to zmogla ob podpori, čeprav mogoče 

pri njej bi prav zaradi njene radoživosti in njenega osnovnega karakterja bi bila pomoč čez 

dan, zvečer bi bila sama in mislim, da ne bi prenesla te samote. Če bi pač mogla popoldne 

preživet, zato da bi dala sušit cunje, pospravila, pomila, mislim, da bi to zmogla. Ne vem 

pa, če bi zmogla ona večere sama, mislim, da je preveč družabna, nekako bi jo.« In oseba 

A. navaja: »Ja, bi lahko, samo bi mogla imeti še kšnega za tko.« Prav tako starši 

ocenjujejo, da prav sami ne bi zmogli živeti, »saj ti otroci večina, kolikor jih jaz poznam, 

rabi ob sebi imet človeka, če drugega ne že zato, da ni izkoriščan«. V slednjem se ponovno 

kaže ambivalenten odnos do oseb z DS, ki ga opisujem v poglavju o doživljanju oseb z DS. 

 

Zaradi splošnega podaljševanja življenjske dobe so vse aktualnejše razprave tudi o 

različnih možnostih bivanja oseb z DS v prihodnosti. Kakor kažejo ugotovitve pričujoče 

raziskave, osebe z DS niso dovolj usposobljene in tudi ne psihološko pripravljene za 

samostojno bivanje. McGuire in Chicoine (2002) ter Pueschel (1999) predlagajo, da bi 

morali odraslim z DS pomagati razvijati prilagoditvene sposobnosti, ki bi jim omogočale 

samostojnejše življenje. Z njihovim mnenjem se strinjam. Pri tem ne gre zgolj za učenje 

obvladovanja vsakodnevnih dejavnosti, ampak gre tudi za učenje izraznega govora, za 

podpiranje pozitivnih osebnih vrednot in stališč, za razumevanje družbenih in osebnih 

potreb, za razvijanje kreativnih in fleksibilnih pristopov, s katerimi bi se spopadali z 

življenjskimi spremembami. V pričujoči raziskavi se je izkazalo, da vpleteni ne razmišljajo 

o tem, da bi morda lahko sami zaživeli ali morda v družbi s prijateljem, z znancem. Rešitev 

vidijo v podpori sorojencev ali nameščanju v institucije, kjer je poskrbljeno za skupno 

varstvo. Menim, da je taka rešitev sicer ustrezna, vendar pa bi morale biti institucije 

preoblikovane v manjše enote, morda stanovanja ali apartmajske enote, da bi lahko osebe z 
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DS čim dlje ohranjale samostojnost v največji možni meri. Še posebej bi bila taka rešitev 

ustrezna za osebe, ki so sicer samostojnejše. Še primerneje in za osebo z DS humano pa bi 

bilo neodvisno življenje z minimalno podporo drugega oz. možnostjo, da oseba z DS lahko 

pokliče pomoč, servis, če to potrebuje. Prav tako bi bilo smiselno organizirati srečanja v 

lokalni skupnosti, da bi se lahko vsakdo vključil, dobil sogovorca, prijatelja za klepet ali 

stalno druženje. Ali povedano drugače, samostojno življenje oseb z DS v skupnosti bi 

moralo biti prežeto z vzajemnimi odnosi, ki so najpomembnejši (Parmenter, 1996). Tako bi 

bila vzpostavljena mreža samopomoči za osebe z DS, ki živijo same. V tujini izvedene 

raziskave so pokazale, da mnogi odrasli z DS živijo skoraj samostojno življenje, se 

povezujejo z drugimi, delajo in uspešno prispevajo k skupnosti (Heyn & Perlstein, n. d.a), 

se poročijo (Buckley, 2000). Za slovenski prostor lahko rečem, da tako samostojnega 

življenja osebe z DS še niso usvojile. Menim, da bi morali enotno delovati v smeri 

razvijanja večje samostojnosti oseb z DS. Kot poudarjajo S. Buckley, Bird, in Sacks 

(2002), je treba končno spoznati, da imajo mlajši odrasli z DS pravico odrasti, uživati 

celotno paleto razmerij z odraslimi, samostojno zaživeti, uživati družbene priložnosti v 

skupnosti. Ta korak je pogosto najtežji predvsem za starše, tudi tiste, ki se borijo za 

inkluzivno izobraževanje in pozneje za delo v inkluzivnem okolju. Izhajajoč iz te 

ugotovitve, menim, da je treba za razvijanje samostojnosti oseb z DS delati ne le z osebo 

samo, ampak tudi (ali predvsem) z njenimi starši in drugimi, ki so kakorkoli vpleteni v 

družbeni kontekst osebe z DS.  

 

Doživljanje oseb z DS  
 

Raziskani primeri oseb z DS nakazujejo, da temo doživljanja oseb z DS sestavljajo različna 

vsebinska področja, in sicer sprejetost in pripadnost oseb z DS (tabela 11), samopodoba in 

samozavest oseb z DS (tabela 12), samozavedanje oseb z DS (tabela 13), zavedanje drugih 

o osebah z DS (tabela 14) in samoobvladovanje oseb z DS (tabela 15). Na vsako vsebinsko 

področje sem razvrstila ugotovljene kategorije, na podlagi katerih sem primerjala 

posamezne raziskovane primere. Primerjalne ugotovitve vsakega raziskanega vsebinskega 

področja sem predstavila v posameznem poglavju in ga sproti interpretirala. 
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Sprejetost in pripadnost oseb z DS 

 

Tabela 11: Kategorije sprejetosti in pripadnosti oseb z DS 

Sprejetost in pripadnost oseb z DS – kategorije 
Sprejetost in družbena pripadnost oseb z DS v instituciji 
Situacijsko pogojeno doživljanje oseb z DS  
Pomembnost vzajemnega vplivanja  
Sprejetost in družbena pripadnost oseb z DS v družini, soseščini 
Vloga osebe z DS kot družabnika 
Zrelost oseb z DS 
Uvidevnost, diskretnost in spoštljivost do oseb z DS 
Pomembnost pogledov drugih 
 

Kategorija Sprejetost in družbena pripadnost oseb z DS se je v vseh štirih raziskovalnih 

primerih izrazila kot zelo pomembna in izrazita, saj so občutki doživljanja osebe z DS 

pomembni za vse vpletene. Vsi vpleteni enakovredno razmišljajo, da so posamezne osebe 

v različnih okoljih pozitivno in lepo sprejete. Ker so osebe z DS pogosto zelo čustveno 

razvite, tudi pravilno razumejo, kako jih druge osebe sprejemajo. V katerih okoljih vse so 

sprejete, pa je odvisno od širine socialne mreže. Velikost socialne mreže je različna, glede 

na to, ali so osebe z DS vključene v institucijo ali bivajo v njej ali vanjo niso vključene. 

Skupna ugotovitev v vseh raziskovanih primerih je, da se osebe z DS čutijo dobro sprejete 

tako v družini in delovni sredini kot tudi v lokalni skupnosti, soseščini ipd.  

 

Za osebe z DS, ki stalno bivajo v instituciji, je zelo pomemben občutek sprejetosti pri 

zaposlenih in sodelavcih, kar ključna oseba osebe D. utemeljuje tako: »'Kako je šef', 

vpraša D., mu reče v redu, 'sem fanj spal, veš', reče, saj ti vidim, ga prime za lice in se 

usede v kombi«, »šef je oseba, ki ga kar upošteva. Tu pa je ena varuhinja, ki malo kriči, a 

ne da kriči, ima tak nastop, ne da se jo boji, jo ima rad.« V primeru se kaže različnost 

vzgojnih pristopov od bolj avtoritativnega do bolj demokratičnega, kar ključna oseba osebe 

D. opisuje tako: »Midva se dobro razumeva, se pride stisnit, pocartat, imam občutek, da 

me ima rad /…/, oni se cartajo in zakaj da ne bi pocartal, saj ti si tu njegov vse, kar ima.« 

Ključna oseba se zaveda svoje pomembne nadomestne starševske vloge, saj nadomešča 

toplino osebam, katerih starši so pokojni. Kot taki tudi dobro poznajo osebnost osebe D., 

za katere so posebej odgovorni, saj pravijo: »Nas posluša, je ubogljiv, vodljiv, mogoče 

malo trme, tisto je tudi značilno za DS. Dostikrat rečemo, da bi bili vsi taki. D. je fanj fant, 

sprejema hece, ve kdaj se bo šlo zares in ne vem. Ni taka oseba, da bi izstopal ven, da bi 
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moral imeti glavno besedo. Ne, on pove, če ga vprašaš, gleda TV, politiko razume. Je pa 

vesel, če mu rečejo, športni direktor, to mu je fanj.« Navedeno kaže, kako dobro je sprejeta 

oseba D. v instituciji. V raziskanih primerih oseb, vključenih v institucijo, se kaže, da 

osebe z DS čutijo, da jih strokovni delavci lepo sprejemajo. Občutke sprejetosti pogosto 

povezujejo z načinom dela, ki ga opravljajo delavci skupaj z osebo z DS, saj npr. oseba D. 

opisuje: »T. S. me je imela rada v Izoli, po hrbtu me je namazala.« Menim, da so osebe z 

DS lepo sprejete v svojih socialnih krogih, ker so zelo usvojile socialne veščine in zelo 

dobro obvladajo bonton, saj izkazujejo, da se znajo pričakovano vesti v različnih socialnih 

interakcijah. Pri primerjanju doživljanja oseb z DS na strani vpletenih, se je najizraziteje 

izkazalo, kako strokovni delavci ocenjujejo doživljanje oseb z DS. Osebo namreč 

doživljajo glede na to, kakšne razvojne dosežke dosega in kako dejavno je udeležena v 

procesu delovanja, zato sem kategorijo poimenovala Situacijsko pogojeno doživljanje oseb 

z DS. Torej se doživljanja oseb z DS na strani strokovnjakov spreminjajo v skladu s 

situacijo, v kateri je oseba z DS. V vseh treh raziskanih primerih oseb, vključenih v 

institucijo, sem zaznala pogostejšo pozitivno tendenco doživljanja oseb z DS na intervalu 

doživljanja od bolj optimističnega in spodbudnega doživljanja do bolj negativnega in 

omejujočega razmišljanja. V kontekstu delovnega okolja sem ugotovila kategorijo 

Pomembnost vzajemnega vplivanja med strokovnim delavcem in osebo z DS, saj se je 

izkazalo, da v primeru samomotivirane in zavzete osebe z DS za učenje, udejstvovanje, 

soustvarjanje ipd. to motivira tudi strokovnega delavca in ga pozitivno usmerja v 

razmišljanju, in nasprotno, če gre za osebo, ki je manj dejavna, nezavzeta in prehitro z 

vsem zadovoljna, tudi ni posebnega pozitivnega zagona pri strokovnem delavcu in vselej 

bo izpostavil negativno doživljanje osebe z DS, kar je obremenilno za kakršno koli 

možnost razvoja samostojnosti osebe z DS. Ob tem se zastavlja vprašanje pomembnosti 

vzajemnega vplivanja osebe z DS na strokovnega delavca in nasprotno. 

 

Kategorija Sprejetost in družbena pripadnost oseb z DS v družini, soseščini se je izrazila v 

raziskanih primerih oseb z DS, ki stalno ali vsaj občasno bivajo v domačem okolju. V 

družinskih življenjskih kontekstih se je deloma pokazala povezava doživljanja oseb z DS 

glede na dejavnost, kar starši bolj izpostavljajo, doživljanje osebe A. na primer opisujejo 

tako: »Se čuti tako enakovredna, delat gremo vsi, je strašno vesela /…/ Za ta druge otroke 

smo imel kar trajnik, da so imel za žepnino in kakor sem njim nakazovala sem tud njej.« V 

omenjenem se kažejo enakovreden odnos staršev do vseh potomcev in tudi konstruktivno 
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delovanje družine v vsakdanjih situacijah ter pomembnost sprejemanja potomca z DS od 

rojstva dalje, kar starši osebe A. opisujejo tako: »Od majhnega je bila sprejeta dobro in to 

ona tudi občuti. Na vseh, vsi jo upoštevamo, mogoče več kot kakšnega drugega, a na tak 

enakovreden način, ne da potenciramo ali da jo delamo majhno, tako enakovredno, letom 

primerno.« Starši doživljajo svoje odrasle potomce z DS kot zrele osebe, zato sem 

kategorijo poimenovala Zrelost oseb z DS, kar na primer starši osebe A. opišejo tako: 

»Meni mi veliko tole pomen, da je ona tako zrela, da nima nobenih izpadov. To je za mene 

zelo, toliko, da ne znam povedat.« Starši, ki sprejemajo svoje potomce z DS kot odrasle, 

zrele, so do njih zelo uvidevni, diskretni in spoštljivi, kar se kaže npr. v izjavah staršev 

osebe A. o religioznih običajih: »Ona posluša tako kot je, tako posluša, tako je bilo, če 

rečejo tako.« Ali pa o samogovorih: »Jaz je nikoli ne spremljam, me ne briga niti kaj 

govori, nikoli je ne opozarjamo. To je njena osebna stvar, ki ni ne moteča ne nič.« In o 

intimnem prostoru starši osebe B. menijo naslednje: »V sobo niti nočem iti, ker bo točno 

vedel, kdo je bil, kaj je tikal in se grozno razburjal, da on da tako, ne tako.« Starši v svoji 

uvidevnosti do potomca z DS tudi minimalizirajo vedenjske odklone oseb z DS, kot 

pravijo v primeru osebe B.: »Ima pa eno tako napako, da rad kaj strga, v določenih 

situacijah, ko je kaj nervozen, ko kaj študira, pole skriva, potem rečem, prinesi in prinese, 

pa reče, se je strgalo. Potem pomislimo, saj se strga tudi nam kaj.« Vsa opisana 

doživljanja opredeljujem s kategorijo Uvidevnost, diskretnost in spoštljivost do oseb z DS. 

Spoštljivost do izražanja čustev se kaže tudi v primeru skrivnega doživljanja zaljubljenosti, 

npr. starši osebe C.: »Sestra jo je enkrat nago dobila v postelji in ji je povedala, da čaka 

Petroviča. Nikoli ni izrazila želje po spolnosti in če bi bila mama, bi bilo drugače.« 

Ugotovila sem tudi, kako se družinske vezi z leti utrjujejo in ohranjajo, saj postanejo osebe 

z DS pravi družabniki svojim staršem, kar sem poimenovala kot Vloga osebe z DS kot 

družabnika, kajti starši osebe A. menijo: »Prav res je to, da ti postaja ena družba. Zato ker 

ti tudi veliko doprinaša, ni samo ena skrb, breme, taka fejst družba, saj kolikokrat pravim, 

da še govorili ne bi toliko.« Podobno kot starši sprejemajo potomce z DS, jih sprejemajo 

tudi njihovi sorojenci, kar starši osebe A. opisujejo tako: »Mislim, da jo prav lepo 

sprejemajo, mislim, da bi rekla kakšnih posebnih poudarkov, ni, kakor normalno.« 

Sprejetost potomcev z DS v soseščini je za starše tudi zelo pomembna, kar sami 

utemeljujejo tako: »Enako soseščina tukaj in ona ve, ženske, ko gre k njim, ji rečejo: 'O, 

samo da si prišla, da bomo imele družbo, da skupaj popijemo kavo'. Da ji rečeš, 'o fajn, da 

si prišla', to je, ko da bi /…/ cela okolica je tako. Rada je, da čuti, da je upoštevana.« Da je 
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oseba A. v okolju lepo sprejeta, je zagotovo pomembna odprtost družine z osebami z DS 

do okolja, česar se še posebej spominjajo starši osebe A.: »Moram še enkrat poudarit, 

mislim, da okolica jo res lepo sprejema od prvega trenutka, da je pomembno odkar smo jo 

prinesli s porodnišnice, so se obnašal, kakor pač je, vsakemu smo povedal, ko je prihajal v 

hišo, nobenega skrivanja.« Enako navajajo tudi starši osebe B.: »So ga sprejeli kot sebi 

enakega, še brat je bil med njimi, povsod sprejet pozitivno, da se ni čutil nikjer nič 

odrinjen.« V raziskanem primeru osebe B., ki se najbolj vključuje v družbo ljudi z 

značilnim razvojem, sem ugotovila kategorijo Pomembnost pogledov drugih, saj starši 

dejansko preverjajo, ali so potomci z DS zares lepo sprejeti v okolju ali ne. Starši osebe B. 

opisujejo: »Enkrat sem prav opazovala, ko sem ga z avtom pripeljala k eni družbi, čeprav 

mene niso videli, taki momenti so kar…«. Podobno navajajo starši osebe A.: »Sem tudi 

vprašala S., če je bil kakšen odpor in so rekli, da ne, da ni nobene pripombe.« Slednje kaže 

na starševsko opazovanje medosebnih interakcij med potomcem z DS in družbo vrstnikov. 

Kakor starši oseb z DS doživljajo pozitivno sprejemanje potomcev z DS v družini in 

okolju, tako podobno pozitivno in lepo sprejete se čutijo tudi osebe z DS same. Tudi osebe 

z DS navajajo lastno doživljanje sebe v družinskem kontekstu. Oseba A. pravi: »Starši in 

tu po mojem, dobim pohvale, me cenijo, spoštujejo.« Oseba C. pa navaja: »Dobro, zelo 

dobro, pametno, družinsko, sem prijatla z njimi, me razume, zdravstveno z boleznijo, dober 

je. No, družinsko, kot lastno hči.« Prav tako čutijo osebe z DS sprejetost v prijateljskih 

krogih, saj npr. oseba B. pravi: »Me spoštujejo, me ne zafrkavajo.« In oseba A.: »Prav 

skupina za ženske, se čutim lepo sprejeta, ne delajo nobene razlike.« O sprejetosti v 

soseščini govori tudi oseba A.: »Je moja soseda, dobro sma se razumele.« Oseba B. pa 

navaja: »Me sprejemajo lepo, jim pomagam vrt zaliti, so prijazni do mene.« Sprejetost pri 

sorodnikih oseba D. opisuje tako: »Me lepo sprejmejo, sem vesel, da sem postal stric.« Pri 

znancih opisuje občutke sprejemanja oseba A.: »Tut eni me pač poštejejo, ker vejo kakšna 

sem, ker me dobro poznajo.« V raziskanem primeru osebe B., ki je odraščala med vrstniki 

z značilnim razvojem in ni bila vključena v institucijo, se je izkazala kot zanj bistveno 

pomembnejša sprejetost pri prijateljih, vrstnikih in bratu kot pa pri starših: »Kako se ti zdi, 

da te starši sprejemajo? 'Lepo, brat tudi lepo, pridejo otroci sem'. Pa žena od moža te tudi 

lepo sprejema?' Tudi tudi, brat tudi'.« Slednje kaže na to, da je oseba B. v razmišljanje o 

lastni sprejetosti stalno vnašala pomen brata in vrstnikov z značilnim razvojem. 
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Sprejetost in družbena pripadnost je ena temeljnih socialnih potreb ljudi, tudi oseb z DS, 

kar potrjujejo tudi Maslow (1943) ter S. Buckley, Bird, in Sacks (2002), ki med socialne 

potrebe umeščajo poleg pripadnosti še potrebo po ljubezni, prijateljstvu, intimi. V pričujoči 

raziskavi sem ugotovila, da osebe z DS občutijo pripadnost, čutijo, da so v različnih 

okoljih sprejete, ljubljene, spoštovane in upoštevane. Menim, da so osebe z DS lepo 

sprejete prav zaradi lastnega obvladovanja socialnih veščin, saj se znajo pričakovano vesti 

v različnih situacijah. Da je primerno vedenje glavno merilo dobre sprejetosti oseb z DS v 

družbenih okoljih, pričajo predvsem njihovi starši. Primerno vedenje povezujejo z 

odraslostjo svojih potomcev z DS, ki postajajo tudi njihovi prijatelji, družabniki. V 

povezavi s tem pa se pojavlja dilema, ali je tovrstno prijateljstvo med starši in potomci z 

DS zadostno za osebe z DS, ali mar ne obvaruje zgolj njihove starše pred osamljenostjo v 

starosti? Morda bi bilo vredno poglobljeno raziskati tovrstne medosebne odnose in tudi 

koristi za osebe z DS in njihove starše. Menim, da bi bilo za mlajše odrasle z DS vseeno 

boljše razvijati vrstniško prijateljstvo, bolj kot prijateljstvo do staršev in nasprotno. Mar 

gre v kontekstu prijateljstva staršev in potomcev z DS do neke vrste lastništva nad otroki? 

V pričujoči raziskavi ta pomislek sicer ni bil potrjen, vendar pa se starši zavedajo tovrstne 

možnosti in se je zato zavedno izogibajo. Tega se predvsem zavedajo odprte družine, v 

katerih se je tudi pokazala velika sprejetost oseb z DS od rojstva dalje. Potrdila se je že 

znana ugotovitev, da so osebe z DS v odprtih družinah bolj sprejete, kot tudi, da za osebe z 

DS velja, da se spodbuden razvoj v otroštvu in občutki pripadnosti družini odražajo tudi 

pozneje pri mlajših odraslih z DS, kot navaja P. Minuchin (2002, v Howell, Hauser-Cram, 

& Kersh, 2007). Glede sprejetosti oseb z DS v institucijah, predvsem pri strokovnih 

delavcih, pa se je izkazalo profesionalno doživljanje oseb z DS, kar pomeni, da so osebe 

lepo sprejete v delovnem okolju, ko so dejavne, ustvarjalne, delavne, participatorne. V 

splošnem sicer ugotovitve kažejo, da so vse osebe z DS sprejete, kar trdijo in občutijo tako 

osebe same kot strokovni delavci. Kako dobro so sprejete, pa je odvisno od njihovega 

delovnega prispevka, angažmaja. V tem kontekstu razmišljanja se je izkazala bistvena 

osebnostna značilnost oseb, na eni strani dejavnost in posledično večja delovna in 

družbena pripadnost, na drugi pa nedejavnost, kar posledično pomeni manjšo pripadnost, 

ki celo vpliva na motivacijo strokovnih delavcev. Postavlja se dilema, ali in koliko lahko 

oseba z DS vpliva na motivacijo in delovno storilnost strokovnih delavcev. Če je ta vpliv 

pomemben, je to lahko velika ovira v razvijanju samostojnosti in spremljanju napredkov 

oseb z DS.  
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Samopodoba in samozavest oseb z DS 

 

Tabela 12: Kategorije samopodobe in samozavesti oseb z DS 
Samopodoba in samozavest oseb z DS – kategorije 
Razvitost samopodobe in samozavesti 
Izkrivljena visoka samopodoba 
Odklanjanje socialnih odnosov z zahtevnimi subjekti 
Nezainteresiranost oseb z DS za soočanje z izzivi 
Upad dejavnosti, nedejavnost, zgodnji znaki staranja  
Zadovoljstvo oseb z DS, pogojeno z osebnimi pričakovanji in s pričakovanji drugih  
 

Kategorija Razvijanje samopodobe in samozavesti se je v vseh raziskanih primerih izrazila 

na svoj način. Enotno se je pokazalo, da občutki sprejetosti in družbene pripadnosti 

pozitivno vplivajo na razvoj samozavesti in samopodobe pri osebah z DS, kar je značilno 

tudi za osebe z značilnim razvojem. Izkazalo se je tudi, da na razvoj samozavesti vpliva 

tudi občutek, koliko lahko osebe poskrbijo same zase, kaj lahko vse samostojno opravljajo, 

urejajo, kako samostojno se lahko vključujejo v družbo, kako jih drugi doživljajo ipd. V 

vseh raziskanih primerih se kaže razvitost samozavesti oseb z DS, vendar različne stopnje. 

Značilno se je izkazala povprečno razvita samozavest v primerih oseb B. in A., ki precej 

realno ocenjujeta svoje zmožnosti, sposobnosti v obvladovanju različnih opravil, svojo 

samozavest ocenjujejo kot osebnost, npr. oseba A.: »Prijazna, dobra.« Oseba B. pa: »Sem 

pameten, vse sam.« Izkazalo se je, da vpleteni v primeru A. in B. podobno razmišljajo o 

razvoju samozavesti in samopodobe teh oseb, saj npr. strokovna delavka osebe A. opisuje: 

»A. je dejansko zelo samozavestna, hkrati pa zelo obremenjena s tem, kaj okoli mislijo o 

njej, predvsem, kako se bo izkazala pred tistimi, ki jih ima rada. Izredno je obremenjena s 

svojo težo.« Velja poudariti, da se s problematiko (v tem primeru nižje samopodobe zaradi 

velike telesne teže) spopadajo vpleteni in skupaj proaktivno konstruktivno rešujejo težave 

ter s tem osebi z DS krepijo samozavest. Oseba A. ni ostala v svojem razočaranju, ampak 

si je dovolila, da jo pri skrbi za telesno težo vodi strokovna delavka. V drugih dveh 

primerih oseb, ki bivata v instituciji, se je izkazala visoka samopodoba, ki jo vpleteni osebi 

D. in C. opisujeta, vendar drugi vpleteni nasprotno menijo, da je ta pretirano visoka, lažna 

in bolj negativna kot pozitivna, kar sem poimenovala s kategorijo Izkrivljena visoka 

samopodoba. Značilen primer je oseba D., ki ima o sebi zelo visoko mnenje, saj pravi: 

»Jaz sem bil priden, se zelo rad pogovarjam, pomagam tukaj brisati mize.« Ali pa: 

»Pojem, mam rad klavir imamo tukaj, krokodilčke, čuki so to, šport sem noter toliko let 94. 
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Treniram košarko, balinanje, tek, skoki na daljavo.« V slednjem primeru se je izkazalo, da 

navedbe osebe D. kažejo na zelo visoko samopodobo. V nasprotju z njo pa strokovni 

delavec osebe D. navaja: »On se zna spretno izognit tistemu, kar ve, da ne bo uspešen in ne 

bo doživel to kot neuspeh. Ne zna doživet neuspeha. On tudi če zgubi v balinanju, je 

uspešen. S tem, da se je pojavu, da je vrgel, je zanj uspeh. Ima zelo nizko mejo, kdaj je 

uspešen in je večno uspešen. To je tudi lažna samopodoba, včasih. Je malo izkrivljeno to, 

ga meče bolj nazaj kot naprej.« Torej gre za zmanjšano možnost doživljanja neuspeha in 

za izkrivljeno visoko samopodobo, kjer se kaže značilna povezava med uspehom in 

samopodobo. Vendar če se z uspehom ali neuspehom ne soočamo, ne moremo graditi 

samopodobe. In nasprotno, samopodobo lahko ves čas ohranjamo na visoki ravni, če se ne 

soočamo tudi s težavami, preprekami, z ovirami, ki bi nam morda znižale samopodobo. 

Tvegane situacije nas lahko krepijo in naučijo česa novega. Na ta način razvijamo večjo 

samostojnost. V primeru osebe C. gre tudi za visoko samopodobo, ko pripoveduje o 

stvareh v prepričanju, da zna zadevo pravilno razložiti, predstaviti. Ob tem težko dopusti, 

da bi jo poučil kdo drug; Strokovna delavka C. navaja: »Jo malo užali, samo potem 

dostikrat vztraja, da ima ona prav.« Ali pa strokovni delavec osebe D.: »Dobro oceno ima 

o sebi, zelo visoko, ipd., on se ocenjuje na podlagi tega, da je priden, da posluša, da je 

samostojen in na podlagi uspehov, ki jih doseže. Uspešnost pri delu pri njem ne obstaja, 

ker ve, da tam ni. Je pa na primer zlata medalja, ker je bil v Italiji in ve, in tudi mi to 

uporabljamo kot motivator, skrbi za krogle, čuva, nosi.« V obeh primerih gre za pretirano 

visoko samopodobo, saj osebi D. in C. ne dopuščata učenja in soočanja z drugačno resnico. 

Visoko samopodobo vzdržujeta z dokazovanji v tistih dejavnostih, ki jih obvladata, neradi 

se soočata z novimi izzivi, kjer bi morda samopodoba upadla. Kot opisuje strokovna 

delavka osebe C.: »S pogovorov mislim, da sebe zelo pozitivno doživlja, da ona vse ve, vse 

zna, vse se visoko uvršča, včasih smo mi sošolci.« V slednjih dveh opisanih primerih se 

kaže, da osebi D. in C. najraje delata in bivata v okolju, kjer se od njiju ne zahteva veliko, 

želita si miru in rutinskega dela, ki ga obvladata. Izkazalo se je, da je zelo težko učiti osebo 

z DS, če ima zelo nizka osebna pričakovanja, saj jo njihove izpolnitve takoj zadovoljijo. 

Kategorijo sem poimenovala Zadovoljstvo oseb z DS, pogojeno z osebnimi pričakovanji in 

s pričakovanji drugih. Občutke zadovoljstva osebe C. strokovna delavka hitro prepozna v 

svoji delovni sredini: »Mislim, da je zadovoljna. Verjetno glede na to, kaj zahtevaš od nje. 

Če je v okolju, ko se nekaj zahteva od nje, potem smo vsi slabi.« Slednje kaže na to, da 

osebi D. in C. odklanjata sodelovanje z drugimi, ki zahtevajo nekaj več. Zato sem 
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kategorijo poimenovala kot Odklanjanje socialnih odnosov z zahtevnimi subjekti, kar na 

primer strokovna delavka osebe C. opisuje tako: »Kadar pa kakšno stvar zahtevaš od nje 

ali pa da ni prav naredila, si največji sovražnik za tisti dan, se noče niti pogovarjat s tabo, 

se pogovarja z drugimi, ker pač je jezna nate.« Obenem gre za kategorijo 

Nezainteresiranost oseb z DS za soočanje z izzivi, saj na primer strokovni delavec osebe D. 

pravi: »Lahko bi bil pri svojem delu, ko pride do njegove faze, išče nekoga, on si ne želi iti 

naprej. Ta motivacija za naprej ga zelo ovira.« Rutinirana dejanja so tudi sicer značilna za 

osebe z DS, vendar se je slednje potrdilo v primeru oseb C. in D., ni se pa bistveno izrazilo 

v primerih dejavnih oseb A. in B., saj sta še vedno pripravljeni učiti se, soočati se z novimi 

zahtevami in tako razvijati še večjo samostojnost. Vzporedno z nezainteresiranostjo oseb 

C. in D. za soočanje z izzivi se pojavlja tudi kategorija Upad dejavnosti, nedejavnost, 

zgodnji znaki staranja, saj se je ravno tako izrazila v dveh raziskanih primerih, ko starši oz. 

ključne osebe opažajo zgodnje znake staranja in upad sposobnosti oseb z DS, kar na primer 

starši osebe C. navajajo: »Je bolj lena, misliti morate tako, ona gre zdaj za njeno bolezen 

krepko čez 50, 55 let, mi je rekla zdravnica.« Ključna oseba pa kljub počasnosti in upadu 

zmogljivosti želi osebo D. ohraniti čim samostojnejšo in pri močeh: »Meni je to 

pomembno, da tistega ne zanemarimo, kar je dosegel, osvojil, mislim da je bilo pri njem že 

dosti doseženega že v otroštvu in to je treba ohranjati.« Slednje kaže na to, da je treba 

osebo z DS kljub pešanju moči ohranjati v psihofizični kondiciji. Ponovno se potrjuje 

ugotovitev, da je prav pri nedejavnejših osebah pomembno enostransko delovanje 

strokovnega delavca, saj bi sicer oseba z DS ostala nedejavna.  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) termin samozavest opredeljuje kot 

prepričanost o svoji sposobnosti, znanju, moči in v kontekstu raziskanih oseb z DS se je 

izkazala samozavest v dveh oblikah. V primeru oseb, ki so dejavne in bivajo v domačem 

okolju, se je izkazala zrela samozavest oseb z DS. Zrela v tem smislu, da se osebe zavedajo 

svojih omejitev in tudi manjših sposobnosti, zato se tudi dovolj realno ocenjujejo. V drugo 

skupino glede samozavesti pa spadajo manj dejavne osebe, bivajoče v institucionalnem 

okolju. Te so razvile pretirano visoko samopodobo, ki jo lahko imenujemo izkrivljena 

samopodoba. Ta je zelo skrajna in za osebo z DS bolj ovirajoča, negativna samopodoba. 

Izkazalo se je, da se manj dejavne osebe z DS ne želijo soočati s kakršno koli težavo, 

frustracijo, izzivom, da se visoka samopodoba ne bi porušila, zmanjšala. Vendar pa 

menim, da se samopodoba še vedno lahko gradi, saj, kot poudarja Brown (2004), je 
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gradnja samopodobe in samospoštovanja vseživljenjski izziv in nikoli ni prepozno za 

graditev. Avtor tudi poudarja, da morajo starši in strokovnjaki spoznati, da mlajši odrasli z 

DS ne potrebujejo stalne pomoči, skrbi, navodil ipd., ampak da so prav njihovo dejavno in 

samoiniciativno iskanje odgovorov, reševanje težav (Powers & Sikora, 1997, v Pueschel, 

1998) in odkrivanje, soočanje z novimi izzivi ter asertivnost, samozagovorništvo, 

samonadzor, upravljanje s frustracijami, podpora drugih in razvoj prijateljstva (prav tam) v 

pomoč posamezniku pri razvijanju samozavesti, samopodobe, svojih sposobnosti in 

samospoštovanja. Bistveno sporočilo prispevka je, da oseba z DS dejavno rešuje težave in 

se sooča z izzivi, s frustracijami, kar se je potrdilo tudi v pričujoči raziskavi. Pri tem ni 

priporočljivo, da jih ovirajo ali starši ali strokovni delavci, skrbniki, ampak je bolje 

prepustiti jih v njihovem samorazvoju. Dilema se pojavi, ko oseba sama ni dejavna in se 

zato ne poskuša soočati z izzivi ali morebitnimi neuspehi. V tem primeru menim, da je 

vloga staršev oz. strokovnega delavca, da osebo z DS spodbudi k delovanju, učenju 

novega, spopadanju s problemi in učenju obvladovanja problemov. Vse to pomeni korak v 

razvoju samostojnosti in tudi k razvoju realnejše, in ne izkrivljene samopodobe. P. 

Minuchin (2002, v Howell, Hauser-Cram, & Kersh, 2007) navaja, da otroci, ki se v družini 

čutijo sprejete, bolje razvijejo pozitivno predstavo o samem sebi in občutek pripadnosti. Ta 

ugotovitev kaže na enega od vzrokov slabše razvite predstave o sebi, če upoštevamo 

dejstvo, da se osebi, bivajoči v instituciji, ne čutita pripadni instituciji (kar sem v pričujoči 

raziskavi že ugotovila in opisala v poglavju o vsakdanjih opravilih in zmožnosti 

identificiranja z institucionalnim okoljem – občutek pripadnosti). Morda imata zato 

pretirano visoko samopodobo. Zaključujem z zapisom Browna (1996), saj sem tudi sama 

prišla do podobnih ugotovitev, in sicer, da na kakovost življenja mlajših odraslih z DS 

vpliva več dejavnikov, kot so okolje, soudeleženost osebe z DS, osebnostne značilnosti 

osebe z DS, doživljanje sebe ipd. Torej je kakovostno življenje posameznika pogojeno tudi 

s samozavestjo in pozitivno samopodobo. Čim bolj se oseba z DS uči in krepi pozitivno 

samopodobo, tem kakovostneje in zadovoljneje živi. 
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Samozavedanje oseb z DS 

 

Tabela 13: Kategorije samozavedanja oseb z DS 
Samozavedanje oseb z DS – kategorije 
Zmožnost zavedanja lastnih omejitev 
Zadovoljstvo staršev glede na uspešnost izpolnitve starševske vloge 
Zadovoljstvo staršev, povezano z razvojnimi dosežki potomca z DS 
Socialna pogojenost skritih želja in ciljev 
 

Kategorija Zmožnost zavedanja lastnih omejitev se je izrazila v vseh štirih raziskanih 

primerih, kar pomeni, da se osebe z DS zavedajo svojih omejitev. Pri tem sem ugotovila, 

da osebe z DS ocenjujejo lastno zavedanje omejitev glede na to, kako obvladajo določena 

praktična dela (npr. vožnjo avtomobila, pranje oblačil v pralnem stroju, gradnjo hiše, 

najem kredita ipd.). Vsi enotno odgovarjajo, da se zavedajo omejitev, saj na primer oseba 

A. pravi: »Je zlo komplicirana reč, ker moraš znat vse prometne znake«, oseba B.: »Nimam 

želje, ker avto je drugo kot je motor.« In oseba D.: »Ne, nič, avta ne bom vozil, ker pride 

policija in pride prometna nesreča, lahko tudi razbiješ avto. Samo kolo vozim, sem tudi 

naredil izpit za kolo vozit.« Oseba C. pa navaja: »Ne, samo kolo. Avto pa ne, ne znam, je 

težko za učit se.« Zavedajo se tudi, da potrebujejo pomoč druge osebe pri prevozih, 

nakupovanju v trgovini ipd. Če se oseba zaveda meja svojih zmožnosti, je realna v 

pričakovanjih do same sebe in do okolice. Slednje podobno opisujejo tudi starši osebe A., 

ki ocenjujejo razvitost svoje potomke v različnih situacijah: »Za kakšno stvar reče, 'ja, če 

bi se malo bolj zapomnila, bi lahko tud v kakšno šolo hodila'. Imam občutek, da razume, 

mislim, kot da se zaveda svojih zmožnosti, ali pa reče 'tega ne bom znala'.« Ali pa starši 

osebe B.: »Samo on se je čutil, da ni za dol, da jih je dosti slabših od njega. On se to zave 

in ne mara iti«, »Ima pa zelo dober spomin. Ga vprašam za leta nazaj, kako se kdo kliče in 

vse ve. Tudi v hiši ve za vsako reč, kje je kaj.« Navedeno kaže na to, da starši doživljajo 

svoje potomce z DS kot čustveno in kognitivno razvite osebe. Uresničitev realnih želja 

pomeni zadovoljitev želja, kar prinaša osebno zadovoljstvo osebe z DS in tudi 

zadovoljstvo njihovih staršev, neposrednih bližnjih. V slednjem se kaže kategorija, 

imenovana Zadovoljstvo staršev glede na uspešnost izpolnitve starševske vloge. Starši oz. 

ključna oseba se dejansko zavedajo omejitev svojih potomcev, če jih primerjajo z drugimi 

osebami z značilnim razvojem. Omejitve imenujejo kot prikrajšanost potomcev, česar pa 

osebe z DS ne doživljajo na ta način. Menim, da tovrstnega izrazoslovja – ki je abstraktno 
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– morda ne prepoznajo oz. ga ne znajo povezati s konkretnimi omejitvami, ki pa se jih 

zavedajo. Starši oseb z DS podobno utemeljujejo zadovoljevanje majhnih želja sicer 

prikrajšanim potomcem z DS, saj na primer starši osebe A. pravijo: »Vsaj tisto željo, če jo 

le ima, da vsaj kakšno stvar ima. Dosti je prikrajšana, ane, drugi otroci naredijo izpit, 

gredo po svoje, 'mama dej dnar, grem'. Sama tu ne more iti povsod in toliko kot moremo, 

gledamo, da zadostimo njeni želji in dokler bomo lahko, bomo tudi tako delal. Mi smo 

zadovoljni, ona gre v delavnico, ona je super zadovoljna, potem zdaj doma, smo še tako 

mladi, da ji omogočimo še kaj zraven in ko vidiš, da je zadovoljna, uživa, se veseli. To je za 

mene izpopolnjeno pričakovanje, jaz pravim, da je dobro, da jo imamo, na drugi strani 

sama vidim, da nam veliko da, vsaj meni. Dostikrat doživljam, da znaš biti v življenju prav 

malo drugačen, kakor tisti, ki nima take izkušnje.« Na podlagi raziskanega primera 

ugotavljam, da osebe z DS lahko prispevajo k osebni rasti staršev, če gre za uspešen, 

zadovoljujoč vzajemni odnos. Med primerjanjem raziskanih primerov se je izkazalo, da je 

zadovoljstvo staršev v družinah različno in odvisno predvsem od pričakovanih (ne)realnih 

ciljev glede razvojnih dosežkov potomca z DS in glede na to, kako potomca z DS 

sprejemajo. V dveh primerih dejavnih oseb z DS, ki bivata v domačem okolju, se je 

izkazalo veliko zadovoljstvo staršev z opravljeno starševsko vlogo in razvojnimi dosežki 

potomca z DS, kar na primer starši osebe B. opisujejo tako: »Jaz rečem, ko se menimo z 

mamami, saj nismo več mladi, rečem, prav takoj bi imela 20 let. In kaj bi spremenila? Prav 

nič, popolnoma nič, vse kar je in imeti 20 let.« V drugih dveh raziskanih primerih, ko osebi 

bivata v instituciji, se je pokazala drugačna vrsta zadovoljstva. Ključna oseba osebe D. 

izraža zadovoljstvo že z ohranjanjem usvojenih veščin in drugimi manjšimi razvojnimi 

dosežki, ki prispevajo k razumevajočemu odnosu: »Midva se v redu razumeva. Včasih mu 

tudi kaj popustit, če veš da ni hudega, saj tudi doma tako. Kot doma, kot s svojimi, veš da 

moraš postaviti mejo in tudi pohvalit, stisnit. Smo ključne osebe tem, pa nam dosti krat 

rečejo, vi ste druge mame vsem, vi ste tiste, ki morate poskrbet, da ima dosti za obleč, če 

nima svojcev. Sem vesela, da nama tako laufa, sem zadovoljna tu.« Navedeno dokazuje, 

kako se lahko s prijaznimi odnosi v instituciji ustvari domače, družinsko vzdušje.  

 

V sklopu navedene kategorije Zadovoljstvo staršev z opravljeno starševsko vlogo in 

razvojnimi dosežki potomca z DS najbolj izstopa raziskani primer osebe z DS, ki je 

odraščala v intelektualni družini in biva v instituciji. Kategorija se je izrazila v negativni 

modaliteti, saj ugotavljam predvsem nezadovoljstvo staršev osebe C. glede razvojnih 
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dosežkov in nezadovoljstvo z opravljeno vlogo staršev. Oče C. poskuša nadomestiti svojo 

v preteklosti slabo opravljeno starševsko vlogo: »Za take stvari ji dopovedat je nedovzetna. 

Lahko sem jaz premehek, že tako si moram vzeti čas zanjo, ji ne dopoveš, ima od mene 

neizmerno skrb na vsakem koraku. Noben starš ne skrbi tako. Njenega zdravja, prehrane, 

kolikor se ji da, ji ustrežem in se potrudim in se pogovarjam na njenem nivoju.« 

Doživljanje nezadovoljstva očeta se izraža z nesprejemanjem oziroma neuvidevnostjo do 

osebe C. in njene želene dejavnosti, saj pravi: »Ona je prepisovala iz telefonskih imenikov, 

popevke ipd., tu je njen intelekt, se ji ni dalo dopovedat, da je to popolnoma nepotrebno.« 

V tem primeru gre tudi za pripisovanje potreb in občutenja oseb z DS, o čemer sem že 

razmišljala v prejšnjem poglavju.  

 

Kategorija Socialna pogojenost skritih želja in ciljev se je izkazala v vseh štirih 

raziskovalnih primerih. Ugotovila sem različnost želja in ciljev oseb z DS glede na okolje, 

iz katerega izvirajo. Izrazila so se tri bistvena izvorna okolja, ki pogojujejo želje oseb z DS, 

in sicer preprosto domače delavsko-kmečko okolje, intelektualno in institucionalno okolje. 

Osebe z DS imajo preproste, majhne, uresničljive cilje in tudi velike, nerealne in 

neuresničljive cilje oziroma želje. Izkazala se je povezanost med uresničljivimi majhnimi 

željami in neuresničljivimi velikimi željami, ki ostajajo zgolj v domišljiji. Čim bolj se 

osebi z DS uresničujejo preproste želje, tem manj je nemogočih fantazijskih želja, in tudi 

če se pojavijo, se oseba zaveda, da jih ne more uresničiti. Kategorija se povezuje s 

kategorijo zmožnosti zavedanja lastnih omejitev. V dveh raziskanih primerih oseb A. in B., 

ki izhajata iz delavsko-kmečkih družin, sta se izkazali večja stvarnost v pričakovanjih in 

prisotnost realnih želja. Tudi če je skrivnostni svet prisoten, je ta realnejši. Osebe, ki sicer 

sanjarijo, imajo tudi jasno predstavo, da samo sanjarijo in da ni nič narobe, če se jim sanje 

ne uresničijo, torej zavoljo tega niso nezadovoljne, razočarane, jezne. To kategorijo sem 

zasledila pri vseh osebah z DS, saj vsaka oseba zna opredeliti definicijo skrivnosti, na 

primer oseba A. navaja: »To mam privat.« Oseba B. pa pravi: »Tajnost je tisto ker se ne 

sme povedat, a si trezen a si pijan.« In oseba C.: »To je nekaj takega, da nosiš v sebi in ni 

da bi drugim to povedal.« Da je izpolnitev želja pogoj za osebno zadovoljstvo osebe z DS, 

predstavlja oseba sama: »Sem zadovoljen, samo pojdem, čakam Tanjo, z njo grem, bomo 

šli v bazen, v Tivoli, bo glasba in tako«, »Se počutim dobro, če bi bil oženjen, bi bilo tudi 

lepo.« Omenjeno kaže na resnično željo po izpolnitvi razvojne naloge, ki so jo vsi njegovi 

vrstniki z značilnim razvojem že izvršili.  
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Skriti fantazijski svet je toliko prisotnejši pri osebi C., ki izhaja iz intelektualne družine, saj 

ima manj realnih in uresničljivih ciljev in želja. Oseba C. tudi sebe doživlja imaginarno, 

nerealno, kot »družinsko največ, simbolično. Da sem svobodna, da razpoznavam svet, 

okolje, ustanove«. Svoj fantazijski svet, sestavljen iz nerealnih želja, oseba C. opisuje tako: 

»Želje pa takšne, ki si jaz sama želim, skrivnosti z eno besedo … Da bi postala tisto, kar si 

sama želim, rada bi bila med politiki, politično, rada sem v kakšni družbi, rada sem 

družinsko doma z našimi. Odvisno od mene same in odvisno od drugih potem. Kar si jaz 

želim, bi mi jo oni izpolnili, ampak mi nikoli ne. Mi je zelo hudo, ker mi ne, je pa res, da mi 

včasih tudi uspe.« Primer, iz katerega se potrjuje sanjarjenje osebe C. o nerealnih željah, je 

naslednji: »A si kdaj razmišljala, da bi naredila izpit za avto? 'Ja, bi ga rada šla. Ga še ni, 

ga že imam, samo vozim ne'. A izpit za avto imaš? 'Ja' (znižan ton). Kako si ga pa 

opravila? 'Odlično' (znižan ton) A prav zares? 'Ja, zares'. Kje ga pa imaš ta izpit? 'Jaz ga 

imam'. Za avto? 'Ja. Me niste še vidla, ampak bom prišla enkrat mimo'. A resno misliš, ali 

me hecaš? 'Ne, zares, no'. Koliko si bila pa stara, ko si ga naredila? 'Samo še podarjen ni, 

samo še podpisan ni'. A, a to je tista želja v mislih? 'To je tisto, kar sem prej naštevala'. 

Skrite želje? 'Ja, to je to'. A … Hvala lepa.« V tem raziskovanem primeru se je značilno 

pokazalo, da oseba C. ni spregovorila o svojih omejenih sposobnostih za opravljanje 

vozniškega izpita in vožnje motornega vozila, medtem ko se vse druge osebe z DS 

zavedajo in izražajo tovrstne omejitve. Prav taista oseba, z bogatim fantazijskim 

razmišljanjem, ima tudi druge precej nerealne cilje, ko pravi: »Izučila, naprej bi še 

študirala, končala vse šole ki imam, ena mi še manjka, potem pa, da bi imela svoj poklic.« 

Na vprašanje o tem, kateri poklic jo zanima, pa odgovori nejasno: »Ma, jih je toliko, da je 

preveč za šteti /…/ Da bi šla enkrat kot ta Lenarčič z letalom, to je. Ampak jaz ne bi šla po 

celem, samo nekatere države bi pa šla.« Predvidevam, da so vsa ta velika pričakovanja in 

nerealne želje odraz življenja in zahtev intelektualne družine z visokimi cilji in 

pričakovanji, kjer je pomen šolanja, izobrazbe bistven, vendar za osebo C. morda 

prezahteven, saj ji povzroča zmedenost in nerealnost želja. 

 

V četrtem raziskovanem primeru se je izkazalo, da je za osebo D., ki je manj dejavna, 

značilna ozka socialna mreža, stalno biva v instituciji, nima lastnih želja. Ugotovila sem 

tudi, da oseba D. težko razume pojma želja in cilj, saj teh preprosto nima, ali pa je mogoče 

res nasprotno, da jih nima, ker ne ve, kaj sploh so želje. Ključna oseba osebe D. ocenjuje: 

»On ni tak da bi rekla, da zna fantazirat.« Odgovori namreč kažejo, da nesmiselno 
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odgovarja na vprašanja: »A imaš še kakšne druge želje pred sabo? 'Ja, tudi. Čokolada, ti 

čokolada pojejo. Deklice vse sladke ustnice'. Še kakšne želje? 'Tudi, vse kar je. Želim vse 

dobro vsem dobro'.« 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) izraz samozavedanje opredeljuje kot zavedanje 

samega sebe, svojega jaza in je tako kot za osebe z značilnim razvojem pomemben tudi za 

osebe z DS. V pričujoči raziskavi sem ugotovila, da se osebe zavedajo same sebe in svojih 

omejitev med lastnim funkcioniranjem oz. obvladovanjem konkretnih vsakdanjih opravil. 

Ne zavedajo pa se omejitev na ravni abstraktne terminologije, saj na primer nobena od v 

raziskavo vključenih oseb z DS ne razume termina Downov sindrom in z njim povezanih 

značilnosti, med katere spadajo tudi določene omejitve in zmanjšane sposobnosti. Ponovno 

se kaže večja predstavljivost določenih pomenov na podlagi konkretizacije in ne 

abstraktnosti, kar sem ugotavljala tudi že v poglavju o samostojnosti. Da osebe z DS 

zaznavajo svoje omejitve z opazovanjem in s primerjanjem z drugimi, navajajo tudi S. 

Buckley, Bird, in Sacks (2002), saj menijo, da se mlajši odrasli z DS zavedajo svojih 

primanjkljajev, še posebej, ko opazujejo vrstnike brez razvojnih motenj, ki so 

samostojnejši, ko odhajajo sami ali s partnerji na zabave, se odselijo od doma, živijo na 

svojem, se zaljubijo, poiščejo fante, si poiščejo službo, opravijo vozniški izpit ipd. 

Podobno sem ugotovila tudi sama, saj vsi navajajo, da ne morejo opravljati izpita za avto, 

da ne bodo gradili hiše ali imeli otrok ipd. Z zavedanjem lastnih omejitev se povezujejo 

tudi predvideni lastni cilji in želje. Ugotovila sem, da so pričakovanja oseb z DS, ki se 

dobro zavedajo svojih omejitev, precej realna pričakovanja in so zato tudi udejanjena. 

Nasprotno pa so prevelika in nerealna pričakovanja tistih oseb z DS, ki se manj realno 

zavedajo svojih omejitev. Tovrstna nerealna in nerealizirana pričakovanja so se pokazala 

predvsem v intelektualno zahtevni družini osebe z DS. Taka pričakovanja so privedla do 

občutkov nezadovoljstva tako osebe z DS kot tudi staršev in strokovnih delavcev. V 

primeru realnih in realiziranih ciljev osebe z DS pa se kaže zadovoljstvo vseh vpletenih v 

raziskanih primerih. Menim, da v primeru, ko starši dejansko upoštevajo želje potomcev z 

DS, čeprav so zelo skromne, vsakdanje in minimalne, s tem bistveno zadovoljujejo osebe z 

DS in pomembno prispevajo h kakovostnemu življenju vseh članov družine. Tudi Brown 

(1996) podobno razmišlja, da je v sodobnem pristopu pri delu z odraslimi z DS poudarjeno 

upoštevanje osebnih zaznav oziroma zornega kota gledanja posameznika z motnjo. To 

pomeni, da spoštujemo posameznikove želje in izbiro vseh oseb z motnjami, tudi tistih z 
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zelo omejenim govorom. Znano je, da spoštovanje osebnih zaznav in upoštevanje njihovih 

izbir najbolj vplivata na razvijanje pozitivne samopodobe, ki je ključna za kakovostno 

življenje posameznikov. Vendar pa ugotavljam, da tako odprt pristop do oseb z DS v 

realnem svetu še vedno ni izpolnjen, ampak je treba še zelo okrepiti moč tako staršev, 

svojcev, skrbnikov kot tudi strokovnih delavcev.  

 

Zavedanje drugih o osebah z DS 

 

Tabela 14: Kategorije zavedanja drugih o osebah z DS 

Zavedanje drugih o osebah z DS – kategorije 
Strah pred tveganjem, stalna prisotnost drugega 
Ambivalenten odnos in dvom o sposobnostih oseb z DS 
Zaupanje proti nezaupanju  
Strah staršev pred možnimi spremembami sistema družbene skrbi za osebe z DS 
Zmožnost razumevanja odnosnih situacij 
Odkrito in neposredno reševanje odnosnih situacij 
Sposobnost znajdenja v neznanih, nepredvidenih situacijah 
 

Kategorija Strah pred tveganji, stalna prisotnost drugega se je izkazala predvsem v treh 

raziskanih primerih oseb z DS, vključenih v institucijo. Razlogov, zakaj je potrebna stalna 

prisotnost drugega ob osebi z DS, je več. V raziskavi sem v primerjanju vseh primerov 

ugotovila, da so pomembni razlogi dodatne bolezni oseb z DS, strah staršev in drugih 

vpletenih pred tveganjem, ambivalenten odnos staršev in drugih do oseb z DS, dvom 

staršev in drugih glede sposobnosti oseb z DS. V enem raziskanem primeru se kot 

pomemben razlog stalne prisotnosti drugega kaže bolezensko stanje osebe C., ki je prav 

zaradi omenjenega precej ovirana v samostojnem vključevanju v dejavnosti. Vsi vpleteni 

navajajo strah pred tveganjem, ki ga povzroča bolezen, zato so do osebe C. še posebej 

pozorni in zaščitniški, kar je po eni strani razumljivo. Strokovna delavka osebe C. opisuje: 

»Prav samostojno ne gre iz VDC, tudi zaradi bolezni je ne pustimo, mislim, pa da je 

sposobna, da bi šla.« Menim, da bi bilo morda primerno osebo z DS bolj poučiti, kako 

samostojno obvladovati najbolj rizične stranske dejavnike (znižanega ali zvišanega 

sladkorja v krvi), saj vemo, da ta bolezen prizadene tudi mnoge osebe z značilnim 

razvojem in jo povsem samostojno obvladujejo. Glede na dejstvo, da so mlajše odrasle 

osebe z DS učljive, tovrstni namig oz. priporočilo ni zanemarljivo. Vendar pa ponovno 

ugotavljam, da je preprosteje in hitreje obvladovati bolezensko stanje, če je oseba stalno 
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pod nadzorom drugega. Drugi pomemben razlog stalnega zagotavljanja prisotnosti drugega 

je strah pred tveganjem, ki zavira odkrivanje potenciala oseb z DS. Slednji se je izkazal 

predvsem v primeru osebe A., ki je sicer precej samostojna, dejavna, vendar menim, da bi 

bila še samostojnejša, če bi poskušali starši osebe A. večkrat tvegati v situacijah, v katerih 

ocenijo, da lahko. Primerljiv zgled bi bil lahko raziskani primer osebe B., v katerem starši 

in oseba B. dejansko tvegajo in s tem krepijo samostojnost osebe B. Starši kljub splošnemu 

zadovoljstvu z razvojnimi dosežki osebe A. vedo, da včasih premalo zahtevajo od osebe 

A., omogočajo premalo soočanja z izzivi, saj je skoraj vedno zagotovljeno varstvo za 

osebo A. Starši osebe A. se zavedajo, da so morebiti preveč zaščitniški do nje, a kljub temu 

ne poskusijo drugače. Menim, da je tako zato, ker se ob tem sami počutijo varne in v 

varnem zaščitenem okolju varujejo tudi osebo A. Starši osebe A. navajajo: »Če bi prav 

sami živel, bi bila za ene stvari bolj samostojna, zdaj imamo tu babico, ni bila nikoli sama. 

Če bi ne bilo, bi se mogla bolj znajt, bi verjetno dala ona več od sebe, ne bi bil problem, jo 

tudi zdaj pustimo.« Obenem žal minimalizirajo dejstvo z ugotovitvijo »no, saj to je tudi za 

druge otroke potuha, ker ima zagotovljeno varstvo«. Starši osebe A. tudi navajajo, kako 

dobro se znajde ob redkih priložnostih, ko ostane sama doma: »Če nas ni, se ji je zdelo, da 

mora pa ona skuhati kavo in postreči stricem. Ko ima možnost, se izkaže bolj kakor mi 

pričakujemo, da je zmožna.« Kaže se zavedanje staršev, da kljub odsotnosti staršev ali 

druge bližnje osebe oseba A. lahko samostojno poskrbi za osnovna gospodinjska opravila. 

V opisu se izražata dva dodatna razloga stalne prisotnosti drugega, in sicer dvom staršev o 

sposobnostih oseb z DS in ambivalenten odnos do oseb z DS. Kategoriji Ambivalenten 

odnos in Dvom v sposobnosti oseb z DS se povezujeta in v raziskanem primeru osebe A. 

pomenita, da po eni strani svojci sprejemajo in verjamejo v sposobnosti osebe A., po drugi 

strani pa jih presenečajo uporabljene veščine osebe A., kar starši predstavljajo tako: »Če 

pridejo moji strici, jim skuha kavo in pravijo 'ti ga naredi, ga znaš najbolj'«. Sta bila 

enkrat tu, pa ni bilo nobenega, je skuhala kavo, se je čudil 'pa je učite kuhat', je rekel, tako 

je lepo postregla. Je bil začuden.« Pri ambivalenci gre za hkratno uveljavljanje obeh 

protislovnih čustev in v razmišljanju o osebah z DS se pogosto pojavijo taka čustva tudi pri 

starših in strokovnjakih. Vzporedno z ambivalentnim odnosom gre tudi za vrednoto 

zaupljivosti ali nezaupljivosti do osebe z DS, kar sem poimenovala s kategorijo Zaupanje 

proti nezaupanju. Izrazit primer zaupanja in nezaupanja staršev v razmerju do potomca B. 

kaže na dejansko tveganje staršev v dopuščanju čim samostojnejšega bivanja osebe B.: 

»Lahko ga pustimo samega doma, ko je bil še drugi brat sem bil bolj gvišen na B., kot na 
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brata, da ne bo kakšno ušpičil.« Hkrati pa dodajajo: »Samo tako je, ga lahko pustiš, ne 

moreš pa, da bi mu zaupal, da bo kdo v hišo hodil. On bo takoj prijateljsko, ja, pridi 

pridi.« Raziskani primer osebe D., vključene v institucijo, slikovito opisuje strokovni 

delavec, ki pravi: »Tule je edini problem med zaupanjem in tveganjem. Mislim, da je 

osnovni problem strokovnih delavcev in vseh, ki delamo, da se bojijo, da obvarujejo 

samega sebe in mu ne dovoljujejo samostojnosti, mislim, da je to. Srž problema je to in ko 

bomo to premagali, bomo šli dva koraka naprej, ne eden.« Ta primer kaže na pomembno 

strokovno dilemo v instituciji, ki na eni strani od strokovnih delavcev zahteva razvijanje 

samostojnosti oseb z razvojnimi motnjami, na drugi pa ne zagotavlja nikakršne zaščite v 

primeru tveganja, nezgode, ampak zgolj sklicevanje na osebno odgovornost strokovnega 

delavca. Tudi v razmišljanjih o večjem vključevanju oseb z DS v družbo oseb z značilnim 

razvojem, v delovni prostor se pojavljajo veliki dvomi o sposobnostih oseb z DS, saj npr. 

starši osebe A. pravijo: »Ne vem, če bi uspevali, posebno pa ta vrsta motnje, ki so v bistvu 

dobričine, več ali manj. Ne vem, če bi, za mene ta sistem, kakor je, bi bil dober, odprt, 

ampak malo ločen, da so malo v miru.« V slednjem se kaže tudi Strah staršev pred 

možnimi spremembami sistema družbene skrbi za osebe z razvojno motnjo, kakor sem 

kategorijo tudi poimenovala. Izkazalo se je, da starši osebe A., ki so zadovoljni z načinom 

dela institucij, ne želijo in tudi ne pričakujejo pomembnih sprememb, saj starši osebe A. 

menijo: »Za mene ta sistem, kakor je, bi bil dober, odprt, ampak malo ločen, da so malo v 

miru.« Zadovoljstvo staršev je odvisno od tega, kako je za potomce z DS v instituciji 

poskrbljeno, koliko je individualnega pristopa in kakšni programi se izvajajo. Če so starši z 

obstoječim sistemom družbene skrbi oseb z DS zadovoljni, ne pričakujejo in tudi ne želijo 

sprememb. Starši zahtevajo sistemske spremembe, če institucije ne izvajajo primernih 

programov, kot opisuje oče osebe C.: »Če bi se delalo z njo, bi lahko, za te osebe je treba 

absolutno diferencirat, narediti majhne skupine. So take manjše skupine, ki bodo 

neverjetno napredovale.« Tu se kaže veliko pričakovanje, morda tudi preveliko glede 

dosežkov osebe C., ki izhaja iz intelektualne družine. 

 

Kategorija Zmožnost razumevanja odnosnih situacij se je izrazila v vseh štirih 

raziskovanih primerih, kar pomeni, da osebe z DS razumejo odnosne situacije, v katerih so. 

Menim, da zato, ker so čustveno tako razvite, da znajo ocenjevati različne odnosne 

situacije. Vsi vpleteni soglasno ocenjujejo sposobnost obvladovanja na primer konfliktnih 

situacij, kar starši osebe B. opišejo tako: »Recimo, da mu bo kdo začel grozit, ni, da bi 
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spremenil mnenje, se bo pa ustavil, ne bo se rinil in vztrajal.« Da se znajo osebe z DS 

postaviti zase, opisuje oče osebe C.: »Kar me razjezi, ji stresem, se zna zelo postaviti, ne 

boš ne boš ne boš.« Tudi ključna oseba osebe D. opisuje, da je bilo treba razviti zaupanje v 

instituciji med osebo D. in ključno osebo, saj sta tako zmogli uspešno obvladovati 

konfliktne situacije: »To je velik napredek, da mi da ključ, mi zaupa, kako pri drugih, pa ne 

vem.« Raziskani primeri kažejo, da so osebe z DS toliko razumne, da ustrezno 

prepoznavajo medosebne odnose in se v njih tudi ustrezno odzivajo. Kategorija se 

povezuje z obvladovanjem socialnih veščin in tudi s kategorijo Odkrito in neposredno 

reševanje odnosnih situacij. Značilno razumevanje odnosnih situacij opažajo tudi strokovni 

delavci, na primer pri osebi A.: »Je ona sposobna vozit tega vijuganja, si mi všeč, mi nisi 

všeč, to se prav, bom naredila ovinek mimo tebe. Tako da se izogne nekim neprijetnim 

situacijam.« Ali pa strokovna delavka osebe C.: »Zelo rada vidi, da imaš spoštljiv odnos 

do nje, da jo ne zafrkavaš, tudi zazna dobro, če jo hočeš poniževat, tudi če so drugi 

varovanci nad njo, da jo hočejo pokomadirat ali hočejo kričat, to zelo dobro zazna in tega 

ne mara, se zna zelo dobro branit, da tudi zakriči, če ji ni prav, pove, da me pustite pri 

miru, ne me zafrkavat. Potem je tudi jezna na tistega, ki jo zafrkava, se ne zapira vase in ni 

da bi videl stisko, pa ne zna povedat. Odreagira takoj, ko čuti, da jo nekdo napada.« Tudi 

v primeru nedejavne osebe D. strokovni delavec opiše: »Ni pa z nobenemu v konfliktu, tudi 

če ga kdo nazja, ko je počasen, on se ne sekira, niti na njega ni jezen. Razen, če bi šlo za 

nasilnega, bi povedal, da mu kdo nagaja.« V vseh primerih lahko razumemo, da odnosne, 

morebiti konfliktne situacije, osebe z DS odkrito in neposredno rešujejo, sproti, takoj, 

kakor je običajno najučinkovitejše reševanje določenih situacij tudi za osebe z značilnim 

razvojem. Vzporedno s kategorijo zmožnosti reševanja odnosnih situacij se je izkazala tudi 

kategorija Sposobnost znajdenja v neznanih, nepredvidenih situacijah. V vseh štirih 

raziskovalnih primerih sem ugotovila, da se osebe z DS znajdejo v neznanih situacijah, saj 

znajo poiskati pomoč drugega človeka, opisati oz. podati pomembne informacije, osebne 

podatke, da se iz neljube situacije rešijo. Slikovit primer opisuje strokovni delavec osebe 

D.: »Je nekoga dobil in sta nas skupaj poiskala, pa nas je uni, pa ja skrbite zanj, dobiš 

občutek kar obstaneš, ga nismo niti opazil, da je izginil. Nič kritičnega, samo potem je bil 

za dva koraka bolj hiter. Jo mora malo dobit, da je.« Slednje kaže na to, da so tvegane 

situacije lahko tudi poučne. Znano je namreč, da se vsi največ naučimo iz situacije, ki je za 

nas stresna, nevsakdanja. Podobno se kaže tudi pri osebah z DS, da je lastna iznajdljivost v 

neznani situaciji lahko dodaten korak k samostojnosti osebe z DS.  
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V pričujoči raziskavi sem ugotovila, da vpleteni pri opisovanju doživljaja oseb z DS 

izhajajo predvsem iz dejstva, da ima oseba sindrom. Zaradi tega naj bi bile zanjo značilne 

zmanjšane sposobnosti, omejitve, meje razvoja, poleg tega se lahko pojavljajo še dodatne 

bolezni, ki še bolj omejujejo osebo z DS, ipd. Menim, da gre v vseh navedbah za 

predpostavke, če ne ukoreninjene predsodke o osebah z DS. Tako so osebe z DS 

»uokvirjene«. Izstopiti iz okvirjev je poseben izziv, s katerim se ne spopadajo radi niti 

starši niti strokovni delavci. Starši ne upajo tvegati, ker so zadovoljni s trenutnimi dosežki 

potomcev z DS. Menim, da bi morali slediti že znani ugotovitvi, da je treba za razvijanje 

večje samostojnosti postaviti višja pričakovanja. S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) 

navajajo, da bi morali imeti tudi starši in skrbniki višja pričakovanja do mladostnikov z 

DS, vendar se pogosto dogaja, da starši delajo namesto oseb z DS, kar pomeni prikrajšanje 

oseb z DS za nove izkušnje, novo učenje. Podobno menijo tudi predstavniki Zveze Sožitje 

(Generalni koncept in izvedba načela, 1997), da bi morali dovoliti osebam z DS, da se 

učijo na danostih in da preizkušajo svoje sposobnosti ter da je treba od njih več 

pričakovati. Starši tudi ne želijo tvegati, ker se v tem sistemu počutijo varne, zadovoljne in 

polno izpolnjujoče, ustaljeno prakso pa je težko spreminjati. Ugotavljam, da starši niso 

pripravljeni na to, da bi morda potomec z DS prešel ovire, s katerimi so velikokrat navajeni 

živeti vsi družinski člani. Zastavlja se vprašanje, zakaj potomcu z DS, ki kaže potenciale za 

razvijanje večje samostojnosti, ne dopustijo več tveganja v domačem in tudi v 

institucionalnem okolju. Vprašanje je aktualno predvsem za osebe, vključene v institucijo. 

Izkazalo se je namreč, da sta v primeru osebe, ki stalno biva doma,  vendarle dopuščena 

večje tveganje in riziko razvoja. Posledično je izrazita bistveno večja samostojnost osebe 

B. Menim, da so večje omejitve v tveganju prav zaradi vključitve osebe v institucijo, ki 

določa pravila družbene skrbi za osebe z razvojnimi motnjami. Prav v tem se pojavlja 

pomembna dilema, o kateri menim, da strokovni delavci ne želijo govoriti, še manj pa 

morebitne zamisli udejanjati. Gre za delovanje strokovnih delavcev z osebami z DS v 

smeri krepitve čim večje samostojnosti oseb. Vendar, če želimo samostojnost oseb krepiti 

in vzdrževati, moramo osebo z DS v določeni situaciji prepustiti sami sebi. Vendar žal tega 

strokovni delavci ne zmorejo tvegati, saj nosijo preveliko odgovornost za odraslo osebo, ki 

je pri strokovnem delavcu v varstvu. Menim, da bi morali tovrstno dilemo tveganja urediti 

na državni ravni, da bosta strokovni delavec in oseba z DS v primeru nepredvidene 

nezgode, nesreče dovolj zaščitena. Ko bo to urejeno na makroravni, bodo strokovni delavci 

zaupljivejši do svojega dobronamernega ravnanja z osebo z DS. Oseba z DS bo imela več 
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konkretnih priložnosti razvijanja samostojnosti na različnih področjih in sploh 

samostojnosti bivanja.  

 

Samoobvladovanje oseb z DS 

 

Tabela 15: Kategorije samoobvladovanja oseb z DS 

Samoobvladovanje oseb z DS – kategorije 
Zmožnost vzpostavljanja distance 
Nezrelo samokontroliranje 
Nezrel način obvladovanja čustev  
 

Vse tri navedene kategorije so tehnike oz. načini samoobvladovanja oseb z DS in se 

izražajo na različne načine. Kategorija Zmožnost vzpostavljanja distance se je v nekaterih 

primerih pokazala s pozitivno, v drugih z negativno modaliteto, odvisno od vsebine, osebe 

ali stvari, do katere se vzpostavlja distanca. V primeru osebe A. se značilno kaže 

nezmožnost vzpostavljanja distance do simbolike, katere bistva oseba ne razume (npr. v 

cerkvi pri maši), saj jo preplavijo čustva, ko neposredno doživlja npr. trpljenje ob križevem 

potu. Ta čustva starši osebe A. opisujejo tako: »Ne prenese tega postnega časa. Se ji 

smilijo, čuti eno usmiljenje, pravi, da ona ne more tega poslušat, ko se govori o trpljenju, 

ona posluša tako kot je, tako posluša, tako je bilo, če rečejo tako.« Neposredno doživljanje 

nadzirajo osebe z DS tako, da se izogibajo situacijam (npr. obisku maše), kar starši osebe 

A. opišejo tako: »Ona je prav pokritizirala, da ona tega ne bo poslušala, in potem tudi k 

maši ne gre.« Ali pa v primeru doživljanja smrti njene prijateljice »ne smemo o tem govorit 

preveč, ker me prov prizadene«. In tudi ko gre za smrt matere, se oseba C. kontrolira z 

izogibanjem izražanja žalosti, kar oče osebe C. opiše tako: »Ni hotela jokat, je rekla, da ne 

sme jokat. Sem ji rekel, da lahko jokaš, tudi sam sem. To je sprejela, je pojamrala in 

sprejela. Mislila je, da ne sme jokat.« Tudi raziskani primer osebe D. zelo nazorno kaže 

nezmožnost vzpostavljanja distance do smrti matere, kar strokovni delavec osebe D. 

opisuje tako: »Njega je to zelo potrlo, ko je mama pešala, je rekel, da ne bo imel nikogar 

več. Zelo težko je to prenesel.« Opisani raziskani primeri navajajo nekoliko nezrele načine 

odzivanja v izjemno čustvenih situacijah, zato sem kategorijo poimenovala Nezrelo 

samokontroliranje. Večja zmožnost vzpostavljanja distance se kaže v raziskanih primerih, 

ko gre za vzpostavljanje določene distance do oseb, sogovorcev, kot opisujejo starši osebe 

B.: »Če ga kdo preveč sprašuje in da ne mara, reče vprašaj poštarja. In potem utihne. Tudi 
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meni reče včasih, če preveč vprašam. Če vprašam, kaj ti je povedal brat, mi reče, ti ne bom 

nič povedal.« Slednje kaže povezanost s kategorijo Zmožnosti razumevanja odnosnih 

situacij, o kateri sem razmišljala v prejšnjem poglavju. V raziskanem primeru osebe A. se 

kaže tudi kategorija Nezrel način obvladovanja čustev kot zmanjšana zmožnost ohranjanja 

zaupanja do sočloveka. Izkazalo se je, da ko je bila oseba A. v stiski, je izdala zaupanje 

svoje sorojenke, kar opisujejo starši osebe A.: »Ker denarja ni bilo takoj nazaj, je planila v 

jok in povedala, da noče vrnit denarja in potem se je S. jezila, da je šla povedat, kaj smo ji 

kupili in koliko je stalo.« In drugi primer: »Ko je povedala M. in A. (zaposleni v VDC, op. 

a.), da je spal fant pri S., so jo hecale, a je prav tole. Ko je prišla domov, je rekla, 'sem jim 

preveč povedala, drugič ne bom'. Se ji ni zdelo prav, da so se smejale.« Primera kažeta 

načina obvladovanja čustev. V prvem primeru gre za nezrel način, v drugem pa za 

popolnoma razumevajoče, zrelo čustveno odzivanje osebe A. na hudomušen posmeh 

strokovnih delavcev ob tem, ko jim oseba A. zaupa. V tem primeru velja kategorija 

zmanjšane zmožnosti ohranjanja zaupanja oseb z DS do strokovnih delavcev bolj za 

strokovne delavce kot pa za osebo A. V raziskanem primeru osebe C. pa se kaže kategorija 

nezrelega načina obvladovanja čustev, kajti gre za obvladovanje bolezni in rizičnih 

dejavnikov (npr. izogibanje sladkarijam), kar oseba C. opiše tako: »Tako da pozabim, ali 

pa zamižim, tudi zajočem, tako da me kar srce začne boleti.« Nezrel način obvladovanja 

čustev se kaže tudi v raziskovalnem primeru osebe B., ki stalno biva v domačem okolju. 

Starši opažajo, da določene neobvladljive situacije in nevrozo sprošča na ne ravno zrel 

način, kar opisujejo tako: »Rad kaj strga, v določenih situacijah, ko je kaj nervozen, ko kaj 

študira, pole skriva, potem rečem, prinesi in prinese, pa reče, se je strgalo.« 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) izraz samoobvladovanje opredeljuje kot 

obvladovanje samega sebe. V pričujoči raziskavi se je izkazalo, da osebe z DS obvladujejo 

same sebe različno, glede na situacijo, v kateri so (npr. v odnosu do ljudi, v odnosu do 

simbolike, v odnosu do vrednot ipd.). Izkazalo se je, da se osebe z DS med seboj 

razlikujejo glede načinov samoobvladovanja. Na primer ob verskih obredih (odnos do 

simbolike) lahko nekatere osebe z DS lepo sodelujejo, podobno kot osebe z značilnim 

razvojem, medtem ko druge osebe z DS ne zmorejo sodelovati, saj se preveč in dobesedno 

vživijo v nabožno vsebino in jo doživljajo kot resnično (npr. simbolika trpljenja na križu). 

Te osebe z DS težko vzpostavljajo distanco in ne zmorejo razumeti bistva simbolike. Težje 

samoobvladovanje sem zaznala tudi v primerih smrti bližnjih, sorodnikov ipd. Vendar pa 
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menim, da se v čustveno zelo obremenjujočih situacijah tudi osebe z značilnim razvojem 

težko obvladujejo. Morda je razlika le v tem, da osebe z značilnim razvojem zavestno bolj 

zakrijejo žalost in negativna čustva, medtem ko osebe z DS negativna čustva izražajo 

iskreneje in se jih ne sramujejo. Tudi A. H. Wheeler (2009) ugotavlja, da so osebe z DS 

»čustveni barometri«, saj se zelo dobro odzivajo na zvoke in čustveno vzdušje, prav tako 

hitro lahko zapadejo v jok. Podobno se je potrdilo v raziskavi, saj so osebe z DS čustveno 

zelo razvite. V raziskavi sem ugotovila, da osebe z DS iskreno izražajo občutenje, ki ga 

zaznavajo v odnosu do ljudi. Iz teh odnosov se tudi zelo veliko naučijo, saj znajo na 

podlagi izkušenj ustrezno ravnati in se primerno pogovarjati z ljudmi. Ugotovljeno je, da 

čutilni primanjkljaj in čustvene spremembe vplivajo na učenje in kognitivni razvoj oseb z 

DS (Määttä in sod., 2006; Nelson, Orme, Osann, & Lott, 2001).  

 

Vzgojno ravnanje oz. obvladovanje težav z osebami z DS 
 

Raziskani primeri oseb z DS nakazujejo, da temo vzgojnega ravnanja oz. obvladovanja 

težav z osebami z DS sestavljata dve večji vsebinski področji, in sicer težave oseb z DS in 

načini obvladovanja težav v domačem okolju (tabela 16) ter težave oseb z DS in načini 

obvladovanja težav v institucionalnem okolju (tabela 17). V vsako vsebinsko področje sem 

razvrstila ugotovljene kategorije, na podlagi katerih sem primerjala posamezne raziskovane 

primere. Primerjalne ugotovitve vsakega raziskanega vsebinskega področja sem 

predstavila v posameznem poglavju in ga sproti interpretirala. 

 

Težave oseb z DS in načini obvladovanja težav v domačem okolju 

 

Kategorija Težave v izpolnjevanju tipične razvojne naloge (poročiti se) se je najbolj 

izrazila v raziskovanem primeru osebe B., ki je najsamostojnejša in ni vključena v 

institucijo. Konkretna težava je zelo realna, saj je oseba B. vseskozi bivala in se družila z 

vrstniki z značilnim razvojem, ki so se kot mlajši odrasli tudi osamosvojili, se poročili in si 

ustvarili družine. Kot najpomembnejši vzorniki so osebi B. nezavedni »pobudniki«, da bi 

moral tudi sam opraviti tipične razvojne naloge razvojnega obdobja. 
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Tabela 16: Kategorije težav oseb z DS in načini obvladovanja težav v domačem okolju 

Težave oseb z DS in načini obvladovanja težav v domačem okolju – kategorije  
Težave v izpolnjevanju tipične razvojne naloge  
Osamljenost oseb z DS 
Preusmerjanje pozornosti 
Način reševanja problemov z izogibanjem 
Starševsko omejeno zavedanje glede optimalnih sposobnosti potomcev z DS 
Občutene in pripisovane potrebe in sposobnosti 
Pomen vrstniškega učenja in druženja z osebami z značilnim razvojem 
Upravljanje tveganja 
Pogojno prijateljstvo z vrstniki 
 

Oseba B. dejansko kaže voljo in željo po razrešitvi te značilne naloge, saj pravi: »'Zdaj pa 

jaz čakam, da se poročim, se poslovim in grem v Ljubljano in bom ostal gor'. Kam boš šel? 

'V LJ, saj ne boste nobenemu povedala?' Ne, ne, ne bom pravila. 'To je tajno. S Tanjo 

Ribič, sem nardu neke dokumente gor, imam za plačat torto, poroko, vse vse'. Pa če se ne 

boš oženil? 'Saj se moram ožent, sem se zmenu vse, to je moja želja še'.« Vendar pa se s 

starši v tej nameri razhajajo, saj te realne želje ne jemljejo resno in pravijo: »Pravi 'se bom 

oženil, bom šel' in pol pozabi in pol se spet spomni. Se mi zdi, da je to del njegovega 

življenja, da ni tako strogo, tako mora bit.« Slednje kaže na dopuščanje staršev, da oseba 

B. lahko razmišlja o poroki, vendar pa niso pripravljeni resno prisluhniti tovrstnim željam 

in potrebam osebe B. V raziskanem primeru starši prepuščajo poskus razreševanja te 

razvojne naloge osebi B., česar pa brez pomoči ne more izpeljati. V preostalih treh 

raziskanih primerih sem ugotovila, da se s podobnimi željami o poroki soočajo tudi druge 

osebe z DS, vendar bolj v fantaziji, kot pa da bi realno načrtovale ali si poroke zares želele. 

V teh primerih fantazijski svet želja ne vpliva na občutek nezadovoljstva, saj se zavedajo 

možnosti neuresničitve omenjene razvojne naloge. Tako vse ostaja samo v predstavah 

oseb, v imaginarnem svetu, kar na primer oseba A. opiše tako: »Mam rajš v sanjah, sanjski 

moški.« V raziskanem primeru osebe D. pa njena ključna oseba opisuje, da nima tovrstnih 

potreb ali želja, kar spet lahko navežemo na nedejavnost in neiniciativnost osebe. 

Doživljanje opisuje ključna oseba: »On je zadovoljen tako, kot je. Ne govori, včasih se 

hecamo, se smejemo o poroki. Da bi pa resno to govoril, pa ne, je kar na realnih tleh, res 

jih dosti govori o sanjah, punce, on nikoli ne sanja takšnih stvari.« V raziskanem primeru 

osebe B., ki ni vključena v institucijo, prihaja do občutkov osamljenosti, ko se prijatelji 

selijo, poročijo in ustvarjajo družine. Zato sem kategorijo poimenovala Osamljenost oseb z 

DS. Občutke osamljenosti nam razkrivajo starši osebe B., ko pravijo: »Potem so se ti fantje 



 
Ugotovitve in razprava 

 

169 
 

poročili in vsi so odšli. In on je kar naenkrat postal osamljen.« Življenjske prelomnice, ki 

jih bolj ali manj uspešno preidejo sovrstniki z značilnim razvojem, ponovno vplivajo na 

doživljanje in hrepenenje osebe B., da bi jih morala tudi sama preiti (npr. skleniti zakonsko 

zvezo, doseči samostojno bivanje ipd.). V nekaterih državah je zakonska zveza oseb z DS 

precej običajna, v Sloveniji pa še ni uzakonjena, in kot smo ugotovili, si tako starši kot 

strokovni delavci pred tem še vedno zatiskajo oči in ne upajo tvegati novega – drugačnega 

izziva, eksperimenta oseb z DS. V dveh raziskanih primerih, v katerih se pojavljajo 

tovrstne težnje oseb z DS po poroki ali samostojnem bivanju, se je izkazalo, da se starši 

izogibajo pogovoru in pozornost preusmerjajo na druge, bolj želene teme. Kategorijo sem 

poimenovala Preusmerjanje pozornosti. Ob tem se pojavlja dilema, ali ni morda 

preusmerjanje pozornosti že neke vrste psihična manipulacija z osebo z DS. Menim, da 

tovrstno prikrivanje resnic in zamolčanje tem je manipulacija, v kateri se skriva tudi 

ambivalenten odnos, saj npr. starši govorijo na eni strani z odraslo osebo z DS, ki je zelo 

samostojna, odrasla, razumna, z zmožnostjo pogovora o vsem, v istem hipu pa odrasli 

osebi zakrivajo jasne odgovore, češ, saj tega ne bi razumela. Da gre za preusmerjanje 

pozornosti, je razpoznavno iz izjav staršev osebe A.: »Ko to izreče, se opiramo na tisto, da 

bo čuvala otroke, ima željo, a ne da bi izražala, da bi jih ona imela.« In celo preusmerjanje 

pozornosti na morebitno drugačno vzgojno ravnanje drugega izmed staršev, kot meni oče 

osebe C.: »Nikoli ni izrazila želje po spolnosti in če bi bila mama, bi bilo drugače.« 

Ugotovila sem tudi kategorijo Način reševanja problemov z izogibanjem, saj se nedejaven 

način reševanja problemov kaže, ko gre za družinske pogovore o življenjskih prelomnicah 

v obdobju mlajših odraslih z DS (npr. pogovor o spolnosti, življenju v partnerski skupnosti 

ali samostojnem življenju, poroki, rojevanju otrok ipd.). Ugotavljam, da so te teme v 

družinah oseb z DS še vedno tabu. Navedene razvojne naloge ostajajo nerealizirane, 

neuresničljive v realnem svetu in mogoče zato toliko bolj žive in želene v nerealnem, 

imaginarnem iluzornem svetu fantazij posameznikov – oseb z DS. Ta fantazijski svet starši 

in strokovnjaki uvidevno dopuščajo. Starši osebe A. pravijo: »Tole ni zanjo, ona nikoli ne 

reče, da bi imela otroke, ona reče, da bi jih oni imel, nima nobene želje, vsaj izraža je ne, 

niti ne drezam v njo, ker je malo težko tole.« Ali pa: »Ona prav vpraša kakšno stvar in 

potem ji ne znam odgovorit in jo vprašam pa v zvezi s čim. En dan je rekla, kaj je sindrom. 

Potem recimo je vprašala, kakšni so prizadeti, ipd. Jaz nikoli ne rečem, da je ona to.« 

Dejansko se kaže, da se starši izogibajo pogovoru, saj ne zmorejo ali nočejo jasno in 

odkrito obrazložiti teme, ki je za osebo A. zanimiva. Ali pa morda starši ne prepoznajo 
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možnega napredka svojih potomcev in sposobnosti, ki bi jih lahko dosegli. To kategorijo 

imenujem Starševsko omejeno zavedanje glede optimalnih sposobnosti potomcev z DS. V 

tem značilnem razlaganju zavedanja oziroma nezavedanja meja sposobnosti oseb z DS se 

jasno kažejo zamolčane teme pogovorov, izmikanje vprašanjem, kar posledično pomeni 

vzdrževanje dobrih odnosov v družini, razumevanje in mir. Znano je, da imajo nekatere 

družine z osebami z DS na tem področju težave. Zanje predvidevam, da vstopajo v 

razprave, značilne za razvojno stopnjo mlajših odraslih, kot menijo starši osebe A.: »Sem 

pa že slišala od drugih podobnih družin, da se pogovarjajo, kako povedat, da imajo 

probleme. Tu jih zaenkrat nismo imel. Imam občutek, da razume.« Pojavlja se pomislek, ali 

res razume, da ne zmore izvršiti pomembne razvojne naloge, ali morda ni težav, ker se z 

njimi ne sooča, ampak se jih izogiba. Vzporedno s preusmerjanjem pozornosti in z 

izogibanjem gre tudi za pripisovanje potreb in občutenja osebi z DS, zato kategorijo 

imenujem Občutene in pripisovane potrebe. Menim, da velikokrat postavljamo omejitve še 

večjemu razvoju oseb z DS, ker »vemo«, kako se počutijo, kaj naj bi od njih pričakovali, 

kako naj bi se nam izkazali ipd., kar npr. strokovnjaki opisujejo tako: »Že vprašanje izpit 

za avto, do katere mere so sposobni že fizično reagirat, že sama reakcija kot pri ostalih.« 

In tudi starši, na primer v primeru sklepanja zakonske zveze. Starši dopuščajo sanjarjenje o 

poroki: »On zdaj pravi, da se bo oženil. To je nekako iz tistega, ker so vsi njegovi prijatelji 

se poročili in on je ostal sam in mora tudi on nekaj najti /…/ Pravi 'se bom oženil, bom šel' 

in pol pozabi in pol se spet spomni. Se mi zdi, da je to del njegovega življenja, da ni tako 

strogo, tako mora bit.« Torej, teh besed in želja oseb z DS se nekako ne jemlje resno, ker 

»vemo, da se te osebe ne poročajo«. Sklepna ugotovitev zaokroža in ponovno izpostavlja 

trenutno veljavno dejstvo o mlajših odraslih z DS, da zanje ni običajno poročanje in s tem 

še večje osamosvajanje. 

 

Kategorija Pomen vrstniškega učenja in druženja z osebami z značilnim razvojem se je 

najbolj izrazila v dveh raziskanih primerih, in sicer v primerih dejavnih oseb, ki bivata v 

domačem okolju. Vsi vpleteni soglasno sporočajo, da je druženje z osebami z značilnim 

razvojem za osebe z DS zelo pozitivno in koristno. Ugotovila sem značilno povezavo med 

druženjem osebe z DS z vrstniki z značilnim razvojem in stopnjo samostojnosti. Pogostejše 

druženje z vrstniki pomeni večjo samostojnost osebe z DS, saj se prav v taki družbi najbolj 

uči. Gre za močan vpliv vrstnikov na učenje oseb z DS. Tako na primer starši osebe B. 

opisujejo: »Družba prijateljev so mu bili zgled. To je vplivalo na njega dobro, kamor so šli 
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je šel z njimi in če je bilo za kako neumno, je šel z njimi. Lahko ni bilo vse dobro za njega, 

ampak izkušnje so pa včasih dobre.« V tem je mogoče zaznati pridobivanje dobrih in 

slabih izkušenj, ki posameznika krepijo, in hkrati zmožnost Upravljanja tveganja na strani 

vrstnikov, osebe B. in njihovih staršev. Vrstniki z značilnim razvojem niso obremenjeni z 

določenimi omejitvami in zmožnostmi niti s svojimi niti z vrstniškimi, kar je seveda po eni 

strani tvegano, po drugi pa neomejujoče za doseganje nove izkušnje, premagovanje novih 

izzivov. Starši osebe B. tvegane podvige vrstnikov razlagajo tako: »So ga kam povabili in s 

prepričanjem, da se ga lahko pusti, so mu rekli, naj pride s kolesom dol, a ni vedel kam it.« 

Tako so osebi B. nevede omogočili učiti se iz izkušenj, znajti se, poskrbeti za lastno 

varnost ipd. Iskreno in pravo prijateljstvo izkazujejo prijatelji v opisanem raziskanem 

primeru, saj osebe B. niso pozabili, tudi če so se poročili in odselili. To starši osebe B. 

opisujejo tako: »Ko se dobijo fantje, ga zmeri povabijo, se spomnijo nanj.« Prav tako je 

mogoče zaznati, da oseba B. s široko socialno mrežo in z zmožnostjo razumevanja 

odnosnih situacij sama izbira prijatelje pod določenimi pogoji, zato sem kategorijo 

imenovala Pogojno prijateljstvo z vrstniki. Starši tako opisujejo sposobnost presojanja 

potomca B.: »Je pa tudi to res, da jih kakšne ne pozdravi, da jih prav ignorira. Ima eno 

tako presojo. Pa mu rečeva, zakaj ga nisi pozdravil, 'to ni moj prijatelj', reče.« Izkazalo se 

je, da je oseba B. veliko dovzetnejša za vrstniško učenje kot pa učenje svojih staršev, kar 

starši opazijo: »Kar mu reče brat, je sveto.« Znano je, da se osebe z DS veliko naučijo prav 

s posnemanjem drugih, in če gre za posnemanje oseb z značilnim razvojem, gre za učenje 

samostojnosti na različnih področjih, tudi na področju skrbi za samega sebe, kar starši 

opišejo tako: »Brat in fanti, ki se je družil z njimi, so se parfumirali, hitro tudi on in so mu 

rekli, naj pride zrihtan, odišavljen. In on je zmeri bil njim enak.« V drugem raziskanem 

primeru druženja z osebami z značilnim razvojem gre tudi za povezovanje osebe A. v 

soseščini in na plesnih vajah, kar vsi vpleteni opisujejo kot izjemno pomembno za razvoj 

samozavesti in samostojnosti osebe A. Tako starši osebe A. menijo: »Kakor hodi plesat, 

punce znajo verjetno bolj usklajeno zaplesat, ampak občutek, da to je pomembno, pa da se 

srečajo, je tega videla.« Strokovna delavka A. pa navaja: »Od nje se točno tisto zahteva, 

kar se od ostalih. Dobro, tega sicer verjetno A. ne bo izvedla točno, ampak ona zahteva, da 

če je neka vaja taka, je taka in to je to. Tako, da jaz mislim, da je to zelo dobra stvar.« 

Oseba A. pa na vprašanje, katere osebe so zanjo najpomembnejše, odgovarja s »ples«. 

Slednje kaže na to, da so zanjo pomembnejše vrstnice z značilnim razvojem, ki se družijo 

na plesu, kot pa na primer osebe z razvojnimi motnjami v delavnici.  
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Področje težav oseb z DS in njihovo obvladovanje se predvsem usmerjata na značilne 

težave mlajših odraslih med odraščanjem in osamosvajanjem. Gre torej za razreševanje 

pomembnih razvojnih nalog, s katerimi se soočajo tudi vrstniki z značilnim razvojem. V 

poglavju ne razmišljam  običajnih težavah raziskovanih oseb, ki jih imajo zaradi sindroma, 

ampak zgolj o težavah, ki, kot rečeno, zadevajo večino oseb v tem razvojnem obdobju. 

Havighurst (Dave, 2007) med razvojne naloge mlajših odraslih šteje na primer čustveno 

osamosvajanje od staršev in drugih odraslih, pripravljanje na partnersko in družinsko 

življenje ipd. V primerjanju vseh raziskovanih oseb se je pokazala razlika glede pojavljanja 

težav z razreševanjem razvojne naloge (npr. poročiti se), in sicer glede na dejavnost oz. 

nedejavnost osebe z DS ter tudi glede na bivalno okolje in družbo, v kateri oseba z DS živi. 

Ugotovila sem, da dejavna oseba, ki živi in biva v domačem okolju in se druži z vrstniki z 

značilnim razvojem, kaže bistveno več konkretnih težav v razreševanju razvojne naloge. 

Težave se pojavljajo, ker se oseba B. dejansko želi poročiti, glasno razmišlja o poroki in 

celo načrtuje, se pripravlja. Vendar v teh pripravah nima podpore niti staršev in niti 

vrstnikov, ker predvidevam, da velja prepričanje, da se oseba z DS ne sme poročiti, lahko 

pa se o poroki pogovarja. Predstavniki slovenske Sekcije za DS (n. d.) ugotavljajo, da je 

pri vzgoji oseb z DS najpomembnejša usmerjenost k iskanju in maksimiziranju 

sposobnosti teh oseb, saj je to predpogoj, da lahko mlajši odrasli z DS samostojneje 

sodeluje v skupnosti na področju dela in družbenega življenja. V kontekstu razmišljanja o 

razreševanju tovrstne razvojne naloge (poroka osebe z DS) se navedena zamisel sekcije ne 

udejanja. Problem je ne le v družinskem načinu razmišljanja, ampak tudi v pogledih 

lokalne skupnosti in celotne družbe na poroko oseb z DS. V raziskanih primerih 

nedejavnih oseb nisem ugotovila tovrstnih težav, saj osebe ne izražajo želje po poroki in se 

niti ne poskušajo soočati z razreševanjem omenjene razvojne naloge. V ta sklop težav v 

razreševanju razvojne naloge spada tudi osamosvajanje od staršev v smislu samostojnega 

bivanja v skupnosti. Menim, da je tudi to velika težava staršev, saj ne zaupajo potomcem z 

DS, da bi lahko uspešno sami živeli, in raje, kot da bi poskusili oz. dali možnost, poiščejo 

pomoč drugega, da potomcu z DS zagotovijo stalno varstvo in odvisnost od drugega. 

McGuire (2005) dodaja, da če bi ljudje zmogli prepoznati več posebne nadarjenosti in 

talenta, značilnih za osebe z DS, bi jim bili sposobni bolj pomagati izkoristiti ju in se 

razvijati, kar bi pomenilo izboljšanje kakovosti življenja in večjo neodvisnost. V raziskanih 

primerih osebe z DS ne izražajo želje po samostojnem bivanju, saj menim, da se same zelo 

zavedajo lastnih omejitev v sposobnostih in tudi veljavnih družbenih norm, da osebe z DS 
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ne morejo živeti same. Predvidevam, da je težava v tem, da osebe z DS nimajo možnosti 

izražati želja po samostojnem bivanju. Kot se je izkazalo v raziskanih primerih dejavnih 

oseb, se znajo starši spretno izogniti neželenim vprašanjem svojih potomcev z DS. Starši 

niso pripravljeni tvegati in sprejeti večji riziko v razvijanju večje samostojnosti potomcev z 

DS, zato se ta ne more razvijati, ampak ostaja v trenutno družbeno sprejemljivih okvirjih. 

Menim, da bi morali pogled na samostojnost oseb z DS začeti gledati od zgoraj navzdol, 

kar pomeni, da bi se morali začeti upoštevati primeri dobre prakse pri osamosvajanju oseb 

z DS (čeprav povzete iz tujine) in te generalizirati (uzakoniti) na državni ravni. Ko bodo 

drugačni pristopi dovoljeni in odgovorno sprejeti na makroravni, si bodo dovolili tudi 

strokovni delavci in starši, ki so že sami po sebi dovolj ozaveščeni, stopiti v smeri še večje 

samostojnosti oseb z DS. V tem primeru gre za oblikovanje socialne inkluzije, saj Corbett 

(1999, v Kavkler, 2008) navaja, da proces inkluzije omogoča oblikovanje inkluzivne 

kulture, v kateri se sprejemajo različne posebnosti in podpirajo različne potrebe zaradi 

različnih spolov, narodnosti, jezikovne pripadnosti, družbenih statusov, stopnje izobrazbe 

in tudi raznih pomanjkljivosti, kot so motnje, bolezni in druge težave. 

 

Težave oseb z DS in načini obvladovanja težav v institucionalnem okolju 

 

 Tabela 17: Kategorije težav oseb z DS in načini obvladovanja težav v institucionalnem 

okolju 

Težave oseb z DS in načini obvladovanja težav v institucionalnem okolju – kategorije  
Sprotni in odkriti pogovori, sklepanje dogovorov 
Ignoriranje in minimaliziranje težav 
Izražanje naklonjenosti in ljubezni 
Vzpodbujanje obojestranskega spoštljivega in zaupljivega odnosa 
Enostransko dejavno reševanje težav 
 

Med primerjanjem raziskovanih primerov sem odkrila pet različnih kategorij, ki zajemajo 

temo vzgojnega ravnanja v institucijah, in sicer: sprotni in odkriti pogovori, sklepanje 

dogovorov, ignoriranje in minimaliziranje težav, izražanje naklonjenosti in ljubezni, 

vzpodbujanje obojestranskega spoštljivega in zaupljivega odnosa ter enostransko dejavno 

reševanje težav. Slednji se kaže kot edini manj učinkovit način reševanja težav. V 

nadaljevanju opisujem vse kategorije primerjalno. 
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Kategorija Sprotni in odkriti pogovori, sklepanje dogovorov se je izrazila v vseh treh 

raziskanih primerih oseb z DS, vključenih v institucijo. Strokovni delavci opisujejo, da se 

za pogovor redno odločajo, saj izkušnje kažejo, da so tako tudi najuspešnejši. Za odkrite 

pogovore se najpogosteje odločajo pri razreševanju konfliktnih situacij, ko poskušajo 

soočiti vpletene in se čim bolj odkrito pogovoriti. Pogovori so taki tudi, kadar gre za 

razlaganje določenih zanimivih tem, ki so morda v družinah skrivnostnejše, bolj zaprte, 

tabuizirane (npr. pogovor o spolnosti). Izkazalo se je, še posebej v raziskanem primeru 

osebe A., da čim bolj je tematika doma skrita, tem večji je izziv za osebo A., da se o temi 

pouči v instituciji. Izkazalo se je, da se strokovni delavci odkrito pogovarjajo o spolnem 

razvoju mlajših odraslih, o možnostih zanositve in ustrezni zaščiti pred neželeno 

nosečnostjo, o obveznostih, ki jih novorojenček prinaša, ipd. Skratka, gre za spolno vzgojo 

oseb z DS, kot opisuje strokovna delavka osebe A.: »V skupini je ona in še dva, ki so mladi 

in so zelo zahtevni in se zelo veliko pogovarjamo tudi o spolnosti in teh zadevah. Je pa 

tako, da bi A. prav izražala neko željo živet z nekom, to ne. Mislim, da sprejema te stvari 

bolj v šali, je pa grozno zvedava, kako to zgleda, da ni ravno ključka, ki damo mamici 

dojenčka v trebuščka, ampak mora biti neki drugega.« Slednje kaže tudi na to, da je dobro 

pogovarjati se o spolnosti, saj tako osebe z DS lahko odkrito povedo, kakšna so njihova 

pričakovanja in želje glede te tematike. Med odkritim pogovorom o odnosnih situacijah se 

značilno kažejo tudi dozorevanje oseb z DS, učenje in grajenje partnerskih odnosov med 

osebami z DS in strokovnimi delavci, kar strokovna delavka osebe A. opisuje tako: 

»Dejansko je bilo teh pogovorov več, vsi so bili usmerjeni v to, da jaz njo imam rada, da ni 

noben problem, če me pokliče, če je karkoli, a prav za vsako stvar pa tudi ne. Pri njej skozi 

te pogovore se je začela stvar obračat in pa s tem, da sem jaz začela ignorirat te klice in 

SMS, da nisem odgovorila ali pa kakorkoli. S tem, da sem ji pa vsak dan povedala, zakaj 

nisem odgovorila. S tem se je začel en zrel odnos in jaz s strani A. ne čutim nobenega 

pritiska, nobene obremenitve, resnično ne in tudi se zgodi večkrat, da me pokliče čez 

vikend in tudi ji povem, da me lahko pokliče, če mi ima kaj za povedat in ni to več tisto, kar 

je bilo na začetku, ko je res za traparije, ampak, če se ji zgodi nekaj lepega, ali pa, če je 

žalostna, me pokliče.« Podobno navaja tudi strokovna delavka osebe C.: »Največ s 

pogovorom je pri njej. Z neko ukazovalnostjo, ne boš dosegel in to, da ji pokažeš, da jo 

imaš rad, da si spoštljiv do nje.« V navedenih izjavah ugotavljam več pomembnih 

elementov vzgojnega ravnanja strokovne delavke. Med odkritim pogovorom in 

vzporednim ignoriranjem, minimaliziranjem težav ter izražanjem naklonjenosti in 
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spoštovanja se je vzpostavil zrel partnerski odnos med osebo A. in strokovno delavko. Za 

usvojitev tako zrelega odnosa je nujna zrelost obeh pomembnih subjektov, kar strokovna 

delavka osebe A. opisuje tako: »Je zrela, mislim, da tudi sprejema odgovornost, kar mi je 

zelo pomembno, če se nekaj zmenimo, se zmenimo.« V drugih dveh raziskanih primerih 

oseb z DS, ki bivata v instituciji, se je kategorija prav tako pojavila, vendar ne tako izrazito 

kot v primeru opisane osebe A. Vpleteni sicer soglasno podpirajo sprotne in odprte 

pogovore, vendar pa kmalu tudi dopolnijo, da če pogovor ni dovolj, ukrepajo drugače in 

težave rešujejo enostransko oz. odločijo namesto osebe z DS. Slednje se je najpogosteje 

izrazilo v primeru nedejavne in manj dejavne osebe, v katerem se kaže nezainteresiranost 

za pogovor, strokovni delavci pa se pogosteje odločajo za enostransko reševanje težav z 

osebo D. 

 

Kategorija Ignoriranje in minimaliziranje težav se je izkazala v vseh treh raziskovalnih 

primerih in kaže na zavedanje strokovnih delavcev, da z ignoriranjem določenega 

motečega vedenja zmanjšajo mnogo težav oz. jih tudi ne izzovejo. Tako na osebe z DS 

prenesejo večjo odgovornost v določenih dejanjih, kot opisuje ključna oseba osebe D.: »Če 

je tu zajtrk ob 8.00 in pride ob 8.15, mu rečemo, če prideš takrat, veš da zajtrka ne bo. Če 

včasih kak obrok zamudi, včasih ob sobotah če prav noče vstat, saj to je življenjsko, saj 

tudi mi tako naredimo, če smo ob sobotah prosti, ne vstanemo ob 6.« Slednje kaže na to, da 

se z nedejavno in s počasno osebo D. odkrito in jasno pogovorijo. Po tem pa se oseba D. 

sama odgovorno odloča, ali bo zajtrkovala ali ne. Prav v tem raziskanem primeru, ki 

zadeva nedejavno osebo z DS, je pomembno tudi upoštevanje tempa osebe z DS, saj jo 

naglica zmede, kot pravi ključna oseba: »Jaz raje pridem 10 minut prej in slonim na vratih, 

da on dela, delava vse na počasi, ker jaz sem si dala v glavo, da pri njemu ni hitrosti, niti 

sam ni narejen, da bo tekel po hodniku se umit, se obleč. To vse počasi, mislim da je prav 

čas tisti, ki je pomemben dejavnik.« Slednje kaže na to, da če se časovna dimenzija 

upošteva oz. zanemarja, se osebi z DS omogoča, da sama poskrbi zase, s čimer se vzdržuje 

samostojnost, ki jo je v preteklosti usvojila. Tudi v drugih primerih se je izkazalo podobno. 

Če namreč strokovni delavci v situaciji presodijo, da je nek problem tako minimalen, da ga 

lahko ignorirajo, s tem več pridobijo v odnosu do osebe z DS, saj ji omogočajo, da zadevo 

uredi po svoje in tako uveljavlja samostojnost. 
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Kategoriji Izražanje naklonjenosti in ljubezni ter Vzpodbujanje obojestranskega 

spoštljivega in zaupljivega odnosa sta se izkazali kot učinkoviti metodi reševanja težav z 

osebami z DS. Kategorija Izražanje naklonjenosti in ljubezni se je izkazala kot zelo 

učinkovita za uspešno konstruktivno obvladovanje težav z osebami z DS, saj kot meni 

ključna oseba osebe D., »moraš biti tudi malo mame tu notri, kar oni pogrešajo. Čutiš, da 

moraš zanj malo več pogledat. Tudi za k maši mu rečem, saj boš šel tudi ti zraven, pač 

čutiš malo več do njih«, v primeru osebe A. pa strokovna delavka izpostavlja pomembnost 

prvega jutranjega stika za uspešno dnevno sodelovanje: »Da se v bistvu mi dve pozdraviva, 

pa naj bo to ali objem ali pa samo dotik.« Pozitivno občutenje strokovnih delavcev do oseb 

z DS te zelo začutijo in so poglavitni konkretni dejavnik oz. pokazatelj kakovosti odnosov 

med strokovnimi delavci in osebo z DS. Osebe z DS so pravi čustveni barometri in zelo 

dobri opazovalci drugih oseb, saj znajo realno oceniti razpoloženje drugih. Tudi kategorija 

Vzpodbujanje obojestranskega spoštljivega in zaupljivega odnosa se je v vseh raziskanih 

primerih izkazala kot zelo pomembna. Pri konstruktivnem dejavnem obvladovanju težav z 

osebami z DS je namreč zelo pomemben obojestranski in zaupljiv spoštljiv odnos med 

udeležencema. Za doseženo zaupanje je potreben določen čas, kot opisuje ključna oseba 

osebe D.: »Mu vedno povem, to dam prat, da ne boš iskal, pa mi da ključ, da mu dam 

drugo. To je velik napredek, da mi da ključ, mi zaupa.« Strokovna delavka osebe A. pa 

opisuje: »Mislim, da sva šle skozi tisti odnos, ki je bil kar neki in mislim, da je A. tudi, da 

sem izmed tistih ljudi, ki jim zelo zaupa.« Prav tako se je v primeru osebe C. izkazala 

pomembnost spoštljivega odnosa, kar strokovna delavka opisuje tako: »Zelo rada vidi, da 

imaš spoštljiv odnos do nje, da jo ne zafrkavaš, tudi zazna dobro, če jo hočeš poniževat, 

tudi če so drugi varovanci nad njo, da jo hočejo pokomandirat ali hočejo kričat, to zelo 

dobro zazna in tega ne mara.« Slednje kaže tudi na pomembnost spoštljivega odnosa med 

drugimi osebami z razvojnimi motnjami, ne le v odnosu do strokovnih delavcev. Menim 

pa, da morda strokovni delavci še vedno premalo pozorno spremljajo medosebne odnose 

oseb z različnimi motnjami in prepustijo reševanje njim. Res je, da naj bi se odrasle osebe 

same pogovorile, soočile v konfliktnih situacijah, a vendarle menim, da jih moramo za to 

še prej usposobiti, poučiti. V vsakdanjem življenju je nujna stalna pozornost na kakovost 

medosebnih odnosov katerekoli skupine oseb. 

 

Kategorija Enostransko dejavno reševanje težav se je izkazala redkeje in bolj v skrajnih 

oblikah reševanja težav z osebami z DS. Enostransko reševanje težav se je izrazilo le v 
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dveh raziskanih primerih oseb, ki bivata v instituciji in sta manj dejavni. Pri obeh se je 

izkazalo, da težave poskušajo reševati le strokovni delavci, ne pa tudi osebe z DS. 

Ugotovila sem povezavo med dejavnostjo oz. nedejavnostjo oseb z DS ter enostranskim 

oz. obojestranskim reševanjem težav. V dveh raziskanih primerih so se izkazale nekatere 

značilne metode enostranskega reševanja težav, in sicer pogajanje, zastraševanje, 

manipulacija, prisila, timsko reševanje brez dejavne soudeležbe osebe z DS, prigovarjanje 

ipd. Zaradi nedejavnega sodelovanja oseb z DS se navedene metode pogosto izkažejo kot 

neuspešne. Uporabljajo se, kadar proaktivno reševanje ni mogoče. Strokovnjaki navajajo 

primere pogajanja in timskega reševanja, npr. ključna oseba osebe D.: »Bilo ga je strah 

hodit spat, on je zvečer ko bi moral iti spat, ga je neka tesnoba in potem kao da gleda TV, 

ma je spal pred TV, to je trajalo dolgo časa in potem zjutraj ga nismo mogli zbuditi. Potem 

sem sestri enkrat omenila, ko je prišla na obisk in je rekla, da pri njem ni bil nikoli 

problem, ker je hodil točno spat in zgleda, da ga je bilo prav strah, ko mu je mama umrla. 

Enkrat mi je tudi omenjal, da ga je strah. Počasi je tisto izzvenelo, zdaj gre spat normalno 

okoli desete.« Primer zastraševanja opisuje ključna oseba osebe D.: »Saj to ni v redu, ma 

vzamem denarnico, ključ in rečem glej, bo moje dokler se ne pripraviš, potem pogleda, 

čeprav se je že navadil, da mu dam, ko gre v kombi. Moraš prav malo pod prisilo. Saj pole 

pride druga oseba, da če ne uboga in poskusi druga oseba.« Strokovna delavka osebe C. 

tako opisuje primer pogajanja in prisile: »Je vajena rutine, vsako stvar, ki jo bomo delali, 

jo moramo en dan prej obvestit, npr. če bomo šli drug dan na sprehod, ji moramo prej 

povedat, pa vpraša, zakaj ali pa, če se tisti dan kaj zgodi, da je nekaj nujno, je to zelo dolg 

čas njenega prilagajanja za vsako spremembo. Tudi ko gremo v trgovino, ja, zakaj zdaj. 

Vsako stvar je treba pol ure prej povedat, še ko nastopi tista situacija, se kar nekaj časa 

pogajaš, da potem naredi nekaj drugačnega.« Prigovarjanje in pomoč sodelavcev pa 

predstavi tako: »Včasih je dovolj, da rečemo, ja, je rekel M., potem kar bomo naredil.« In 

primer manipulacije: »Ker ima težave z nogami, slabo hodi, jo hitro upeha, če hočemo iti 

na sprehod, se tega zaveda in se verjetno tudi zaradi tega malo bolj upira, ampak potem 

rečemo, da bomo šli na kavo, in potem gre.«  

 

V pričujoči raziskavi je splošna ugotovitev obvladovanja težav z osebami z DS, da 

strokovni delavci dejavneje, odprto in konstruktivno rešujejo sprotne težave, medtem ko se 

starši neradi soočajo s težavami, raje se izogibajo dejanskim težavam oziroma 

preusmerjajo pozornost, da ne frustrirajo sebe in svojih potomcev z DS. Kje je vzrok za 
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tako različne načine vzgojnega ravnanja, nisem ugotovila. Predvidevam, da so med razlogi 

večja pričakovanja in standardi dela strokovnih delavcev z osebami z DS. G. Čačinovič 

Vogrinčič (2008) v povezavi z udeleženostjo, s sodelovanjem med uporabnikom in 

strokovnimi delavci govori o delovnem odnosu, v katerem vsi prisotni soustvarjajo deleže 

rešitve. Torej gre za neke vrste pričakovan način reševanja težav z osebami z DS v 

instituciji. Na drugi strani pa so starši pogosto prepuščeni sami sebi in svojim občutkom pri 

vzgajanju in usmerjanju potomcev z DS. Brown (2004) ugotavlja, da so bili starši oseb z 

DS v preteklosti navajeni, da so zaznave njihovih otrok nepravilne, zato tudi nepomembne. 

Sodobni koncepti pa v ospredje postavljajo osebne zaznave mlajših odraslih z DS. Avtor 

tudi navaja, da je ocenjevanje drugih oseb glede kakovosti življenja oseb z DS vredno 

spoštovati, vendar pa ta ocena ne bi smela biti enako pomembna kot ocena mlajše odrasle 

osebe z DS o kakovosti življenja, saj pojasnjuje, da sta napredek in razvoj bolj mogoča, ko 

je zaznava osebe z DS v središču vsakršne strokovne razprave. Torej bi morali upoštevati 

in spoštovati tiste zaznave, želje in potrebe, ki jih oseba z DS izraža. Osebam z DS niso 

zagotovljeni zagovorniki, ki bi jih lahko podpirali in zagovarjali v njihovih željah, 

pravicah, ki naj bi jim starši tudi dejavno sledili. Tako bi se morda vzgojno ravnanje 

staršev spremenilo, predvsem v tem, da bi prisluhnili morebitnim večjim željam potomcev 

z DS, ki se doslej še niso uresničile. To bi pomenilo korak naprej k razvijanju inkluzivnega 

okolja oseb z DS. Za uspešno izvajanje inkluzije je treba prilagoditi prostor, program in 

metode dela z osebami s posebnimi potrebami, saj tudi Brown (2004) navaja, da morajo 

starši in strokovnjaki razmisliti o tem, kako naj posameznikovo okolje naredijo bolj 

inkluzivno. 

 

 

7.2 Varovalni in ogrožajoči dejavniki 

 

V pričujoči raziskavi sem med primerjanjem vseh raziskovanih primerov ugotovila 

različne varovalne in ogrožajoče dejavnike v različnih mikrosistemih, ki vplivajo na 

samostojnost oseb z DS. V nadaljevanju v posameznih podpoglavjih opisujem 

kontekstualne dejavnike, ki sem jih ugotovila v mikrosistemih družine, institucije in 

lokalne skupnosti, v zadnjem podpoglavju pa tudi osebnostne dejavnike razvoja 

samostojnosti.  
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Varovalni in ogrožajoči dejavniki v družini  
 

V pričujoči raziskavi sem med primerjanjem vseh raziskovanih primerov ugotovila 

različne dejavnike v družini, ki vplivajo na razvijanje samostojnosti oseb z DS. Pomembna 

in najbolj izstopajoča ugotovitev je, da številčno prevladujejo ogrožajoči dejavniki nad 

varovalnimi. Slednje kaže na to, da družina s svojimi ogrožajočimi dejavniki kot primarni 

mikrosistem omejuje razvijanje večje samostojnosti oseb z DS. Predvidevam, da če bi v 

družini prevladovali varovalni dejavniki razvoja samostojnosti, bi osebe z DS dosegale 

višjo stopnjo samostojnosti. Zdrava rast kot posledica uspešno opravljenih kognitivnih, 

emocionalnih in socializacijskih nalog je proces, ki se lahko pripeti samo v spodbudnem 

okolju (Bronfenbrenner, 1979; Piaget, 1929, v Collins & Collins, 2005). 

 

Raziskane dejavnike sem razvrstila v štiri vsebinske sklope, ki zadevajo družino, in sicer: 

raznolikost družine (tabela 18), značilnosti družine (tabela 19), soočanje s težavami in 

njihovo obvladovanje (tabela 20) ter načini (ne)razvijanja samostojnosti (tabela 21). V 

nadaljevanju tabelarično predstavljam varovalne in ogrožajoče dejavnike razvoja 

samostojnosti za vsak vsebinski sklop in sproti interpretiram razvoj samostojnosti oseb z 

DS.  

 

Tabela 18: Raznolikost družin 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
bivanje v domačem okolju – delavsko-
kmečka družina  

intelektualna družina 

razvijanje preprostega in razumljivega 
govora 

poudarek na razvijanju intelektualnih 
veščin, razumevanju in pojasnjevanju 
pojmov  

 prezahteven in abstrakten govor 
 namerno učenje besednega zaklada 
      

Družina je primarni mikrosistem osebe z DS kot tudi vsakega drugega družinskega člana. 

Družine se razlikujejo na primer glede na izobrazbo, poklic, izvor in starost staršev, glede 

na vaško ali mestno okolje, v katerem živi družina, ipd. V pričujoči raziskavi sem spoznala 

različne družine oseb z DS. Dve sta bili delavski s podeželja, ena je bila intelektualna 

družina iz primestnega okolja, v četrtem primeru pa oseba z DS stalno biva v instituciji. 

Med razmišljanjem o tem, kako raznolikost družin vpliva na razvoj samostojnosti, sem 

ugotovila, da je delavsko-kmečko okolje spodbudnejše za razvoj samostojnosti osebe z DS. 
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Eden izmed varovalnih dejavnikov razvoja je, da je za delavsko-kmečko okolje značilen 

preprost in razumljiv govor. Več ogrožajočih dejavnikov razvoja samostojnosti se je 

pokazalo v intelektualni družini (zaradi poudarka na razvijanju intelektualnih veščin, 

razumevanju in pojasnjevanju pojmov; prezahtevnosti in abstraktnosti govora; namernega 

učenja besednega zaklada). Menim, da je prav poudarjanje in abstraktno učenje 

razumevanja pojmov lahko velika ovira v razvijanju samostojnosti osebe z DS. Gre namreč 

za namerno abstraktno učenje, ki ni aplicirano na praktično uporabo. Znano pa je, da je 

primarna posledica DS upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti (Moore in sod., 2002) in 

govora (Chapman & Hesketh, 2000) ter da se značilni zaostanki kognitivnega razvoja 

kažejo predvsem na področju govora, jezikovnega izražanja, kratkoročnega besednega 

spomina (Chapman & Hesketh, 2000; Buckley, Bird, & Sacks, 2002; Marcell & Weeks, 

1988). Za razvijanje večje samostojnosti oseb z DS bi moral biti sicer zahteven jezik 

staršev prilagojen tako, da bi ga oseba z DS tudi razumela.  

 

Ne glede na to, ali je družina delavska ali intelektualna, ali biva oseba z DS na podeželju 

ali v primestnem okolju, so se v raziskanih primerih pojavljali tako varovalni kot 

ogrožajoči dejavniki razvoja samostojnosti osebe z DS. V tem vsebinskem sklopu sem 

ugotovila približno enako število varovalnih in ogrožajočih dejavnikov. Varovalni 

dejavniki se kažejo v medosebnih odnosih in doživljanju potomcev z DS (npr. tolerantni, 

razumevajoči medosebni odnosi v odprti, povezani družini; konstruktivno delovanje 

družine; enakovrednost vseh družinskih članov; sprejemanje potomca z DS od rojstva 

dalje; uvidevnost, diskretnost, spoštljivost staršev do osebe z DS ipd., kakor je razvidno iz 

tabele 19). Navedeni dejavniki prispevajo k razvoju samostojnosti ne le oseb z DS, ampak 

tudi drugih družinskih članov, sorojencev. V tako spodbudnem okolju se oseba z DS čuti 

sprejeta, ljubljena in predvsem enakovredna sorojencem, kar prispeva k njenemu 

razvojnemu napredku. Tudi S. Buckley (2002b) navaja, da je prva stvar, ki jo oseba z DS 

potrebuje, dobro starševstvo, ki pomeni dobro zdravstveno in telesno oskrbo, spodbudno 

okolje, v katerem je oseba ljubljena in v njem uživa, se pogovarja, se igra in se ji bere ter 

se tudi uči vedenja. Odprtost družine je spodbudni varovalni dejavnik ne le za osebo z DS, 

ampak za vse člane družine. Odprta družina lahko spremlja izzive, jih sprejema in se tudi 

prilagaja, saj je vpeta v socialno mrežo, tudi v mrežo pomoči ali krepitve moči. V odprtih 

sistemih sta razvoj in sprememba neločljivo povezana, kar je za proces razvoja mlajše 

odrasle osebe z DS izziv za utečene, obstoječe vzorce. Gre za odkrivanje alternativ in 
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pojavljanje novih vzorcev, ki so bolj prilagojeni spremenjenim okoliščinam, kompleksnejši 

in bolj diferencirani (Minuchin, 1985). Kot je bilo že ugotovljeno, je odprtost družin 

varovalni dejavnik tudi za starše. Cunningham (1996) dodaja, da so matere otrok z DS 

manj obremenjene z nepomembnimi stvarmi, manj materialistične in manj osredinjene 

nase ter bolj prosocialno usmerjene v primerjavi z materami, katerih otroci imajo druge 

razvojne motnje. To ponovno nakazuje na odprtost do drugih in sprejemanje zunanjih 

vplivov (Morgaine, 2001). V medosebnih odnosih in družinski klimi se kažejo tudi 

ogrožajoči dejavniki (npr. pretirano starševsko spodbujanje; večja zahtevnost in 

nezadovoljstvo staršev; konflikt nasprotnih interesov; neozaveščenost staršev glede pravic 

potomcev; odločanje staršev namesto oseb z DS; obravnavanje sorojencev kot 

nadomestnih staršev ipd., kakor je razvidno iz tabele 19). Ogrožajoči dejavniki se od 

varovalnih razlikujejo predvsem po tem, da so med njimi najbolj v ospredju starši, 

starševsko razpoloženje, starševsko prepričanje, pričakovanja, vpliv, moč odločanja. Na 

podlagi tega sklepam, da ne gre za osredinjanje na osebo z DS in razvijanje njene 

samostojnosti, ampak gre bolj za nezadovoljstvo staršev, ki ga prenašajo na osebo z DS. 

Nespodbudno okolje za osebe z DS predstavljajo nezadovoljni starši, ki so pod stresom in 

ki v interakciji s svojim otrokom pomembno vplivajo na otrokov slabši napredek in razvoj 

(Lessenberry & Rehfeldt, 2004). Tako lahko prihaja do razvojnih disfunkcij, ki se kažejo 

tudi v neprilagojenem vedenju (Bronfenbrenner, 1993, v Muuss, 1996; Esbensen, Seltzer, 

& Krauss, 2008) in v poslabšanju zdravja ter slabši osebni negi (Esbensen, Seltzer, & 

Krauss, 2008). Ta ugotovitev se je potrdila v raziskanem primeru osebe C., pri kateri so 

dodatne bolezni in je značilno manj prilagojeno vedenje te osebe, ki občasno živi z očetom, 

ki je pogosto pod stresom. Slednji primer kaže na nezadovoljstvo očeta zaradi opravljene 

vloge in slabih razvojnih dosežkov potomca z DS. Cunningham (1996) povzema po 

različnih avtorjih, da očetje otrok z DS čutijo več napetosti pri navezanosti na otroka kot 

matere in se posledično v očetovski vlogi počutijo manj izpolnjeni, zadovoljni. V primeru 

osebe C. se je izkazalo izrazito nezadovoljstvo očeta nad razvojnimi dosežki potomca z 

DS, morda zato, ker očete skrbi, kaj otrok z razvojnimi motnjami pomeni za družino kot 

celoto, kot sta podobno ugotovili tudi avtorici (Price-Bonham & Addison, 1978). 
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Tabela 19: Značilnosti družine (odnosi, družinska dinamika, klima, doživljanje osebe z DS 

ipd.) 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
odnosi v povezani, odprti družini so strpni, 
razumevajoči 

starši so zahtevnejši in osebo z DS pretirano 
spodbujajo 

delovanje družine je konstruktivno  starši so nezadovoljni 
vsi družinski člani so enakovredni pojavljata se konflikt nasprotujočih si 

interesov in pričakovanj ter moč odločanja 
starši ne želijo vezati sorojencev po svoji 
smrti 

starši vztrajajo pri svojih pričakovanjih 

staršev ne obremenjuje nudenje prevoza, so 
uvidevni, strpni, tudi sami vključeni 

starši manj pogosto upoštevajo in 
priznavajo pravice osebam z DS 

sprejemanje potomca z DS od rojstva dalje starši pripisujejo občutenje in potrebe 
potomcem z DS 

starši so uvidevni, diskretni, spoštljivi starši ne prepoznajo možnega napredka 
potomcev z DS  

starši upoštevajo želje in odločitve potomca 
z DS, so podporniki njegove odločitve, 
dopuščajo odločitev 

starši niso ozaveščeni glede pravic 
potomcev 

oseba z DS je zrela starši preveč vplivajo ali odločajo namesto 
oseb z DS 

osebe z DS so družabniki sorojenci so obravnavani kot nadomestni 
starši 

 pojavlja se zavestno vezanje sorojencev po 
smrti 

 osebe z DS so po smrti staršev dane drugim 
v skrbstvo 

 

Vsaka družina se občasno sooča z različnimi težavami, ki jih poskuša bolj ali manj uspešno 

obvladovati. V družini, katere član je oseba z DS, se kažejo posebni izzivi v povezavi z 

vzgajanjem in osamosvajanjem oseb z DS. Ob tem se družine soočajo z različnimi 

težavami, ki jih odraščanje oseb z DS prinaša, različno se tudi s težavami spopadajo. V 

raziskanih družinah se prepletajo različni varovalni in ogrožajoči dejavniki razvoja 

samostojnosti oseb z DS. V tem sklopu družinskega delovanja sem ugotovila bistveno več 

ogrožajočih kot varovalnih dejavnikov razvoja samostojnosti oseb z DS. Varovalni 

dejavniki samostojnosti so razvidni iz tabele 20 in se nanašajo predvsem na proaktivno 

konstruktivno reševanje težav, kamor spadata tudi določena mera soočanja s tveganjem ter 

vzpostavljanje zaupanja. Vsi navedeni dejavniki pomenijo vlaganje dodatnega napora 

staršev, da bi osebi z DS omogočali čim večjo samostojnost. Menim, da če osebi z DS 

zaupamo neko nalogo, hkrati prevzamemo tveganje, ali bo nalogo zmogla opraviti. Vendar 

pa oseba z DS, ki ji je naloga zaupana, običajno prevzame odgovornost in jo vestno opravi. 
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Tabela 20: Soočanje s težavami in njihovo obvladovanje 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
sprejemanje in zaupanje v sposobnosti oseb z 
DS 

dvom staršev o sposobnostih oseb z DS, 
predsodki o nesposobnosti, presenečenost 
nad uporabljenimi veščinami oseb z DS, 
pripisovanje zmanjšane sposobnosti 

pripravljenost staršev na tveganje in 
vzpostavitev zaupanja  

nezaupanje staršev v razmerju do 
potomca z DS 

tveganja staršev pri dopuščanju večje 
samostojnosti 

premajhna zahtevnost staršev do oseb z 
DS 

strah pred nezgodami – vlaganje napora v 
nadziranje potomca z DS 

ambivalenten odnos do oseb z DS 

proaktivno konstruktivno reševanje težav pomembnost pogledov drugih 
ignoriranje in minimaliziranje težav ter 
vedenjskih odklonov 

obravnavanje oseb z DS ne kot odraslih, 
ampak kot otrok 

 nepripravljenost staršev za resno 
poslušanje potreb odraslih potomcev z DS  

 pretirana pomoč in opravljanje del 
namesto osebe z DS 

 enostransko reševanje težav oz. odločanje 
namesto njih 

 stalna spodbuda, kontrola, pomoč in 
prigovarjanje drugega 

 strah pred nezgodami, strah pred 
tveganjem, stalna prisotnost drugega 

 podaljšane roditeljske pravice 
 pomanjkanje priložnosti za razpolaganje z 

denarjem 
 zagotavljanje žepnine 
 neprisotnost pri nakupovanju, ki ga 

izvedejo starši sami 
 starševsko nezaupanje glede razpolaganja 

z denarjem 
 omejitev količine denarja 
 stalno pod kontrolo drugega, vedno 

zagotovljeno varstvo, odvisnost od 
drugega 

 

Avtorici (Esbensen in Seltzer, 2011) navajata, da samostojno življenje pomeni nove 

možnosti in odgovornost za mlajše odrasle z DS (npr. lastna odločitev o tem, kaj in koliko 

bom jedel, kaj bom oblekel, kako se zaposliti čez dan, katero družbo izbrati ipd.). Drugi 

avtorji (Cuskelly, Zhang, & Gilmore, 1998) pa dodajajo, da morajo osebe z DS za uspešno 

izpolnitev vsakršne odgovornosti najprej zastaviti svoje cilje (npr. želim ostati zdrav) in 

nato usmerjati svoje vedenje tako, da maksimizirajo možnosti za uspeh (npr. pravilno se 

prehranjevati, ne pretiravati s hrano, ostati telesno dejaven, gibati se na svežem zraku ipd.), 
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ki pomeni izpolnitev ciljev (ostal bom zdrav). Dejstvo pa je, da  osebam z DS premalokrat 

nalagamo določene odgovornosti, v katerih bi se lahko zelo dobro izkazale. V raziskavi je 

izstopalo veliko ogrožajočih dejavnikov razvoja samostojnosti, ki so razvidni iz tabele 20 

in se vsebinsko nanašajo predvsem na ambivalenten odnos do oseb z DS, dvom o njihovih 

sposobnostih in tudi na doživljanje potomcev z DS kot otroka, in ne kot odrasle osebe z 

DS. Kot rečeno, je pomembna ugotovitev vseh navedenih dejavnikov doživljanje osebe z 

DS kot otroka, in ne kot odraščajočega mlajšega odraslega. S tem se utrjuje pogled staršev 

na potomca z DS, da ta ne bo nikoli odrasel in se zato ne bo nikoli osamosvojil. Gre za 

načine razumevanja potomca z DS, kot so pripisovanje majhnih sposobnosti, nezaupanje, 

strah pred tveganjem, stalno varstvo, podaljšane roditeljske pravice. Prav s podaljšanjem 

roditeljskih pravic si starši zagotavljajo »večno« starševstvo in nadvlado nad »večnim« 

otrokom. Tovrstno ravnanje pa je v nasprotju z določilom Konvencije o pravicah invalidov 

(n. d.), ki poudarja enakost vseh pred zakonom. Konvencija določa, da države pogodbenice 

potrjujejo, da se invalidom povsod priznava pravica biti pravna osebnost, da države 

pogodbenice invalidom priznavajo pravno sposobnost na vseh področjih življenja enako 

kot drugim ter da države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, da invalidom zagotovijo 

dostop do pomoči, ki jo potrebujejo pri uveljavljanju pravne sposobnosti (prav  tam). 

 

V pričujoči raziskavi sem ugotovila, da si družine različno razlagajo samostojnost osebe z 

DS in posledično tudi različno pristopajo k razvijanju samostojnosti. V tem vsebinskem 

sklopu se je ponovno izkazalo več ogrožajočih kot varovalnih dejavnikov razvijanja 

samostojnosti, kar pomeni, da družine še vedno niso naklonjene razvijanju večje 

samostojnosti oseb z DS, kot jim je »pripisana«. Z drugimi besedami, družine še vedno 

niso pripravljene na to, da osebe z DS lahko izstopijo iz pričakovanih okvirov, ustaljenih 

norm, »primernih« za osebe z DS. Izkazalo se je nekaj pomembnih varovalnih 

dejavnikov, ki se nanašajo na možnost usposabljanja za samostojno življenje, vidnih v 

tabeli 21 (npr. samostojno opravljanje vsakdanjih opravil; razvijanje novih veščin; 

omogočanje učenja kuhanja; učenje na napakah; prepuščanje reševanja težav osebam z 

DS). Navedeni dejavniki pomenijo vlaganje večjega napora in moči staršev v učenje oseb z 

DS. Učenje posameznih veščin je že samo po sebi zahtevno in odgovorno opravilo. Da bi 

oseba z DS usvojila določeno znanje, mora opravilo stalno ponavljati, predvsem pa je 

pomembna konkretna ponazoritev, predstavitev postopka. Pri tem nista nujna natančna 

razlaga in opisovanje, saj si osebe najbolj zapomnijo s posnemanjem in konkretiziranjem. 
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Podobno ugotavljajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) glede učenja primernega vedenja, 

da osebe z DS bolj razumejo pomen primernega vedenja, če sodelujejo, posnemajo in 

prejmejo povratno informacijo drugih, kot pa da bi poslušale o tem, kaj je primerno 

vedenje. Seveda moramo dopustiti, da tudi same poskusijo, saj se tako zares naučijo. Kot 

rečeno, tovrstno učenje zahteva čas in potrpežljivost tistega, ki poučuje, vendar je ta način 

učenja običajno dolgoročno učinkovit. Kar se osebe z DS naučijo, običajno z veliko 

odgovornostjo in vestnostjo tudi samoiniciativno opravljajo. V raziskavi se je pokazalo 

veliko ogrožajočih dejavnikov, ki zavirajo razvoj samostojnosti oseb z DS. Vsebinsko se 

nanašajo na odsotnost želja oz. pričakovanj po samostojnem življenju in stalnem 

zagotavljanju pomoči drugega bližnjega, kakor so prikazani v tabeli 21. Navedeni 

dejavniki v splošnem kažejo na neiniciativnost staršev za kakršnokoli drugačno obliko 

bivanja oseb z DS. Starši so zadovoljni s tem načinom življenja, zato ne želijo in ne 

pričakujejo sprememb. V tem smislu varujejo tako sebe, da v lastnem vzgojnem delu ne 

izgorevajo, kot tudi svoje potomce z DS. Vendar pa tovrstno varovanje oz. ščitenje oseb z 

DS lahko pomeni bolj zaviranje samostojnosti, kar za osebo z DS ni spodbudno. McGuire 

in Chicoine (2002) ter Pueschel (1999) ugotavljajo, da so mnoge osebe z DS manj 

samostojne zato, ker so preveč zaščitene ali pa sploh ne izzvane, povabljene, da bi opravile 

neko dejavnost. Menim, da gre v raziskanih primerih tudi za močan vpliv preteklosti, ki 

pomembno zaznamuje sedanjost glede družbenih stališč in prepričanj o osebah z DS. V 

preteklosti, pred petdesetimi leti, je veljalo prepričanje, da je duševni primanjkljaj gensko 

obolenje, ki kaže nagnjenost osebe h kriminalnim dejanjem in k nemoralnosti. Zaradi 

takega prepričanja so osebe z DS nameščali v institucije, ki so bile edini mikrosistem in v 

katerih so poskrbeli zgolj za telesno oskrbo (nego), ne pa za socialne in čustvene potrebe 

oseb z DS. Starši oseb z DS so čutili sramoto in krivdo ter otroke puščali v ustanovah, ne 

da bi jih obiskovali (Richardson, 1987; Sekcija za DS, n. d.). V vseh raziskanih primerih se 

je izkazalo, da so starši zaznamovani s preteklostjo, ko je prevladovalo predvsem 

negativno stališče o osebah z DS, prežeto s slabimi in z negativnimi napovedmi 

prihodnosti oseb z DS. Zaradi vseh navedenih preteklih negativnih napovedi so starši 

danes zelo zadovoljni z razvojem oseb z DS, saj tako pozitivnega razvoja niso pričakovali. 

Predvidevam, da zato ne želijo ali tudi ne zmorejo še večjega razvoja samostojnosti oseb z 

DS, saj potomcem z DS pripisujejo manjše sposobnosti. Menim, da bo moralo preteči še 

nekaj časa, preden se bo dejanska zmožnost oseb z DS utrdila v tolikšni meri, da bodo 

starši začeli bolj verjeti v večje sposobnosti potomcev z DS in bodo zato od njih 
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pričakovali več. Starši bi morali v situacijah, ko jih potomci z DS presenečajo, podobne 

priložnosti pogosteje omogočiti, da bi se osebe z DS soočale z izzivi. Tovrstno učenje, ki je 

praktično, je najučinkovitejše in je dodaten element pri gradnji močnih temeljev 

samostojnosti oseb z DS. Starši bi morali spoznati, da mlajši odrasli z DS ne potrebuje 

stalne pomoči, skrbi, navodil ipd., ampak da so prav njihovo dejavno in samoiniciativno 

iskanje odgovorov, reševanje težav, soočanje z novimi izzivi in obvladovanje frustracij 

(Powers & Sikora, 1997, v Pueschel, 1998) posamezniku v pomoč pri razvijanju 

samostojnosti.  

Tabela 21: Načini (ne)razvijanja samostojnosti 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
večkratno dovoljevanje samostojnega 
izvajanja opravil 

neusposabljanje oseb z DS za samostojno 
življenje 

razvijanje novih veščin, omogočanje učenja 
kuhanja 

nerazmišljanje o tem, da bi morda lahko 
sami zaživeli, ampak podpora sorojencev ali 
nameščanju 

dovoljevanje učenja na napakah premalo možnosti za soočanje z izzivi 
prepuščanje poskusa reševanja težav 
osebam z DS 

varnost v zaščitenem okolju 

 nezmožnost tveganja (zaradi zadovoljstva) 
 nepričakovanje pomembnih sprememb 

sistema 
 obstoječe prepričanje o neporočanju, 

nezmožnost tveganja poroke 
 zatiskanje oči staršev 
 izogibanje staršev glede pogovora, 

preusmerjanje pozornosti drugam 
 psihična manipulacija 
 nedejaven način reševanja problemov 
 tabuizirane teme v družinah 
 

Varovalni in ogrožajoči dejavniki v okolju (institucija, lokalna skupnost ipd.)  
 

V raziskavi je bilo dobljenih več ogrožajočih kot varovalnih dejavnikov institucije v 

razvijanju samostojnosti oseb z DS. Na splošno si dejstvo razlagam s tem, da ima vsaka 

institucija svoja pravila, ustaljen red, določene zakonitosti, standarde ipd. Hkrati z 

določenimi standardi in normami so postavljene tudi omejitve, pravila, zahteve, ki jih 

morajo upoštevati tudi strokovni delavci. Torej ne gre zgolj za podrejanje oseb z DS 

instituciji, ampak gre tudi za podrejanje strokovnih delavcev določenim pravilom in 

standardom, v okviru katerih morajo in smejo strokovno delovati. V raziskovanju 
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dejavnikov samostojnosti v lokalnih skupnosti so bili varovalni in ogrožajoči dejavniki, ki 

vplivajo na samostojnost oseb z DS, razporejeni enakomerneje.  

 

Raziskane dejavnike mikrosistema institucije sem razvrstila v dva vsebinska sklopa, in 

sicer doživljanje oseb z DS in vzpostavljanje medosebnih odnosov v instituciji (tabela 22) 

ter institucija – možnost (priložnost) razvijanja samostojnosti oseb z DS (tabela 23). 

Dejavnike lokalne skupnosti pa sem združeno predstavila v sklopu družbeno-geografskih 

značilnosti (tabela 24), v katerih se prepletajo varovalni in ogrožajoči dejavniki razvoja 

samostojnosti. V nadaljevanju tabelarično predstavljam posebej varovalne in ogrožajoče 

dejavnike razvoja samostojnosti za vsak vsebinski sklop ter sproti interpretiram možnost 

razvijanja samostojnosti oseb z DS v institucijah in lokalni skupnosti. 

 

V vsebinskem sklopu doživljanja oseb z DS in vzpostavljanja medosebnih odnosov v 

instituciji so bili varovalni in ogrožajoči dejavniki samostojnosti oseb z DS precej 

enakomerno zastopani. Kolikor je na eni strani zaupanja v osebe z DS, toliko je tudi 

nezaupanja, strahu pred tveganjem in ambivalentnih odnosov. 

Tabela 22: Doživljanje oseb z DS in vzpostavljanje medosebnih odnosov v instituciji 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki  
vodljivost na strani strokovnih delavcev stalna spodbuda, kontrola, pomoč in 

prigovarjanje drugega 
pripravljenost strokovnih delavcev na 
tveganje in vzpostavitev zaupanja 

strah pred nezgodami, strah pred 
tveganjem, stalna prisotnost drugega, 
stalno pod kontrolo drugega 

prenašanje večje odgovornosti na osebo z DS ambivalenten odnos do oseb z DS 
izražanje naklonjenosti, ljubezni in 
spoštovanja 

manj pogosto upoštevanje in priznavanje 
pravic osebam z DS 

spoštljiv in zaupljiv odnos prevelik vpliv ali odločanje strokovnih 
delavcev namesto oseb z DS 

pozitivna občutenja  
profesionalizacija odnosov – partnerstvo  
 

Varovalni dejavniki, razvidni iz tabele 22, se nanašajo na medosebne odnose med 

strokovnimi delavci in osebami z DS ter tudi na doživljanje oseb z DS. Raziskani dejavniki 

nakazujejo povezavo med doživljanjem oseb z DS in njihovo samostojnostjo. Varovalni 

dejavniki kažejo na to, da strokovni delavec pozitivno sprejema osebo z DS, ko je ta 

vodljiva, dejavna, samoiniciativna ipd. Tedaj strokovni delavec tudi bolj zaupa, na osebo z 
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DS prenaša večjo odgovornost in od nje pričakuje več. Vse to prispeva k večji 

samostojnosti osebe z DS. Zato ugotavljam, da je oseba z DS tudi v instituciji lahko zelo 

samostojna znotraj institucionalnih okvirov. Seveda se samostojnost in z njo povezana 

svoboda povezujeta tudi z odgovornostjo. Čim samostojnejša in svobodnejša je oseba z 

DS, tem večjo odgovornost prevzema, saj samostojno življenje pomeni nove možnosti in 

odgovornosti za mlajše odrasle z DS (Esbensen & Seltzer, 2011). Ogrožajoči dejavniki pa 

razkrivajo nasprotno: čim manj je oseba z DS samostojna, tem večjo odgovornost zanjo 

prevzemajo strokovni delavci. Raziskani primeri nakazujejo ogrožajoče dejavnike, ki se 

vsebinsko navezujejo na ambivalenten odnos do oseb z DS ter stalno zagotavljanje varstva 

in vodenja. Ogrožajoči dejavniki, ki so razvidni iz tabele 22, kažejo na  ambivalenten 

odnos strokovnih delavcev do oseb z DS, saj dvomijo o njihovih sposobnostih, zato jih je 

strah tvegati ali jim zaupati večjo odgovornost. Posledično so osebe z DS stalno v 

odvisnem položaju od drugega, pod stalnim varstvom, podrejene, kar vodi le še v večjo 

nedejavnost in manjšo samostojnost. V tem primeru gre za neke vrste začarani krog. S 

starostjo in z upadanjem sposobnosti osebe z DS se krog spreminja v padajočo spiralo 

odnosnih situacij. Menim, da je v tem primeru glavna vloga strokovnega delavca, da z 

drugačnim pristopom, ravnanjem spremeni ustaljeno, pričakovano delovanje in omogoča 

večjo samostojnost ali pa vsaj čim dlje ohranja že usvojene veščine oseb z DS.  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) izraz institucija opredeljuje kot javno, 

organizirano skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti. Institucije naj bi bile drugi dom 

osebam, ki zaradi različnih okoliščin ne morejo več živeti v domačem primarnem okolju. 

Zato naj bi bile čim podobnejše domu, stanovalcem prijazne, zagotavljale naj bi občutek 

topline in domačnosti. V pričujoči raziskavi pa se je izkazalo več nespodbudnih kot 

spodbudnih vplivov institucije. Ta je sama po sebi, po svoji arhitekturi, zasnovi po navadi 

namenjena večjemu številu ljudi, ne družinski skupnosti. V skladu z opredelitvijo (North, 

1990, v Megušar, 2002) institucije človeku postavljajo omejitve, ki opredeljujejo 

medsebojno človeško sodelovanje in določajo pravila igre z omejevanjem izbire 

posameznikov v družbi. Kadar gre za množico ljudi, stanovalcev, je treba postaviti 

določena pravila, ki zagotavljajo delovanje, organiziranost, zmožnost življenja v skupnosti.  
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Tabela 23: Institucija – možnost ali priložnost razvijanja samostojnosti oseb z DS 
Varovalni dejavniki  Ogrožajoči dejavniki  
upoštevanje tempa osebe z DS – 
zanemarjanje časovne dimenzije 

bivanje v instituciji 

ignoriranje motečega vedenja, 
minimaliziranje težav 

nezmožnost identificiranja z institucijo 

proaktivno konstruktivno reševanje težav pravila, hišni red, zakonitosti 
možnost vključevanja v različne programe, 
ki jih ponuja institucija – možnost izbire 

previsoki standardi za urejenost 

 pričakovan tempo opravljanja določene 
dejavnosti 

 pretirana pomoč in opravljanje del namesto 
osebe z DS, pripravljanje in nakupovanje 
oblačil, ki ju izvedejo zaposleni v instituciji 

 pretirana skrb zaposlenih v instituciji 
 načrtovanje zaposlenih, premalo možnosti 

za soočanje z izzivi 
 neusposabljanje oseb z DS za samostojno 

življenje 
 brez priložnosti za razpolaganje z denarjem 
 zagotavljanje žepnine, omejevanje količine 

denarja 
 indiferenten odnos strokovnih delavcev do 

ohranjanja znanja 
 neprimerni institucionalni pogoji za 

utrjevanje šolskega znanja  
 neučinkovitost zunanje motivacije za 

ohranjanje znanja 
 enostransko reševanje težav oz. odločanje 

namesto njih 
 nezaščitenost strokovnih delavcev pri 

tveganem ravnanju osamosvajanja oseb z 
DS 

 

S tem se gradi neke vrste hierarhija, ki so ji člani podrejeni. Podrejeni niso le stanovalci 

sami, npr. osebe z DS, ampak tudi strokovni delavci. Analiza je pokazala malo varovalnih 

dejavnikov institucije, med njimi so na primer upoštevanje tempa osebe z DS – 

zanemarjanje časovne dimenzije; ignoriranje motečega vedenja, minimaliziranje težav; 

proaktivno konstruktivno reševanje težav; možnost vključevanja v različne programe, ki 

jih ponuja institucija – možnost izbiranja (tabela 23). V vseh primerih gre za odnosne 

situacije med strokovnim delavcem in osebo z DS, v katerih se strokovni delavec trudi 

ohranjati samostojnost osebe z DS, vendar ob tem »krši« pravilo institucije, ki določa, da 

se posamezna opravila izvedejo čim hitreje. V tem primeru gre za upoštevanje počasnega, 
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a povsem samostojnega opravljanja skrbi zase. V osebnem vodenju strokovni delavci 

ustvarjajo varovalne dejavnike za mlajše odrasle z DS, ko jim pokažejo, da skrbijo zanje, 

jih podpirajo, razumejo, jim pokažejo, da želijo njihov prispevek, in skupaj z njimi 

raziskujejo (De Vries, 1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2008). Spodbudni dejavniki institucij 

so zagotovo tudi nudenje različnih dejavnosti in storitev, med katerimi oseba z DS lahko 

izbira in se po lastni volji in zanimanju usposablja naprej, pridobiva nove veščine, se 

poskuša v novih izzivih ipd. Ključni za vsakršne poskuse utrjevanja samostojnosti oseb z 

DS v instituciji so zagotovo samoiniciativnost oseb in seveda odprtost institucije ter 

nudenje bogatih in čim različnejših programov institucije (programi vseživljenjskega 

učenja, splošne poučenosti, športnega preventivnega in zdravstvenega dela ipd.). Analiza je 

pokazala bistveno več ogrožajočih dejavnikov institucije za razvijanje samostojnosti oseb 

z DS, ki so razvidni iz tabele 23. Navedene kategorije odsevajo dve bistveni nespodbudni 

karakteristiki. Ena je na strani oseb z DS, ki se ne zmorejo identificirati z institucijo, druga 

pa na strani institucije s standardnimi normami, pravili in pričakovanji. Slednja značilnost 

institucij vpliva na več različnih specifičnih ravnanj strokovnih delavcev. Pravila institucije 

določajo pričakovane bivalne standarde za osebe z DS, kamor spadajo npr. standardi za 

urejenost, čistočo, prehrano ipd. Ti so tudi časovno določeni, torej kdaj in koliko časa naj 

bi se določena dejavnost izvajala (npr. nega osebe z DS). Vse to je povezano tudi z 

urnikom oz. s časovnim razporedom strokovnih delavcev in tudi oseb z DS, ki morda 

odhajajo v delavnice ipd. Torej institucija določa način bivanja oseb z DS po vsebini, 

časovni dimenziji, tudi glede na finančne zmožnosti ipd. Da osebe z DS lahko sledijo tem 

institucionalnim pravilom, so strokovni delavci tisti, ki jim pomagajo. Vendar se je v 

raziskavi izkazalo, da so delavci velikokrat ujeti v institucionalna pravila, red, pretirano 

visoke standarde, utečenost in rutino ter hkrati ob nenehni in vedno večji naglici veliko del 

(npr. nakup, pripravo oblačil ipd.) opravljajo namesto oseb z DS in tudi velikokrat odločajo 

namesto njih. Vse to pa pomeni kratenje pravice oseb z DS, da uveljavljajo sebe, svoje 

zmožnosti, svoj način in tempo izvajanja določenih opravil, ki jih obvladajo, le priložnosti 

nimajo, da bi se izkazali. S tem jih strokovni delavci podrejajo, postavljajo v odvisni in 

nesamostojni položaj. Kot rečeno, strokovni delavci so podrejeni pričakovanjem institucij 

in ti podrejajo stanovalce, ki bivajo v instituciji. Vzporedno se pojavlja druga specifika 

ravnanja strokovnih delavcev, saj se zaradi institucionalnih pravil in hitrejšega opravljanja 

del namesto oseb z DS teh ne usposablja za samostojno življenje, ne ponuja se jim 

dodatnih možnosti in izzivov ter se premalo načrtuje skupaj z osebami z DS. Vse to 
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namreč zahteva čas in dodatno angažiranost zaposlenih ter tudi izpostavljanje tveganju 

pred morebitno neuspešnostjo. A. H. Wheeler (2009) priporoča, naj osebam z DS 

dovolimo, da delajo napake in tvegajo. Vsi se največ naučimo iz lastnih napak, zato bi bili 

krivični do njih, če jim tega ne bi omogočili. Zagotoviti jim moramo tudi priložnost, da 

težavo sami rešijo, in ne delamo namesto njih. Podobno je navedeno v Generalnem 

konceptu in izvedbenih načelih (1997), da osebe z DS izražajo naučeno nemoč, h kateri 

prispevajo strokovnjaki, če jim po nepotrebnem pomagajo in s tem ovirajo razvijanje 

samostojnosti. Namesto dejavnega in konstruktivnega pristopa v drugačnem ravnanju 

zaposlenih se je v raziskavi pokazalo, da strokovni delavci raje zavzemajo indiferenten 

odnos do učenja, pridobivanja znanja ipd. ter v svoji nemoči in neangažiranosti raje 

prevalijo odgovornost na slabe institucionalne pogoje. Menim, da gre v nekaterih primerih 

za izkoriščanje slabosti institucij, s katero se zavarujejo tisti strokovni delavci, ki ne želijo 

spremeniti delovnega pristopa. Tretja pomembna značilnost, ki jo potrjuje pričujoča 

raziskava, pa je, da strokovni delavec dejansko ni zaščiten v primeru, če bi rad ravnal 

drugače, če bi rad osebo z DS usposabljal za samostojno življenje in bi jo tako konkretno 

prepuščal v določeni situaciji, iz katere naj bi se oseba z DS samostojno rešila. Gre za 

tradicionalno ustaljeno humano gesto, da je treba osebam z DS ves čas pomagati, jim biti v 

oporo, pomoč, jih varovati. Vendarle pa menim, da je že čas za korenite spremembe na tem 

področju, da je treba začeti upoštevati Madridsko deklaracijo (2003), ki določa, da invalidi 

zahtevajo enake možnosti, in ne miloščine. Deklaracija tudi navaja, da je v zadnjih 

desetletjih Evropska unija naredila velik korak od zaščitniškega odnosa do invalidov k 

prizadevanju za to, da bi invalidom omogočili samostojno vodenje življenja. Stari pristopi, 

ki so v precejšnji meri temeljili na usmiljenju in domnevni nemoči invalidov, danes veljajo 

za nesprejemljive. Delovanje se preusmerja od rehabilitacije posameznikov z namenom 

njihovega »prilagajanja« v družbo k celostni filozofiji o spreminjanju družbe, ki vključuje 

in upošteva potrebe vseh ljudi, vključno z invalidi. Invalidi zahtevajo enake možnosti in 

dostop do vseh družbenih koristi, to je integriranega izobraževanja, novih vrst tehnologije, 

zdravstvenih in socialnih programov, športnih in prostočasnih dejavnosti, potrošniškega 

blaga, izdelkov in storitev (prav tam). Temu bi se morali dejansko začeti prilagajati vsi, ne 

samo osebe z DS, ampak tudi institucije, lokalna skupnost, državna politika, celoten 

makrosistem, ki določa delovanje vseh drugih podsistemov. Menim, da bi moral biti na 

makroravni določen smoter, smisel oz. cilj osamosvajanja oseb z DS, na primer v 

zagotavljanju možnosti bivanja v samostojnem stanovanju v lokalni skupnosti. Torej bi šlo 
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za neke vrste deinstitucionalizacijo tistih oseb z DS, ki bi se v instituciji dovolj usposobile 

za samostojno življenje ali pa bi se lahko vrnile v domače okolje, kjer bi po smrti staršev 

lahko zaživele neodvisno ali pa ob delni pomoči. Bistveno je, da se osamosvojijo do 

tolikšne mere, da znajo presoditi, kdaj potrebujejo pomoč, in jo tudi poiskati. Tudi za osebe 

z značilnim razvojem je značilno, da potrebujejo drugega, potrebujejo pomoč, podporo, 

tudi družbo, saj smo vsi družbena bitja. Zakaj torej ne bi omogočali samostojnega življenja 

tudi osebam z DS?      

 

Tabela 24: Družbeno-geografski pogoji lokalne skupnosti za razvijanje samostojnosti oseb 

z DS 

Varovalni dejavniki  Ogrožajoči dejavniki  
široka socialna mreža – možnost izbiranja 
prijateljev, iskanje trdnejših vezi 

ozka socialna mreža 

pomembnost pogledov drugih pomembnost pogledov drugih 
vzor, zgled vrstniškega učenja, močan 
vpliv vrstnikov na učenje 

teritorialna lega – periferija 

druženje z vrstniki z značilnim razvojem – 
integrirano druženje 

neopravljanje vozniškega izpita 

pomembnejša sprejetost pri vrstnikih in 
bratu kot pri starših 

pomanjkanje primernih programov  

neobremenjenost vrstnikov z omejitvami 
in zmožnostmi oseb z DS, zato tveganje, 
poskušanje pridobivanja novih izkušenj 

pomanjkanje družbe v okolju 

poučnost tveganih situacij nerazmišljanje o tem, da bi morda lahko sami 
zaživeli, ampak podpora sorojencev ali 
nameščanje v institucije 

učenje na podlagi izkušenj, iznajdljivosti, 
zmožnost poskrbeti za lastno varnost 

nezaščitenost strokovnih delavcev pri 
tveganem ravnanju osamosvajanja oseb z DS 

postavljanje višjih pričakovanj nepričakovanje pomembnih sprememb 
sistema 

 neuzakonjenost zakonske zveze 
 obstoječe prepričanje, da se osebe z DS ne 

poročajo 
 

Lokalna skupnost je tudi zelo pomemben mikrosistem oseb z DS, v kateri se bolj ali manj 

uspešno udejstvujejo. Lokalna skupnost posamezniku zagotavlja socialno mrežo, 

posameznik pa izbira, kako široka ali ozka bo mreža prijateljev, znancev, pomočnikov, 

podpornikov ipd. Pričujoča raziskava kaže, da je velikost socialne mreže odvisna od 

dejavnosti, samomotivacije in iskanja vezi ter zadovoljevanja potreb po druženju 

posamezne osebe z DS in tudi njene družine. V pričujoči raziskavi sem ugotovila podobno 
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število varovalnih in ogrožajočih dejavnikov lokalne skupnosti za razvijanje samostojnosti 

oseb z DS. Med raziskane varovalne dejavnike umeščam tiste, ki so prikazani v tabeli 24 

ter se vsebinsko navezujejo na značilnosti socialne mreže in značilnosti doživljanja oseb z 

DS v lokalni skupnosti. Bistveno sporočilo vseh je, da okolje omogoča priložnosti, družbo, 

izzive, tveganje ipd. Koliko pa jih bo oseba z DS izkoristila, uporabljala in z njimi živela, 

je odvisno največ od nje same, njene dejavnosti, samoiniciativnosti, volje ipd. ter tudi od 

pripravljenosti staršev oz. družine, v kateri oseba z DS živi. Gre za pomembno in bistveno 

soočanje s tveganjem tako staršev kot tudi osebe z DS. Pripravljenost na tveganje v 

raziskanih primerih se je izkazala kot zelo pomemben varovalni dejavnik razvijanja 

samostojnosti osebe z DS, ki je hkrati tudi zelo sprejeta, poznana, priljubljena in 

spoštovana v lokalni skupnosti. Ne samo oseba, tudi družina, ki upa tvegati, je tam 

spoštovana in cenjena. Menim, da gre za primer dobre prakse ali preprosto za socialno 

inkluzijo, ki zelo deluje v lokalni skupnosti in je koristna tako za starše kot tudi za osebe z 

DS. Kot rečeno, sem v raziskavi odkrila tudi ogrožajoče dejavnike, ki jih prikazuje tabela 

24 in ki se vsebinsko navezujejo na značilnosti socialne mreže ter tudi na značilnosti 

lokalne skupnosti. Med dejavniki se kaže tudi značilnost oseb z DS z ozko socialno mrežo. 

Zakaj? Zato, ker so same nedejavne, ne izražajo potrebe po druženju, zato tudi njihovi 

starši menijo, da v lokalni skupnosti ni družbe. Menim, da socialna mreža ne more biti 

široka ali ozka, ampak je njena velikost odvisna od posameznika, umeščenega v mrežo. 

Pomembno je vedeti, ali gre za osebo z DS, ki išče in si želi druženja, ali pa za osebo, ki ne 

išče in ne želi družbe. V vseh raziskanih primerih so se kot ogrožajoči dejavniki lokalnih 

skupnostih pokazali pomanjkanje programov za osebe z DS. Menim, da gre za širšo 

problematiko, in sicer pomanjkanje programov na splošno v skupnostih, tudi za osebe z 

značilnim razvojem, ali pa morda za programe, ki so ob neprimerni uri ipd. Tovrstno 

problematiko bi bilo vredno raziskati tudi neposredno v lokalnih skupnostih, in ne samo 

med pogovori z ljudmi. Tudi glede nudenja možnosti samostojnega bivanja oseb z DS v 

sklopu institucij podobno razmišljam kot v komentarju k tabeli (24). Tudi na tem področju 

bi morali začeti upoštevati in konkretno izvajati določila Madridske deklaracije (2003) in 

zagotavljati osebam z DS samostojno življenje v skupnosti. O samostojnih oblikah 

življenja pa bi morali biti poučeni in ozaveščeni drugi bivajoči v skupnosti ter tudi skupne 

službe, izvajalci servisov pomoči ipd., da se bodo znali odzvati na morebitne potrebe oseb 

z DS in da se predvsem ne bodo bali nudenja pomoči. Pomoč in sodelovanje torej 

potrebujemo vsi, zato se družimo, mrežimo, skupaj soustvarjamo odnose, in zakaj bi zaradi 
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predsodkov pred osebami z DS tem odrekali preprosto pomoč? L. M. Matikka (1999) 

meni, da je pravica vsakega posameznika živeti dobro in zadovoljno. Posameznik lahko 

živi kakovostno, če mu je omogočena izbira in če živi samostojno, neodvisno, tako kot si 

sam želi. Avtor tudi pojasnjuje, da osebe z motnjami, tudi mlajši odrasli z DS, potrebujejo 

posebno pomoč skupnosti, da lahko zapolnijo svoje potrebe. Zato ni dovolj biti le 

svoboden, nujna je tudi podpora za zadovoljitev potreb.  

 

Varovalni in ogrožajoči dejavniki osebe z DS – osebnostni dejavniki 

 

Pričujoča raziskava kaže, da se osebe z DS zavedajo svoje omejene samostojnosti, kar 

dokazujejo ugotovljeni dejavniki. Osebe z DS ocenjujejo lastno zavedanje omejitev glede 

na to, kako obvladajo določena praktična dela (npr. vožnjo avtomobila, pranje oblačil v 

pralnem stroju, gradnjo hiše, najem kredita ipd.). Zavedajo se tudi, da potrebujejo pomoč 

druge osebe pri prevozih, pri nakupovanju v trgovini ipd. Po Epstein (1983a, 1983b, v 

Muuss, 1996) verjamemo, da če institucija in družina mlajših odraslih z DS vzdržujeta 

učinkovito, medsebojno komunikacijo in če se starši po potrebi vključujejo v izbrane 

dejavnosti (npr. prisostvujejo pri realizaciji nadstandardnih dejavnosti oseb z DS ipd.), se 

tudi mlajši odrasli z DS bolje vključujejo, sodelujejo, kažejo večjo iniciativo in 

samostojnost tudi pozneje v odraslosti. Torej je za zagotavljanje večje samostojnosti oseb z 

DS nujna medsebojna pomoč, ki jo oseba dejansko potrebuje. Rezultati kažejo na dejstvo, 

da kakor hitro se oseba zaveda svojih meja zmožnosti, je tudi realna v pričakovanjih do 

same sebe in okolice. Realno zavedanje lastnih omejitev pomeni za starše, da so potomci z 

DS čustveno in kognitivno razvite osebe. Uresničitev in zadovoljitev realnih želja prispeva 

k osebnemu zadovoljstvu oseb z DS in tudi k zadovoljstvu njihovih staršev ali neposrednih 

bližnjih. Raziskava je tudi pokazala, da osebe z DS svojih omejitev v večji samostojnosti 

ne zaznavajo kot prikrajšanosti, kakor to doživljajo drugi neposredno bližnji. Menim, da 

tovrstnega izrazoslovja – prikrajšanost, ki je abstraktno –, morda ne prepoznajo oz. ga ne 

znajo povezati s konkretnimi omejitvami, ki pa se jih zavedajo. Pokazala se je tudi 

vzajemna povezava med samopodobo in doživljanjem svoje samostojnosti, podobno kot 

navajajo S. Buckley, Bird, in Sacks (2002), da samostojnost prispeva k razvoju 

samopodobe posameznika in da se posameznik med procesom učenja novih veščin 

osamosvaja pri izvajanju določenih opravil.  
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V nadaljevanju opisujem, kako varovalni in ogrožajoči dejavniki vplivajo na večjo ali 

manjšo samostojnost oseb z DS. Raziskane dejavnike sem razvrstila v pet vsebinskih 

sklopov, ki zadevajo osebnost, in sicer: vpliv bivalnega okolja na osebnost osebe z DS 

(tabela 25), zrelost oseb z DS (tabela 26), proces učenja oseb z DS (tabela 27), proces 

osebnostne rasti oseb z DS (tabela 28) ter soočanje s težavami in obvladovanje težav 

(tabela 29). V nadaljevanju tabelarično predstavljam varovalne in ogrožajoče dejavnike 

razvoja samostojnosti za vsak vsebinski sklop ter sproti interpretiram razvoj samostojnosti 

oseb z DS. 

 

Tabela 25: Vpliv bivalnega okolja na osebnost osebe z DS 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
bivanje v domačem okolju – delavsko-
kmečka družina 

bivanje v instituciji  

zmožnost identificiranja z domačim 
okoljem, občutki pripadnosti 

nezmožnost identificiranja z institucijo, 
manjša pripadnost 

preprosto funkcionalno izražanje intelektualne družine 
razumljivost in iznajdljivost nerazumevanje in navidezno obvladovanje 

pojmov 
 neiznajdljivost v pogovorni situaciji 
      

V vseh raziskanih primerih se je izkazalo, da če je oseba z DS identificirana z bivalnim 

okoljem, je tudi samostojnejša. Pričakovano bolj so osebe poistovetene s svojim primarnim 

bivalnim okoljem, to je z matično družino, v kateri se lahko poistovetijo s sorojenci ali 

starši. Težje pa se identificirajo z institucionalnim okoljem, kjer bivajoči po navadi niso 

domače osebe. Med varovalne dejavnike sem uvrstila naslednje kategorije: bivanje v 

domačem okolju – delavsko-kmečka družina; zmožnost identificiranja z domačim 

okoljem; preprosto funkcionalno izražanje; razumljivost in iznajdljivost. Ogrožajoči 

dejavniki, ki so razvidni iz tabele 25, se vsebinsko nanašajo na institucionalno okolje (npr. 

nezmožnost identificiranja z institucijo, manjša pripadnost) in na intelektualno družino 

(npr. nerazumevanje in navidezno obvladovanje pojmov; neiznajdljivost v pogovorni 

situaciji). Poleg bistvenega dejavnika zmožnosti ali nezmožnosti identificiranja z bivalnim 

okoljem je pomemben tudi drugi dejavnik, to je razvitost govora pri osebi z DS, na 

katerega ponovno vpliva različnost bivalnega okolja. Potrdila se je razlika med razvijanjem 

preprostega, vsakdanjega jezika ter abstraktnega, preveč učenega jezika za razumevanje 

osebe z DS. Tudi razvitost funkcionalnega govora, ki omogoča iznajdljivost v različnih 

situacijah, vpliva na večjo samostojnost osebe z DS. In nasprotno, razvijanje abstraktnega 
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in nerazumevajočega govora ne prispeva k večji samostojnosti, ampak k stalni pomoči 

drugega. S tem se je potrdila že znana ugotovitev, da višina IQ ni najboljši pokazatelj 

samostojnega življenja oseb z razvojnimi motnjami, ampak je kombinacija formalne 

podpore v programih delno neodvisnega življenja in neformalna asistenca družine, 

prijateljev, dobrotnikov kot tudi dejavno vključevanje mlajših odraslih z DS največ, kar 

prispeva k njihovi samostojnosti (Halpern in sod., 1986, v Pueschel, 1999).  

 

Tabela 26: Zrelost oseb z DS 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
zmožnost postaviti se zase in se staršem upreti počasnost osebe, dodatne bolezni 
previdnost strah pred nezgodami 
vestnost nezavedanje svojih omejitev  
zrelost osebe z DS nepoznavanje svojih prihodkov, 

omejeno zavedanje glede denarnih zadev 
primerno vedenje, odraslost osebe  zaupanje svojim staršem 
usvojene veščine primernega vedenja navezanost na starejše, zaposlene 
usvojene kulturno-higienske navade pretirano visoka samopodoba, 

samozadostnost 
sposobnost pomagati sočloveku, empatičnost  
zavedanje lastnih pravic  
povprečno razvita samozavest  
realno ocenjevanje lastnih zmožnosti  
 

V sklopu zrelosti oseb z DS se je izkazalo več varovalnih kot ogrožajočih dejavnikov, kar 

pomeni, da so osebe z DS dovolj zrele za svoje starostno obdobje mlajših odraslih. 

Varovalni dejavniki, razvidni iz tabele 26, se vsebinsko nanašajo na značilnosti zrelih 

odraslih oseb z DS. Bistvena značilnost varovalnih dejavnikov je, da osebe z DS realno 

ocenjujejo lastne zmožnosti, da se zavedajo svojih pravic in imajo realno podobo o sebi. 

Pomembno je poudariti, da je realna podoba o sebi osebam z DS v pomoč, da omejitve tudi 

sprejmejo in z njimi živijo ter da jih (npr. nezmožnost opravljanja vozniškega izpita) ne 

potisnejo v poslabšanje razpoloženja, žalost ali celo depresijo. S. Buckley, Bird, in Sacks 

(2002) namreč menijo, da se mlajši odrasli z DS zavedajo svojega primanjkljaja in da teh 

dobrin (npr. odhode s partnerji na zabave, selitev od doma, zaposlitev ipd.) sami ne morejo 

preprosto doseči, zato se mladostniki pogosto zapirajo vase in lahko zapadejo v depresijo. 

Kot zrele osebnosti znajo samostojno delovati v tolikšni meri, da se znajo postaviti zase in 

se zavzeti za svoje pravice. V delovanju so previdne, a tudi vestne in zelo empatične. 

Menim, da prav zaradi previdnosti v sicer samostojnem izvajanju določenih opravil 
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osebam z DS dajemo negativen pečat, zaradi katerega mislimo, da moramo pomagati ali 

delo narediti namesto njih. Morali bi spoštovati previdnost oseb z DS in morda kdaj tudi 

sami pri opravljanju del upoštevati, da bomo sami uspešnejši, natančnejši, vestnejši. 

Vestnost pri opravljanju del je posebna vrlina oseb z DS, ki bi jo morali bolj spoštovati in 

pozitivno vrednotiti. Na to se navezuje tudi zaupanje osebam z DS, kajti če bi upoštevali 

vestnost oseb z DS, bi jim tudi bolj zaupali. Menim, da se kljub ugotovljenim večinoma 

varovalnim osebnostnim dejavnikom oseb z DS v odnosih do oseb z DS bolj upoštevajo 

ogrožajoči dejavniki, ki se vsebinsko navezujejo na zmanjšane kognitivne sposobnosti kot 

posledice sindroma. Ogrožajoči dejavniki so razvidni iz tabele 26, med njimi pa 

prevladujejo značilnosti, kot so nezavedanje svojih omejitev, počasnost, strah, pretirano 

visoka samopodoba. Kot posledica vseh naštetih dejavnikov sledi tudi navezanost na 

starejše osebe, morda zaradi zagotovitve občutka zaščite, pomoči in varnosti. Menim, da je 

podoba o sebi bistveni dejavnik, ki osebo lahko spodbuja v dejavnosti in samostojnosti ali 

pa jo pri tem zelo ovira. V raziskanih primerih se je pokazala zelo visoka podoba o sebi, 

tako visoka, da osebi z DS ne dovoli nadaljnjega učenja, usposabljanja ipd. Ne dopušča 

tudi soočanja z izzivi, s tveganjem, kar bi, predvidevam, pomenilo zrušitev visoke 

samopodobe ali postavitev na realne temelje. Avtorici (Pečjak & Košir, 2008) pretirano 

visoko samopodobo pojmujeta kot navidezno pristranost samopodobe in med vzroki zanjo 

navajata kognitivno nezrelost osebe, ki ima samozaščitno funkcijo, kar se je v pričujoči 

raziskavi potrdilo. Primerjava raziskanih primerov me je privedla do sklepa, ki se ujema z 

že znanimi ugotovitvami, da se samozavest in podoba o sebi povezujeta z razvijanjem 

samostojnosti oseb z DS. Samozavest in samospoštovanje sta posamezniku v pomoč pri 

socialnem in kognitivnem napredovanju v poznejših letih, in to skozi ves življenjski cikel 

(Brown, 2004).  

 

V raziskanih primerih so se med procesom učenja izrazile osebnostne značilnosti oseb z 

DS, ki vplivajo na njihovo večjo ali manjšo samostojnost. V splošnem se je izrazilo več 

varovalnih osebnostnih dejavnikov kot ogrožajočih, kar potrjuje dejstvo, da so osebe z DS 

še vedno učljive, kot navajajo Lundlow (1983, v Cunningham, 1999), S. Buckley, Bird, in 

Sacks (2002) ter Pueschel (1999), da se mlade odrasle osebe z DS še vedno razvijajo, zato 

morajo biti še naprej deležne ustrezne pomoči in nadaljnjega izobraževanja. Varovalni 

osebnostni dejavniki, prikazani v tabeli 27, se nanašajo predvsem na samomotivacijo 

posameznika za učenje, usposabljanje, vključevanje v dejavnosti. Bistvena značilnost vseh 
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navedenih varovalnih osebnostnih dejavnikov je dejavni osebni pristop posameznika z 

namenom še večje osamosvojitve, usposobitve za samostojno življenje in sploh čim 

samostojnejše življenje. Zato je pripravljen druge poslušati, upoštevati, sprejemati 

navodila, dopusti, da ga  vodijo drugi, skratka, v procesu osamosvajanja in učenja kaže 

osebnostno zrelost in zavedanje o tem, da se mora poučiti, saj bo tako lahko bolj 

ozaveščen, samostojen in tudi enakopraven v odnosu do drugih. 

 

Tabela 27: Proces učenja oseb z DS 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
pripravljenost na učenje in soočanje z 
novimi zahtevami 

zmanjšana zmožnost predvidevanja in 
načrtovanja 

upoštevanje nasvetov in usmeritev 
drugih 

manj priložnosti za učenje 

lasten interes osebe za ohranjanje znanja težave s postopki kuhanja in časovnim 
razvrščanjem sestavin 

večja dovzetnost za vrstniško učenje kot 
učenje od staršev 

neutrjujevanje znanja, pozabljanje in dokončna 
opustitev 

posnemanje drugih manjša možnost doživljanja neuspeha 
vložen trud in vztrajnost osebe nizka osebna pričakovanja 
zmožnost prevzemanja odgovornost in 
učenja 

zgodnji znaki staranja, upad sposobnosti 

zmožnost prevzemanja in načrtovanja 
določenih dejavnosti in opravil 

 

kršenje prometnih predpisov  
upravljanje tveganja  
zaupanje glede opravljanja nalog  
ohranjanje psihofizične pripravljenosti  
 

Ogrožajoči dejavniki, razvidni iz tabele 27, izhajajo predvsem iz nizkih pričakovanj osebe 

z DS, čemur sledita manjše načrtovanje, neizražanje želja po učenju, vodenju in 

usposabljanju. Posledica nemotiviranega delovanja je manjša zmožnost doživljanja 

neuspeha, kar pomeni neke vrste samozaščito oseb z DS pred neposrednim doživljanjem 

omejenih sposobnosti. Temu sledita postopen upad sposobnosti in vse večja odvisnost od 

drugega, kar je posledica zelo nizke stopnje samostojnosti. 

 

V pričujoči raziskavi sem ugotovila, da tudi osebe z DS osebnostno rastejo med procesom 

učenja in pridobivanjem življenjskih izkušenj, na podlagi katerih se samostojno odločajo 

za nadaljnje delovanje in bivanje. Tudi Pevc (2003) navaja, da je osebnostna rast 
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spoznavanje sebe, odkrivanje in razvijanje svojih potencialov ter predvsem, da ta 

spoznanja preneseš v življenje. 

 

 Tabela 28: Proces osebnostne rasti oseb z DS 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
dejavnost oseb z DS in samoiniciativno 
opravljanje del, delovna in družbena 
pripadnost 

zmedenost oseb zaradi velike izbire 

dejavna oseba – iskanje družbe, dejavno 
sodelovanje v družbi, širjenje socialne 
mreže 

odvzeta opravilna sposobnost 

samoodločanje za dejavnost ali 
vključevanje v družbo 

odvisnost od izbire drugih 

samomotivacija in samoiniciativnost neiniciativnost oseb z DS za učenje, delo, izzive 
samoiniciativno zanimanje za 
pridobivanje praktičnega znanja 

upad motivacije, dejavnosti, nedejavnost, 
manjša dejavnost ter le z zunanjo motivacijo in 
s spodbudo 

osebna angažiranost, lastna presoja, 
samomotivacija za iskanje prijateljev 

pomanjkanje življenjske energije 

samoiniciativno iskanje družbe ali umik 
v samoto 

težave s sluhom, težave z razumevanjem 
vprašanj 

samomotiviranost za učenje, 
udejstvovanje, ustvarjanje 

neopravljanje vozniškega izpita 

 pomanjkanje samoiniciativnosti 
 nedejavna oseba – ne išče družbe, je 

samozadostna, umaknjena vase, značilno je 
oženje socialne mreže 

 navidezna izoliranost 
 manjša dejavnost, nezavzetost, prehitro 

zadovoljstvo, odsotnost pozitivnega zagona 
 

Varovalni osebnostni dejavniki v pričujoči raziskavi odkrivajo ravno to, da osebe z DS, ki 

se samoiniciativno odločajo za dejavnosti, učenje, druženje, ustvarjanje, mreženje ali umik 

v samoto, največ pridobivajo oz. pridobivajo tisto, kar si same želijo. To pomeni, da sledijo 

svojim ciljem, hotenjem, željam, saj znajo predvidevati, kam jih bo določena dejavnost, 

druženje ali nedruženje pripeljalo. So toliko osebnostno dozorele, da znajo same oceniti, 

ali potrebujejo mir, samoto, tedaj se bodo umaknile iz družbe, če pa ocenijo, da potrebujejo 

družbo, se bodo znale tudi samostojno vključiti in sodelovati. To je bistveno za lastno 

zagotavljanje oz. izbiranje načina življenja, ki si ga posameznik želi, in to je tudi najvišja 

stopnja samostojnosti. Oseba z DS dobi občutek, da ima življenje, kot pravita Rachels in 

Ruddick (1989), in imeti življenje pomeni imeti nadzor nad časom, v katerem lahko 
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samostojno načrtuješ, izražaš želje, izvajaš projekte in tudi obžaluješ, če ti kaj spodleti. 

Prav navedenih elementarnih pogojev življenja se mlajši odrasli z DS zelo zavedajo ter z 

njimi tudi opredeljujejo svojo samostojnost in svobodo. Varovalni dejavniki, ki so 

prikazani v tabeli 28, se vsebinsko navezujejo na samomotivacijo, samoiniciativnost in 

dejavnost oseb z DS. Vsi prispevajo k osebni rasti osebe z DS. Ugotovitve pričujoče 

raziskave se povezujejo z navedbo Pevca (2003), da gre pri osebni rasti predvsem za 

delovanje in načine delovanja ter področja, kjer lahko izboljšamo svoje osebno delovanje. 

Poleg samozavesti, osebnega razvoja in gotovosti glede svojega ustvarjanja gre za 

ustvarjanje odnosov in komunikacije. To znanje je v pomoč, da se oseba pri vsaki naslednji 

situaciji podobno ali še bolje odzove in tako postane v življenju še učinkovitejša. Uspeh se 

kaže skozi razvoj, notranje zadovoljstvo, boljše odnose s prijatelji, z družino, uspehom v 

šoli in pozneje v poslovnem življenju, na tem področju pa se ta čas silovito razvija 

čustvena inteligenca. Kar avtor navaja za osebe z značilnim razvojem, velja, sodeč po 

pričujočih rezultatih, tudi za osebe z DS, saj gre za vseživljenjski razvoj in vseživljenjsko 

učenje, ki osebo krepi in usposablja na samostojnejše življenje, ki ga lahko živi osebnostno 

zrela oseba z DS. Proces osebnostne rasti je več kot le učenje, gre za življenjsko izkušnjo, 

pridobljeno znanje, prisotnost v trenutku, spoštovanje sebe in drugih, vsakodnevno delo na 

sebi in lastnih šibkih točkah. Je želja biti boljši, ne od drugih, ne od sebe, temveč biti boljši 

pri videnju vseh možnih izbir, ki nam narekujejo, kako se bomo odzvali na ustvarjeno 

situacijo ali problem (Osebna rast, 2012). Ogrožajoči dejavniki pa nakazujejo nedejavnost 

oseb z DS, pomanjkanje motivacije in iniciativnosti. Ogrožajoči dejavniki, razvidni iz 

tabele 28, ne prispevajo k osebnostni rasti osebe z DS, saj prevladujeta neiniciativnost in 

nedejavnost oseb v najširšem pomenu besede. To pomeni, da oseba z DS sama ne želi ali 

ne zmore razvoja tako samostojnosti kot osebne rasti, saj ves čas išče drugega, da jo vodi, 

spodbuja in usmerja. Menim, da bi morali tudi v tem primeru osebo z DS spodbuditi tako, 

da bi samoiniciativnost povečala, čeprav je to odvisno tudi od bivalnega okolja, v katerem 

živi. Pomembno je načrtovati življenjski slog v ključnih življenjskih obdobjih življenja 

oseb z DS tako, da bi zagotovili maksimalni osebni razvoj in kakovost življenja 

(Lawrence, Brown, Mills, & Estay, 1993). Slednje bi bilo vredno upoštevati tudi v 

institucionalnih okoljih, kajti navedeni ogrožajoči dejavniki so se izrazili predvsem v 

instituciji. 
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Tabela 29: Soočanje s težavami in obvladovanje težav 

Varovalni dejavniki Ogrožajoči dejavniki 
proaktivno konstruktivno reševanje 
težav 

težje obvladovanje čustev, sprožanje konfliktnih 
situacij 

zmožnost predvidevanja konfliktnih 
situacij 

nezmožnost vzpostavljanja distance do 
simbolike 

razumevanje odnosnih situacij izogibanje situacijam 
sposobnost obvladovanja konfliktnih 
situacij 

izogibanje izražanju žalosti 

ustrezno prepoznavanje medosebnih 
odnosov 

nezrel način odzivanja v čustveno težkih 
situacijah 

odkrito in neposredno reševanje težav zmanjšana zmožnost ohranjanja zaupanja do 
sočloveka 

znajdenje v neznanih situacijah nezrel način obvladovanja čustev 
sposobnost iskanja pomoči  nezmožnost izvedbe poroke brez pomoči 
zrelo čustveno odzivanje brez podpore staršev 
sposobnost presojanja   
odkriti pogovori  

 

V pričujoči raziskavi se je potrdila povezava med soočanjem in obvladovanjem težav oseb 

z DS in njihovo samostojnostjo. Oseba, ki je sposobna soočanja in obvladovanja težav, 

izzivov, večjih naporov, je v življenju tudi samostojnejša. V primerjanju vseh raziskanih 

primerov sem ugotovila podobno število varovalnih in ogrožajočih dejavnikov. Varovalni 

dejavniki se vsebinsko nanašajo na proaktivno konstruktivno reševanje težav in so razvidni 

iz tabele 29. V vseh dejavnikih se kaže dejaven pristop osebe z DS k reševanju težav, kar 

vodi k dejavnemu iskanju pomoči, sposobnosti soočanja, neumikanja, h konstruktivnemu 

pristopu ipd. Ponovno se kaže tudi osebna rast osebe z DS, ki je sposobna tako 

proaktivnega reševanja težav kot tudi učenja. Torej gre za razvijanje mišljenja oz. 

kognitivnih sposobnosti, med katerim se posameznik uči razumeti stvarnost v določenem 

razvojnem obdobju oz. se uči sprejemati in razumeti stvari okoli sebe (Down Syndrome 

Development, 2006). Posledica takega načina učenja reševanja težav je tudi razvijanje 

večje samostojnosti oseb z DS. Ogrožajoči dejavniki, prikazani v tabeli 29, pa se 

vsebinsko nanašajo na težje obvladovanje čustev v različnih situacijah. Vsi v tabeli 

navedeni dejavniki kažejo nižji osebnostni razvoj, ki se odraža predvsem v slabšem 

obvladovanju čustvenega doživljanja. Izkazalo se je, da če imajo osebe z DS težave na 

čustvenem področju, to vpliva tudi na odnosne situacije, saj imajo čustva pomembno vlogo 

v življenju oseb z DS. Če lastnih čustev ne morejo obvladovati, se kažejo težave tudi pri 

obvladovanju drugih težav. Eyman, Call, in White (1991) ugotavljajo, da na kakovostnejše 
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in samostojnejše bivanje bolj kot obvladovanje zdravstvenih težav vpliva obvladovanje 

spretnosti, da sami poskrbijo zase (npr. se samostojno gibajo, prehranjujejo ipd.), zato je 

zelo pomembno osrediniti se na preventivne programe mlajših odraslih z DS, poudarja C. 

Cadena (2009). 

 

 

7.3 Tipologija življenjskih slogov 

 

Iz raziskanih varovalnih in ogrožajočih dejavnikov razvoja samostojnosti oseb z DS se 

lahko razvije naslednja tipologija slogov samostojnosti (tabela 30). 

 
Tabela 30: Tipologija slogov samostojnosti oseb z DS 
 

 Samostojnost Delna 
samostojnost 

Nesamostojnost 

Dejavnost dejavna 
samostojnost 

A 

dejavna delna 
samostojnost 

C 

dejavna  
nesamostojnost 

E 
Nedejavnost nedejavna 

samostojnost 
B 

nedejavna delna 
samostojnost 

D 

nedejavna 
nesamostojnost 

F 
      

 

A-tip samostojnosti (samostojnost – dejavnost) – dejavna samostojnost. Pri opisu tipologije 

dejavne samostojnosti oseb z DS se sklicujem na opis osebe B, predstavljene v metodi. 

 

Opisano osebo B. umeščam v tip samostojnosti, imenovane dejavna samostojnost, pri 

kateri se kot bistvena odraža precej visoka stopnja samostojnosti in dejavnosti. 

Najpomembnejše kategorije, ki zaznamujejo samostojnost in dejavnost osebe B., se 

nanašajo na lastno dejavnost osebe z DS in samostojnost odločanja za druženje in 

sodelovanje v dejavnostih (npr. samostojnost odločanja za dejavnosti; integrirano druženje; 

pomembnost vrstniškega učenja in druženja z osebami z značilnim razvojem; zavedanje 

svojih pravic; zmožnost predvidevanja in načrtovanja; kršenje predpisa, ki omogoča 

vključevanje; praktično motorično znanje; opravljanje vsakodnevnih preprostih in (ali) 

zahtevnejših gospodinjskih in (ali) kmečkih opravil ipd.) ter starševsko upravljanje s 

tveganjem (npr. pripravljenost tvegati ali zaupati; prepuščanje odločitev osebam z DS; 
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uvidevnost, diskretnost in spoštljivost staršev ipd). Navedene kategorije nakazujejo visoko 

stopnjo dejavnosti in samostojnega opravljanja določenih dejavnosti. Oseba B. je dejavno 

udeležena v svojem okolju in se povezuje z vrstniki, s sosedi, prijatelji, z znanci z 

značilnim razvojem. Bistveno je tudi dejstvo, da oseba B. ni vključena v institucijo, saj se 

je samostojno odločila, da po zaključku obveznega usposabljanja v prilagojenim 

programom ostane doma pri starših, kjer bo delala na kmetiji in se družila z zdravimi 

vrstniki. S svojo pomembno življenjsko odločitvijo nas prepričuje: »Če bi šel v VDC, rad 

bi bil z njimi tu, ni zneslo, imam tukaj delo.« V krogu svojih prijateljev se mnogokrat sooča 

z različnimi življenjskimi izzivi, saj je bistveno to, da je ne obravnavajo kot osebe s 

sindromom, ampak kot vsakega izmed njih, torej enakopravno, soodgovorno in kot 

dejavnega udeleženca v interakciji z njimi. Popolno zaupanje v njene sposobnosti na strani 

vrstnikov je mogoče razbrati iz pripovedi njenih staršev: »So ga kam povabili in s 

prepričanjem, da se ga lahko pusti, so mu rekli, naj pride s kolesom dol, a ni vedel kam it. 

Rekel je, da ve, a ni vedel in je tam zašel v eno vas in so nas potem poklicali, je takoj 

povedal, kdo je, od kje je in ga je šel mož iskat.« Torej se je B. v neznani situaciji naučil 

poiskati pomoč. Stalna dejavnost in sodelovanje z zdravimi vrstniki mu je omogočala 

visoko stopnjo samostojnosti. Če se osebe z DS družijo z vrstniki običajnega razvoja, 

pridobijo več na kognitivnem in govornem področju in se tudi primerneje vedejo glede na 

kronološko starost (Lloveras & Fornells, 1998). Obenem pa je pomembno poudariti tudi 

starševsko upoštevanje potomčeve odločitve, da se ne vključi v ustanovo, kot opisujejo 

starši osebe B.: »Jaz sem ga tudi pripravljala na to, on absolutno ni hotel slišati, da gre v 

delavnico, je vztrajal, da on bo doma. Potem, jaz ga nisem silila.« Dopuščanje soočanja z 

izzivi in s tveganjem, ki jih doživlja s sovrstniki, opisuje tako: »Kamor so šli je šel z njimi 

in če je bilo za kako neumno, je šel z njimi. Lahko ni bilo vse dobro za njega, ampak 

izkušnje so pa včasih dobre.« Dejavna samostojnost opisanega primera se tudi zelo 

slikovito izraža v načinu razmišljanja, kako uresničiti pomembno razvojno nalogo v 

odraslosti – poročiti se. Oseba B. razmišlja, pripoveduje, kako in s kom se namerava 

poročiti, kje bo živela, kaj vse je treba pripraviti in kako izpeljati poroko ipd. Če bi imel B. 

podpornika in seveda izbrano osebo, s katero bi gojila iskrena in ljubeča obojestranska 

čustva, bi se zares lahko poročil in tudi vzorno skrbel za vsakodnevna opravila. Vendar pa 

v teh pogovorih ni zaznati konkretne podpore staršev, ki mu sicer prisluhnejo in dopuščajo 

razmišljanje o poroki, saj vedo, da so vrstniki tudi v tej razvojni nalogi pomemben zgled 

potomcu B. Dejansko mu prepuščajo, da sam uredi vse potrebno za poroko, a ker tega ni 
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zmožen, se želena razvojna naloga, ki je trenutno edini želeni cilj, ne more realizirati. Je pa 

tudi res, da v slovenski družinski zakonodaji poroka oseb s težjimi motnjami ni dovoljena, 

saj je določeno, da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje duševno prizadeta ali 

nerazsodna (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004). Tudi če oseba nima 

težje motnje v duševnem razvoju, ji je lahko odvzeta poslovna sposobnost, ki ravno tako 

preprečuje sklenitev zakonske zveze. Menim, da bi morali tovrstno zakonodajo spremeniti 

tako, da bi tudi osebe z DS lahko sklepale zakonsko zvezo, če bi same tako želele. To je ne 

nazadnje tudi eno od pomembnih določil Konvencije o pravicah invalidov (n. d.), ki 

navaja, da države pogodbenice sprejmejo učinkovite in ustrezne ukrepe za odpravo 

diskriminacije invalidov pri vseh zadevah v zvezi z zakonsko zvezo, družino, s 

starševstvom in sorodstvenimi ter drugimi odnosi enako kot za druge. Vsem invalidom, ki 

so dovolj stari za poroko, bi torej morali zagotoviti pravico do sklenitve zakonske zveze in 

družine na podlagi svobodne in polne privolitve prihodnjih zakoncev. 

 

B-tip samostojnosti (samostojnost – nedejavnost) – nedejavna samostojnost. Menim, da 

tipologija v praksi ne more obstajati, če osebo opredelimo kot živo razvijajoče se bitje, ki 

naj bi se med lastno dejavnostjo razvijala v samostojno osebo. Nedejavna samostojnost 

torej ostaja kot virtualni pojem, ki povezuje tukaj raziskane dimenzije tipologije. V tem 

primeru ne morem izpostaviti nobenega raziskanega primera.  

 

C-tip samostojnosti (delna samostojnost – dejavnost) – dejavna delna samostojnost. Pri 

opisu tipologije dejavne delne samostojnosti oseb z DS se sklicujem na opis osebe A., 

predstavljene v metodi. 

 

Opisano osebo A. umeščam v tip samostojnosti, imenovane dejavna delna 

samostojnost, ker je oseba A. zelo dejavna v svojem okolju, zvedava, učljiva, 

samomotivirana ipd. Najpomembnejše kategorije, ki zaznamujejo delno samostojnost in 

dejavnost osebe A., se vsebinsko navezujejo predvsem na ambivalenten odnos in dvom o 

sposobnostih osebe A. (npr. omejenost zavedanja o denarnih zadevah; omejevanje izbire in 

količine denarja; dvom o sposobnostih oseb z DS; ambivalentnost odnosov do oseb z DS; 

pripisovanje potreb in občutenja; zmedenost zaradi prevelike izbire; odvisnost od izbire 

drugih; pomoč pri prevozu; povezovanje s starejšimi osebami; navezovanje z istim spolom; 

uvidevanje potrebe po sodelovanju pri kulturnih dogodkih; povrnjeno zadovoljstvo in 
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hvaležnost ipd.), čeprav se oseba A. izkaže kot zelo samostojna, ko ima priložnost, kar 

dokazujejo kategorije (npr. zmožnost predvidevanja in načrtovanja; skrb za osebno 

urejenost in higieno; samorefleksija s samogovori; iznajdljivost v pogovornih situacijah; 

uporaba funkcionalnega besednega zaklada ipd.). Navedene kategorije, ki se nanašajo na 

ambivalentnost odnosov, odsevajo delno samostojnost v tem, da je osebi A. zagotovljena 

stalna pomoč. Oseba A. je vključena v institucijo, in sicer v dnevni program VDC, kar 

pomeni, da ob popoldnevih in koncih tedna, praznikih, med dopustom prebiva doma, v 

matični družini. Zanjo je še posebej značilno, da ima stalno nekoga ob sebi, kar pomeni, da 

sama dejansko nima pogosto priložnosti soočanja z izzivi, kar starši osebe A. tudi 

utemeljujejo: »Če bi prav sami živel, bi bila za ene stvari bolj samostojna, zdaj imamo tu 

babico, ni bila nikoli sama. Tu je bilo eno tako življenje, kjer bi lahko bilo malo drugače, 

bi verjetno dala ona več od sebe.« Starši se zavedajo, da preveč postorijo namesto osebe A. 

in jo s tem omejujejo v novih izkušnjah, zato pravijo: »Ko ima možnost, se izkaže bolj 

kakor mi pričakujemo, da je zmožna.« Tako ne spremenijo pri sebi svojih pristopov in 

vzgojnega ravnanja, kar povzroči neke vrste razvojno prikrajšanost glede samostojnosti 

osebe A. S. Buckley, Bird, in Sacks (2002) sicer menijo, da se pri mlajših odraslih z DS 

izboljšujejo veščine samostojnosti zunaj družine, v skupnosti, vendar pa še vedno 

potrebujejo nadzor. Menim, da je treba osebam z DS omogočiti več priložnosti za soočanje 

z izzivi, saj se le tako lahko učijo samostojnega ravnanja. Tudi Brown (2004) poudarja, da 

morajo starši in strokovnjaki spoznati, da mlajši odrasli z DS ne potrebuje stalne pomoči in 

skrbi, ampak soočanje z novimi izzivi ter asertivnost, samozagovorništvo, samonadzor, 

upravljanje s frustracijami (Powers & Sikora, 1997, v Pueschel, 1998), kar vse prispeva k 

razvoju samostojnosti oseb z DS. V raziskanem primeru se je izkazalo ravno nasprotno. 

Neposredni bližnji osebi A. ne dopuščajo oziroma si ne upajo tvegati in dovoljevati preveč 

soočanja z izzivi, saj oni vedo, kje so meje sposobnosti, ki jih ne bi zmogla preseči. 

Predvidevam, da starši razmišljajo, kot da je razvoj potomke A. ustavljen oziroma na 

vrhuncu in da več ne more doseči ali morda doseženega preseči. Starši o skorajšnji 

omejitvi razvoja menijo: »Da mu omogočaš, da ima neko skrbnost, eno možnost razvoja, 

saj se kmalu naredi meja, da ne moreš čez tisto.« Dejansko so sami zavestno postavljajo: 

»Zavedajoč se tiste meje, ki jo imaš glede sposobnosti, saj se mi kmalu ustavi.« Prav 

slednja ugotovitev omejuje razvoj samostojnosti, zato jo poimenujem dejavna delna 

samostojnost.  
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D-tip samostojnosti (delna samostojnost – nedejavnost) – nedejavna delna samostojnost. 

Pri opisu tipologije nedejavne delne samostojnosti oseb z DS se sklicujem na opis osebe 

C., predstavljene v metodi. 

 

Opisano osebo C. umeščam v tip samostojnosti, imenovane nedejavna delna 

samostojnost zato, ker je oseba C. predvsem zaradi dodatne bolezni precej omejena. Je 

delno samostojna pri izvajanju tudi zahtevnejših opravil, vendar ob tem potrebuje drugega. 

Najznačilnejše kategorije, ki zaznamujejo nedejavno delno samostojnost osebe C., se 

vsebinsko navezujejo na pomanjkanje samomotivacije in samoiniciativnosti (npr. 

nezmožnost identificiranja z bivalnim okoljem – občutek pripadnosti; odpor do gibanja 

(lagodnost); upad dejavnosti, nedejavnost; stagnacija in upad šolskega znanja; 

pomanjkanje samoiniciativnosti; odločanje za dejavnosti kot žarišče konfliktnih situacij 

med osebo z DS in bližnjim; stalna spodbuda, prisila; pomanjkanje soočanja z izzivi; 

zadovoljstvo, pogojeno z osebnimi in s kontekstualnimi pričakovanji ipd.), s pretirano 

visoko samopodobo (npr. navidezno razumevanje, raba besed; nerazumevanje, navidezno 

obvladovanje pojmov; navidezni besedni zaklad; nezmožnost zavedanja lastnih omejitev; 

samovoljno odločanje za dejavnosti; izkrivljena visoka samopodoba ipd.) in tudi na 

ambivalentnost odnosov (npr. ambivalentnost odnosov do oseb z DS; strah pred 

nezgodami; dvom o sposobnostih oseb z DS ipd.). Navedene kategorije izražajo 

nedejavnost osebe C., saj predvsem pomanjkanje samoiniciativnosti za druženje ali 

dejavnosti prispeva tudi k vse manjši samostojnosti in vse večji odvisnosti od drugih. 

Odvisnost od drugih se precej izraža v obvladovanju dodatne bolezni. Oseba C. razume vse 

omejitve, ki jih dodatna bolezen povzroča, saj pravi: »To je sladkorna bolezen, nalezljiva 

bolezen, kronična, lahko tudi umreš. Ja, vsi pravijo, da za zdravje moraš trpet, ja. In čim 

več hodit ja.« Zelo težko se obvladuje v omejitvah (npr. glede dietne prehrane, čim več 

telesne dejavnosti ipd.). Pravi: »Ne smem, ma bi pa rada pojedla sladkarije.« Značilen je 

nezrel način samoobvladovanja glede bolezni, saj navaja: »Tako da pozabim, ali pa 

zamižim, tudi zajočem, tako da me kar srce začne boleti.« In tudi zato je potrebna stalna 

prisotnost drugega, da jo spodbuja k več gibanja, da jo opominja in ji pripravlja zdravo 

prehrano ipd. Največjo okupacijo in skrb glede osebe C. izražajo njeni najbližji prav v 

ohranjanju čim večje samostojnosti v skrbi za zdravje, ko pravijo: »Ob 10 ima malico, ker 

je sladkorni bolnik, mora dobiti dovolj obrokov, si sama vzame, ima spravljeno pri nas v 

hladilniku, pred kosilom ji zmerimo krvni sladkor in glede na vrednosti vidimo. Zdaj ima 
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samo zjutraj in zvečer inzulin, prej je imela tudi opoldne. Mi smo pripravili, sama pa si je 

vbrizgala, pripravili smo enote, sama si pa vbrizga.« Oseba C. je tudi zelo samozavestna, a 

kot opažajo neposredni bližnji, ta samozavest ni realna, je bolj popačena, izkrivljena in 

ponovno ogrožajoča za razvoj boljše samostojnosti, ker si ne dovoli učiti se novih veščin, 

kar strokovna delavka utemeljuje s tem, da »sebe zelo pozitivno doživlja, da ona vse ve, vse 

zna, vse se visoko uvršča«, in nerada sobiva v zanjo prezahtevnem okolju, kot meni 

strokovna delavka: »Če pa jo pustiš pri miru, je najbolj srečna, se lepo počuti, čim manj da 

jo utrujaš.« Da je oseba nedejavno delno samostojna, dokazujejo izjave strokovne delavke: 

»Rada je v družbi poznanih ljudi, da se dobro počuti, da se pogovarja, je govorno dobra. 

Ovira jo verjetno dosti ta sladkorna bolezen in še celiakijo ima. Se pozna na telesni 

zmogljivosti. Drugače je bolj hitro utrudljiva, je bolj močne konstitucije, določene stvari, 

tek, pohodi ne pride v poštev.« Izjave so nasičene na eni strani z določeno mero 

samostojnosti in na drugi strani z ovirajočimi dejavniki, ki preprečujejo večjo dejavnost in 

vodijo v nedejavnost. Menim, da bi bilo smotrno osebo C. naučiti samostojnega 

obvladovanja dodatne bolezni, predvsem v spodbujanju telesne dejavnosti in uživanju 

redne dietne prehrane. Tudi Selby (2001) navaja, da je obvladovanje sladkorne bolezni pri 

osebah z DS zahtevnejše kot pri osebah z značilnim razvojem. Vendar pa se mnoge osebe z 

DS naučijo skoraj samostojnega obvladovanja sladkorne bolezni, pri čemer potrebujejo 

zelo malo ali nič nadzora. Učenje samoobvladovanja sladkorne bolezni bi pomenilo 

dodaten korak v razvoju samostojnosti osebe C.  

 

E-tip samostojnosti (nesamostojnost – dejavnost) – dejavna nesamostojnost. V ta tip 

samostojnosti ne morem umestiti nobenega od raziskanih primerov. Dejansko si tudi težko 

v realnosti predstavljam mlajšo odraslo osebo, ki bi bila dejavna in hkrati nesamostojna. 

Morda lahko v to tipologijo umestim novorojenčka ali dojenčka, ki je v svojem svetu lahko 

zelo dejaven, vendar popolnoma nesamostojen, torej odvisen od staršev ali drugih bližnjih.  

 

F-tip samostojnosti (nesamostojnost – nedejavnost) – nedejavna nesamostojnost. Pri opisu 

tipologije nedejavne nesamostojnosti oseb z DS se sklicujem na opis osebe D., 

predstavljene v metodi. 

 

Opisano osebo umeščam v tip samostojnosti, imenovane nedejavna nesamostojnost 

zato, ker se zelo izrazito izkazuje, kako lahko nedejavnost oziroma nedejavnost in 
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počasnost osebe povzroča tako velik upad v preteklosti razvite samostojnosti, da lahko že 

govorimo o nesamostojnosti osebe. Najznačilnejše kategorije, ki zaznamujejo nedejavno 

nesamostojnost osebe D., se vsebinsko navezujejo na osebnostne značilnosti osebe D. (npr. 

počasnost in previdnost; odpor do gibanja (lagodnost); ozka socialna mreža, omejena le na 

osebje v instituciji; nezaupanje oseb z DS v zavzetost drugih zanje (skupno pranje); 

površni stiki; upad dejavnosti, nedejavnost; zgodnji znaki staranja; socialna pogojenost 

besednega zaklada; odklanjanje socialnih odnosov z zahtevnimi subjekti; izkrivljena 

visoka samopodoba ipd.), na pomanjkanje samomotivacije in samoiniciativnosti (npr. 

odvisnost od izbire drugih; pomanjkanje samoiniciativnosti; samovolja in neiniciativnost; 

stalna spodbuda, prisila ipd.) ter na ambivalentnost odnosov (npr. dvom o sposobnosti oseb 

z DS; previsoki standardi za urejenost; strah pred tveganjem; stalna prisotnost drugega; 

pomanjkanje soočanja z izzivi ipd.). Vse značilne kategorije poudarjajo nedejavnost osebe, 

upad sposobnosti in posledično zmanjševanje samostojnosti osebe D. Ugotovljene 

kategorije kažejo opuščanje in neuporabljanje pridobljenih veščin, znanja, sposobnosti do 

tolikšne mere, da je oseba dejansko nesamostojna na večini področij, saj se le ob vodenju 

in spodbujanju drugega sooča z vsakodnevnimi opravili. K pomembnemu pešanju moči in 

samostojnosti so prispevale tudi psihične težave osebe D., ki so nastopile ob mamini smrti, 

in sicer v obliki tesnobe, strahu in anksioznosti, depresije in potrtosti. Da je depresija 

značilna psihična težava, ki se pojavi pri odraslih z DS, navaja tudi M. Matijaca (2005), ki 

omenja tudi druge dodatne težave, kot so težave z vidom in s sluhom, spremembe 

delovanja ščitnice, upad sposobnosti ipd. Tudi E. M. Dyckens in sodelavci (2002) 

navajajo, da se v starosti pojavlja več neprilagojenega vedenja, ki je usmerjeno navznoter 

(npr. odmaknjenost, prestrašenost – depresija in druge somatske značilnosti). E. M. 

Dyckens in sodelavci (prav tam) tudi domnevajo, da obstaja povezava med pojavom 

odmaknjenega, depresivnega vedenja in pojavom Alzheimerjeve bolezni pri odraslih 

osebah z DS. Slednjega s pričujočo raziskavo ne morem potrditi, dejstvo pa je, da je ta 

raziskana oseba najstarejša izmed vseh štirih in morda tudi zato najbolj izstopa glede upada 

dejavnosti in neiniciativnosti. O nastopu psihičnih težav govori strokovni delavec, ki je 

osebo poznal kot zelo dejavno in samostojno, zato upad dejavnosti in samostojnosti še 

toliko bolj doživlja: »Prav psihično ga je, njemu je to naredilo veliko škodo in prav ta skrb 

za mamo. Njega je to zelo potrlo, ko je mama pešala, je rekel, da ne bo imel nikogar več. 

Zelo težko je to prenesel.« Težka duševna stanja se kažejo kot pomanjkanje volje do 

dejavnosti, nemotivacija, zaspanost, nedejavnost, kot meni ključna oseba: »Bilo ga je strah 
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hodit spat, on je zvečer, ko bi moral iti spat, ga je neka tesnoba in potem kao da gleda TV, 

ma je spal pred TV, to je trajalo dolgo časa in potem zjutraj ga nismo mogli zbuditi.« 

Visoka samopodoba, kot jo sam izkazuje, je edini pozitivni dejavnik za osebo D., vendar 

pa drugi najbližji tovrstno samopodobo ocenjujejo kot izkrivljeno, lažno, negativnejšo, ki 

je dejansko ogrožajoča za razvijanje večje samostojnosti. Oseba D. tako pretirano visoko 

samopodobo ohranja (neguje) tako, da opravlja le naloge, ki jih obvlada, pri katerih se le 

minimalno napreza, medtem ko za učenje novih zahtevnejših nalog ni motiviran, ne želi se 

soočati z novimi izzivi, zato se tudi ne more soočati z neuspehom. Nizko stopnjo 

samostojnosti v delovnem okolju in pomanjkanje motivacije za razvijanje višje stopnje 

samostojnosti v obliki učenja novega dokazujejo predvsem izjave strokovnega delavca: 

»Lahko bi bil pri svojem delu, ko pride do njegove faze, išče nekoga, on si ne želi iti 

naprej. Ta motivacija za naprej ga zelo ovira.« Izkrivljeno samopodobo strokovni delavec 

opisuje tako: »On se zna spretno izognit tistemu, kar ve, da ne bo uspešen in ne bo doživel 

to kot neuspeh. Ne zna doživet neuspeha. On tudi če zgubi v balinanju, je uspešen. S tem, 

da se je pojavu, da je vrgel, je zanj uspeh. Ima zelo nizko mejo, kdaj je uspešen in je večno 

uspešen. To je tudi lažna samopodoba, včasih. Je malo izkrivljeno to, ga meče bolj nazaj 

kot naprej.« Prav v tem se kaže značilna nižja stopnja samostojnosti. Ob vsem tem je za 

osebo D. značilna zelo omejena socialna mreža, ki jo sestavljajo zgolj druge osebe z 

razvojnimi motnjami in strokovni delavci, medtem ko so sorojenci le izjemoma prisotni, in 

tudi sam si ne želi nikakršne širitve socialne mreže ali ohranjanje tesnejših, globljih 

socialnih stikov s svojci. Mnogi odrasli z DS so razmeroma izolirani in postanejo zelo 

odvisni od svojih družinskih članov za družbene interakcije, kar avtorji (Matheson, Olsen, 

& Weisner, 2007) navajajo kot pojav negativnih sprememb v prijateljstvu, ki se izraža z 

upadom zadovoljstva mlajših odraslih z razvojnimi motnjami. Slednje se v pričujoči 

raziskavi ni potrdilo, saj oseba D. ni odvisna od družinskih članov, je pa odvisna od članov 

institucionalnega okolja, saj je to okolje zanjo edino bivalno okolje. 

 

Posebna pozornost, ki se je vzbudila v tipologiji slogov samostojnosti oseb z DS, je, da 

niso dovolj zgolj dejavnost oziroma dejavna udeleženost, samomotiviranost in 

samoiniciativnost osebe v njenem razvijajočem se okolju, ampak bi morali biti k njej 

naravnani tudi neposredni okoliški subjekti (starši, svojci, skrbniki, strokovni delavci, 

sosedje, prijatelji ipd.) ter tudi posredni subjekti (elementi makrosistema). Naravnanost k 

njej pomeni upoštevanje, sprejemanje, udejanjanje, sledenje željam, zahtevam, sanjam, 



Sandra Medveš Berginc: Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost 
mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom 
  

210 
 

potrebam oseb z DS in pri tem upati tvegati in dopuščati osebam z DS soočanje z novimi, 

še neznanimi izzivi. Ob tem posledice že znanega tveganja lahko predvidimo, a za te še ne 

moremo z gotovostjo trditi, da se zgodijo, medtem ko posledic neznanega tveganja seveda 

ne moremo predvideti. Prepričana sem, da niti starši niti oseba z DS niti strokovnjak niti 

nihče drug ne morejo predvideti posledic neke situacije – varne ali nevarne –, dokler oseba 

s konkretno situacijo ni soočena. Zato je odveč in predvsem omejujoče razmišljanje, da mi 

že vemo, kajti takrat smo to tako negativno doživeli ipd., zato tega ne bomo spet tvegali. 

Spreminjajo se časi, spreminja se družba in ljudje v njej. In ljudje so tudi osebe z DS, ki se 

prav tako spreminjajo, le možnost jim moramo dati in jim tudi priznati pravico spreminjati 

se. Mogoče je res že skrajni čas za zagotovitev zagovornikov oseb z DS. Takih 

zagovornikov, ki bodo sledili en korak za idejami, željami, potrebami in sanjami oseb z 

DS, ki bodo morda nekoč dosegle nekaj več, mogoče tudi svoj resnični (ne zgolj 

fantazijski) poročni dan, ki v nekaterih tujih razvitih deželah sploh ni več tabu. Ena izmed 

pomembnih nalog Raziskovalnega oddelka Inštituta RS za socialno varstvo je institut 

zagovornika odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. V vsebinskem poročilu o delu 

inštituta so zabeležena strateška izhodišča naloge, in sicer usmeritve Akcijskega programa 

za invalide 2007–2013 ter trendi na področju invalidskega varstva. Na podlagi teh naj bi se 

spremenil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, št. 

41/1983, Ur. l. RS, št. 114/2006 – ZUTPG, 122/2007, Odl. US: U-I-11/07-45). Znotraj 

predvidenih sprememb se proučuje tudi možnost uvedbe instituta zagovornika odraslih 

oseb z motnjo v duševnem razvoju (Kobal Tomc, 2011).  

 

K osebam z DS bi morali biti naravnani tudi elementi makrosistema, torej socialna 

politika, zakoni, drugi predpisi, kultura, ideologija ipd. To pomeni, da bi bilo treba okolje, 

družbo, ideologijo, kulturo ipd. prilagoditi tako, da bo sprejemljivo za osebo z DS, ki bo 

lahko v tako prilagojenem okolju dejavno soustvarjala in uresničevala svoje želje, potrebe 

in sanje. Zaključke glede tega lahko navežemo na zaključke teoretičnega dela disertacije – 

ustvarjanje inkluzivnega okolja v vsakdanjem življenju. Menim, da bi v inkluzivnem 

okolju oseba z DS lahko polno zaživela ter v polnosti in realnosti razvijala potenciale, ki 

jih v sebi skriva ter jih v trenutnem okolju še ne more razvijati in izraziti. Hkrati pa se 

moramo sprijazniti tudi z lastnimi omejitvami in z njimi živeti, kar velja tako za osebe z 

DS kot tudi za osebe z značilnim razvojem. 



 
Zaključek 

 

211 
 

ZAKLJUČEK 

 

 

Kot vodilo v pričujoči raziskavi je bilo oblikovanih pet raziskovalnih vprašanj, ki so 

pripeljala do ugotovitev na treh področjih. Prvi obsežnejši sklop ugotovitev se nanaša na 

opisane kategorije in odnose med njimi. Drugi sklop se nanaša na ugotovljene varovalne in 

ogrožajoče dejavnike razvoja samostojnosti oseb z DS. Tretji pomemben sklop ugotovitev 

pa opisuje tipologijo življenjskih slogov oseb z DS. V nadaljevanju povzemam bistvene 

zaključke raziskave, predstavljene skozi omenjene tri sklope.     

 

Pričujoča raziskava potrjuje, da so osebe z DS bolj ali manj dejavne, v skrajnih primerih 

tudi nedejavne. Vzporedno z dejavnostjo oz. nedejavnostjo oseb z DS se odraža tudi večja 

ali manjša samostojnost teh oseb. Potrdila se je povezava med dejavnostjo in samooceno 

interesov, kar pomeni, da je oseba z DS dejavna na področjih, ki jo zanimajo, čeprav je to 

lahko zelo ozko interesno področje. 

 

Samostojnejše so tiste osebe z DS, ki bivajo v domačem primarnem okolju, saj doživljajo 

večjo pripadnost družini, so bolj samoiniciativne, samomotivirane in se za sodelovanje v 

dejavnostih samostojno odločajo. Osebe, ki bivajo v domačem primarnem okolju, se tudi 

dejavneje vključujejo v družbo in so vpete v širšo socialno mrežo. Čim bolj se oseba z DS 

lahko sama odloča glede dejavnosti, druženja in drugega ravnanja, tem samostojnejša je. 

Velja tudi nasprotno, čim manj se oseba z DS sama odloča in čim bolj poskušajo drugi 

vplivati nanjo ter namesto nje odločati, tem manj je samostojna. 

 

Osebe z DS še niso zmožne popolne osamosvojitve od svojih staršev, saj za to niso 

pripravljene niti same niti njihovi starši. Menim, da bo moralo preteči še veliko časa, 

preden se bo dejanska zmožnost oseb z DS utrdila v tolikšni meri, da bodo starši začeli bolj 

verjeti v večje sposobnosti potomcev z DS in bodo zato od njih tudi več pričakovali. Starši 

bi morali v situacijah, ko jih potomci z DS pozitivno presenečajo, take podobne priložnosti 

pogosteje ponujati. Tako se osebe z DS soočajo z izzivi, ki so eden od spodbudnih 

dejavnikov razvijanja samostojnosti. Vendar pa se je izkazalo, da starši pri opisovanju 

doživljaja oseb z DS izhajajo predvsem iz dejstva, da ima oseba sindrom. Zaradi tega naj 
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bi imela oseba zmanjšane sposobnosti, razvojne omejitve, lahko pa se pojavljajo tudi 

dodatne bolezni, ki osebo z DS v samostojnosti še bolj omejujejo. Menim, da gre v vseh 

navedbah dejansko za prepričanje, če ne že ukoreninjene predsodke o osebah z DS. Na ta 

način so osebe z DS uokvirjene. Izstopiti iz okvirjev je poseben izziv, s katerim se ne 

spopadajo radi niti starši niti strokovni delavci.  

 

Osebe, ki bivajo v ustanovi, so manj dejavne, tudi nedejavne, v družbo se manj vključujejo 

in imajo ožjo socialno mrežo. Menim, da bi morale biti institucije preoblikovane v manjše 

enote, morda stanovanja ali apartmajske enote, da bi lahko osebe z DS čim dlje ohranjale 

samostojnost v največji možni meri. Še posebej bi bila slednja rešitev ustrezna za osebe, ki 

so sicer samostojnejše. Še primernejše in za osebo z DS bolj humano bi bilo neodvisno 

življenje odrasle osebe z DS, ki bi imela možnost poklicati pomoč, izvajalca storitve, če to 

potrebuje, kakor koristijo storitve druge osebe z značilnim razvojem. Prav tako bi bilo 

smiselno organizirati srečanja v lokalni skupnosti, da bi se lahko vsakdo vključil, dobil 

sogovorca, prijatelja za klepet ali stalno druženje. Tako bi bila vzpostavljena mreža 

samopomoči za osebe z DS, ki živijo same. 

 

Pomembna strokovna dilema, ki se je pojavila v pričujoči raziskavi, je odgovornost 

strokovnih delavcev v usposabljanju za samostojno bivanje oseb z DS. Gre za delovanje 

strokovnih delavcev z osebami z DS v smeri krepitve moči in čim večje samostojnosti 

oseb. Vendar, če želimo samostojnost oseb z DS krepiti in vzdrževati, moramo osebo 

prepustiti, da se v določeni situaciji sama odloča in ravna. Žal tega strokovni delavci ne 

zmorejo tvegati, saj nosijo preveliko odgovornost za osebe z DS, ki so pri strokovnem 

delavcu v varstvu. Menim, da bi morali tovrstno dilemo tveganja ravnanja strokovnih 

delavcev urediti na državni ravni, da bosta strokovni delavec in oseba z DS v primeru 

nepredvidene nezgode, nesreče ipd. dovolj zaščitena. Ko bo to urejeno na makroravni, 

bodo strokovni delavci zaupljivejši do svojega dobronamernega ravnanja z osebo z DS. 

Oseba z DS bo imela več konkretnih priložnosti razvijanja samostojnosti na različnih 

področjih, tudi na področju samostojnega bivanja. 

 

Ugotovila sem tudi, da osebe z DS doživljajo abstraktno znanje kot neuporabno v 

vsakdanjem življenju, zato ne čutijo potrebe po ohranjanju šolskega znanja, saj je zanje 

pomembnejše drugo funkcionalno znanje. Pomembno sporočilo analize rezultatov na 
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področju znanja, informiranosti in splošne poučenosti je predvsem poudarek na splošni 

poučenosti oz. krepitvi moči oseb z DS na področju vseživljenjskega učenja. Sprememba 

paradigme uporabnosti šolskega znanja bi morala temeljiti na ustreznem prenosu šolskega 

znanja v vsakodnevno znanje, ki je uporabno in predstavlja dodano vrednost samostojnosti 

življenja oseb z DS. 

 

Menim, da bi morali v razmisleku o razvijanju čim večje samostojnosti oseb z DS 

upoštevati primere dobre prakse pri osamosvajanju oseb z DS (čeprav povzete iz tujine) in 

jih prenesti v slovenski prostor. Ko bodo drugačni pristopi zakoniti in odgovorno sprejeti 

na makroravni, si bodo tudi strokovni delavci in ozaveščeni starši dovolili stopiti v smeri 

še večje samostojnosti oseb z DS. 

 

Menim, da je za razvijanje samostojnosti oseb z DS treba delati ne le z osebo samo, ampak 

tudi (ali predvsem) z njenimi starši in drugimi, ki so kakorkoli vpleteni v družbeni kontekst 

osebe z DS. Na makroravni bi moral biti določen smoter oz. cilj osamosvajanja oseb z DS 

npr. v zagotavljanju možnosti bivanja v samostojnem stanovanju v lokalni skupnosti. Torej 

bi šlo za neke vrste deinstitucionalizacijo tistih oseb z DS, ki bi se v instituciji dovolj 

usposobile za samostojno življenje ali pa bi se lahko vrnile v domače okolje, kjer bi tudi po 

smrti staršev lahko zaživele samostojno ali pa ob delni pomoči. Bistveno je, da se osebe z 

DS osamosvojijo do tolikšne mere, da znajo presoditi, kdaj potrebujejo pomoč, in jo tudi 

poiskati. Tudi za osebe z značilnim razvojem je značilno, da potrebujejo drugega, 

potrebujejo pomoč, podporo, tudi družbo, saj smo vsi družbena bitja. 

 

In končno pričakujem, da zaživijo prepotrebne spremembe na področju zakonodaje 

socialnega varstva, da začnemo upoštevati Madridsko deklaracijo (2003), ki določa, da 

invalidi zahtevajo enake možnosti, in ne miloščine. Prvi najmanjši korak je, da se opusti 

trideset let star Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, 

št. 41/1983) ter da zaživi Zakon o socialnem vključevanju, ki je že pripravljen, a še ni 

sprejet.  
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V nadaljevanju podajam svoj kritični pogled kot refleksijo na izvedeno raziskavo. 

 

K raziskavi sem pristopila najprej kot strokovna delavka, saj sem želela dobiti odgovore na 

določena vprašanja, ki so se zastavljala pri neposrednem delu z osebami z DS. Potrdile so 

se domneve, da v institucijah še vedno delamo obremenjeni z določenimi predsodki do 

oseb z DS, da vnaprej vrednotimo in določamo meje sposobnosti ter da z ustaljenim 

ravnanjem ne omogočamo sprememb. Potrdilo se je tudi dejstvo, da je mogoče 

samostojnost oseb z DS razvijati, če je pristop strokovnih delavcev drugačen, če osebo z 

DS povabimo v soustvarjalen odnos, vendar se mora oseba z DS za to sama odločiti. 

Bistveno je, da dojamemo osebo z DS kot odraslo osebo, ki ima svoje pravice ter možnost 

izbiranja in odločanja, saj bo tedaj oseba dejavno vključena. Bistveno je tudi, da strokovni 

delavec ne opravlja svojega dela rutinsko, ampak da vsakič znova vnaša novosti, 

spremembe in ugotavlja, kateri pristop je za osebo z DS najučinkovitejši. 

 

Pri svojem delovanju in tudi v raziskavi sta zelo pomembna prispevek staršev oseb z DS in 

njihov pogled na samostojnost oseb z DS. Spoznala sem, da so starši še vedno najmočnejši 

zavezniki svojih potomcev z DS, zato je z njimi vredno gojiti zelo uspešne odnose. Vendar 

pa menim, kar se v praksi žal stalno kaže, da strokovni delavci preveč skrbimo za dobre 

odnose s starši, čeprav s tem oviramo razvijanje oseb z DS. Menim, da zato, ker smo 

premalo zaščiteni pred starši, kar velja tudi za osebe z DS. V tem primeru bi bila vloga 

instituta zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju zelo pomembna. 

Zagovornik bi prispeval k razrešitvi bistvene dileme, s katero se spopadam kot strokovna 

delavka in kot direktorica, ki je, ali je prednostno bolje sodelovati z odraslimi z motnjo v 

duševnem razvoju ali pa z njihovimi starši.  

 

V raziskavi sem uporabljala kvalitativno metodologijo, zato sem potrebovala čim 

različnejši vzorec oseb z DS. Prednost iskanja različnosti vzorcev je bilo poznavanje 

drugih direktorjev institucij, v katere so vključene osebe z DS. Po tem, ko sem razložila 

namen raziskave, so direktorji predlagali primerne osebe z DS za sodelovanje v intervjujih. 

 

Obdelava velike količine podatkov, zbranih iz enajstih delno strukturiranih intervjujev, je 

bila zelo zahtevna naloga. Težko je bilo intervjuje kodirati in iskati značilne kategorije, 

poiskati pravi izraz. Težave sem imela z opuščanjem nekaterih kod, saj so se mi zdele vse 
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zelo pomembne. Vsakič znova sem se vračala v branje intervjujev. Ves čas raziskovanja 

sem poskušala biti čim objektivnejša in nepristranska.  

 

Težave sem imela tudi z oblikovanjem poskusne teorije, saj sem odkrila zelo veliko 

kategorij, ki sem jih s težavo spravila v določen red. To je bil zame najtežji del raziskave. 

Ob tem mi je bila v neznansko pomoč mentorica, ki me je odločno, premočrtno vlekla iz na 

trenutke kaotičnega stanja kategorij in poskusne teorije.  

 

V nadaljevanju opisujem teoretično in praktično vrednost raziskave. V teoretične namene 

bi bilo v prihodnje zanimivo na podlagi ugotovljene tipologije slogov samostojnosti in 

raziskanih dejavnikov samostojnosti izvesti obsežnejšo kvantitativno raziskavo, ki bi zajela 

čim večji vzorec oseb z DS. Tako bi lahko ugotovili, katera tipologija slogov samostojnosti 

trenutno prevladuje v našem družbenem kontekstu. V longitudinalnih študijah bi lahko 

ugotavljali tendenco, smer razvoja samostojnosti oseb z DS. Mogoče bi bilo izvesti tudi 

primerjalno študijo oseb z drugimi razvojnimi motnjami glede stopnje samostojnosti. Prav 

tako bi bilo zanimivo izvesti kvantitativno raziskavo v drugih državah, saj bi tako dobili 

primerjavo glede stopnje samostojnosti tudi v različnih kulturah, družbenih ureditvah ipd., 

kjer se npr. socialna politika razlikuje od slovenske. 

 

V praktične namene bi bila spoznanja raziskave uporabna tako v družinah, ki so primarni 

mikrosistemi razvijajoče se osebe z DS, kot tudi podlaga novim usmeritvam v drugačnosti 

pristopov strokovnih delavcev v instituciji, v katero je oseba z DS vključena. Ugotovitve bi 

bile uporabne tudi za odgovorne v lokalni skupnosti ter širše za institucije makrosistema, 

kjer bi šlo za spreminjanje socialne politike v smislu uporabnosti in naravnanosti na osebe 

z DS. Ugotovljena dejstva so vsekakor pomembna in uporabna tudi za ozaveščanje oseb z 

DS. 

 

Primarno sporočilo družinam, v katerih bivajo osebe z DS, je, da je poleg sprejetosti in 

enakovrednosti vseh članov družine tudi za osebo z DS pomembno dopuščanje soočanja s 

tveganjem, z nevarnostmi, saj so to temelji izkustvenega učenja, ki osebi z DS pomenijo 

dejansko in stvarno učenje. To je presežek, ki ga v slovenski literaturi še nisem zasledila, 

sem ga pa v novejši tuji literaturi. Pueschel (1999) povzema, da je prehod med otroštvom 

in odraslostjo kot nekakšen most med varno in strukturirano ponudbo domačega in 
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šolskega okolja ter tveganjem samostojnejšega življenja v odraslosti. V ta sklop spada tudi 

ugotovitev, da bi bilo dobro odpraviti miselne blokade glede sposobnosti potomcev z DS, 

ki jih starši nosijo v sebi. Z odpravo tega bi bilo osebi z DS dopuščeno razvijati večjo 

samostojnost. 

 

Za institucije je pomembna ugotovitev, da ni dovolj razvijanje različnih programov 

dejavnosti, individualnih ali skupinskih obravnav, temveč je zelo pomembno tudi 

načrtovanje vsebine in pristopa strokovnega dela programov, ki bi morali biti bolj 

življenjsko naravnani. Bistvo učenja mora biti v tem, da se oseba z DS osamosvoji do 

tolikšne mere, da se zna v življenjskih situacijah sama znajti in da se strokovnjaki od nje 

umaknemo, ji zaupamo, sledimo, ne pa da jo vodimo. Pripraviti jo moramo na življenjske 

situacije tako dobro, da bo znala samostojno zaživeti. Druga uporabna vrednost raziskave 

je, da strokovni delavci omogočijo oz. zagotovijo osebam z DS več priložnosti za 

razvijanje polne samostojnosti z več pogumnega tveganja. Ob tem se postavlja pomembna 

dilema oz. paradoks, na eni strani zavarovanja odgovornosti strokovnih delavcev in oseb z 

DS, na drugi pa upravljanje tveganja s ciljem optimalizacije samostojnosti oseb z DS. 

Realizacija slednjega je odvisna od usmeritev, podpore in tudi socialne politike 

makrosistema.  

 

Navedenim izsledkom glede samostojnosti oseb z DS sledi tudi pomembno sporočilo 

lokalni skupnosti in državnim organom, uradom, institucijam, posameznikom v skupnosti, 

da znajo sprejemati osebe z DS in njihov način izvajanja določenega opravila, da 

upoštevajo njihov tempo izvrševanja opravil. Če je na primer oseba z DS počasna, bo 

uslužbenka v banki morala biti toliko potrpežljivejša in uvidevnejša, da lahko oseba z DS 

storitev samostojno opravi ipd. Gre že za socialno inkluzijo, ki je v tujini dobro vpeljana, 

medtem ko v Sloveniji, vsaj kar zadeva odrasle osebe z DS, še ni zaživela. Problem je v 

pomanjkanju krepitve moči celotnega bivalnega konteksta in mišljenja ljudi, da bomo 

dovolili samostojnost tudi osebam z DS. 

 

Zelo pomembno sporočilo je namenjeno osebam z DS, da bi znale zahtevati zagovornika, 

takega, ki ni ne eden izmed staršev ne strokovni delavec, preprosto prijatelj, vrstnik z 

značilnim razvojem, ki bi sledil osebi, jo krepil, ji pomagal soočati se z izzivi na poti do 

polnejše samostojnosti. Menim, da gresta razvoj in mišljenje o osebah z DS v pravi smeri. 
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Sodobnost je prežeta s sprejemanjem in pozitivnim doživljanjem oseb z DS, vendar pa 

ugotavljam, da bi tukaj že morali stopiti korak naprej k še večji samostojnosti. Ugotavljam, 

da so nekatere osebe z DS na ta korak že pripravljene, okolica pa žal še ne.  

  

Zaključujem z razmišljanjem, da načini doživljanja oseb z DS na strani odgovornih v 

lokalni skupnosti in državnih organov, vpliv političnih dejavnikov ipd. veliko prispevajo k 

postavljanju pogojev in smernic za razvijanje večje samostojnosti oseb z DS. Na tem mestu 

zaključujem v najširšem smislu in bistvu postavljanja pogojev za razvijanje večje 

samostojnosti oseb z DS. Gre namreč za ustvarjanje kontekstualnih pogojev socialne 

inkluzije v mikro- in makrosistemu oseb z DS. 
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PRILOGE 

Priloga A: Kodiran intervju s starši osebe B. 

 

ZAPIS 
INTERVJUJA S 
STARŠI OSEBE B. 

 
POVZEMANJE 

Kode prvega reda 
ABSTRAHIRANJE 

Kode drugega reda 
KATEGORIZIRANJE 

S.: Kako B. najbolj 
običajno preživi 
dan? 
M.: Tistih 10 let 
nazaj je bilo tukaj 
dosti fantov, 
prijateljev je imel 
dosti, on se je zelo 
družil z njimi,  

 
 
 
V preteklosti 
druženje z vrstniki 
z značilnim 
razvojem 

 
 
 
Širša socialna mreža  

 
 
 
Integrirano druženje 

so ga sprejeli kot 
sebi enakega, še brat 
je bil med njimi,  

Enakovredna 
sprejetost pri 
prijateljih in bratu 

Občutek 
enakovrednega 
sprejemanja 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 

kamor so šli, je šel z 
njimi, in če je bilo 
za kako neumno, je 
šel z njimi.  

Druženje z vrstniki 
v različnih 
situacijah 
 

Pomen vrstniškega 
druženja  
 
 

Integrirano druženje 
 
 
 

Lahko ni bilo vse 
dobro za njega, 
ampak izkušnje so 
pa včasih dobre.  

Priložnost 
pridobivanja 
izkušenj 

Različne možnosti 
vrstniškega učenja 

Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

Potem so se ti fantje 
poročili in vsi so 
odšli.  
In on je kar naenkrat 
postal osamljen.  

 
 
 
Osamljenost osebe 
z DS 

 
 
 
Občutek 
osamljenosti 

 
 
 
Osamljenost oseb z 
DS 

Je bil pa povsod 
sprejet pozitivno, da 
se ni čutil nikjer nič 
odrinjen.  

Pozitivna 
sprejetost, brez 
odrinjenosti 

Občutki sprejetosti Sprejetost in družbena 
pripadnost 

Meni se zdi, da je to 
vplivalo na njega 
dobro, čeprav 
kakšenkrat tudi,  

Pozitiven vpliv 
družbe 
 
 

Občutki sprejetosti 
 
 

Pripisovanje občutenj 
in potreb 
 
Sprejetost in družbena 
pripadnost 

Rekel je, da ve, a ni 
vedel in je tam zašel 
v eno vas in so nas 
potem poklicali,  

Precenjevanje 
lastnih sposobnosti 
 

Ocenjevanje lastnih 
sposobnosti 
 
 

Nezmožnost 
zavedanja lastnih 
omejitev 
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je takoj povedal, kdo 
je, od kje je, in ga je 
šel mož iskat. Ga je 
ena panika prijela, je 
bil navajen z družbo 
iti in se vrniti z 
družbo. 

Natančno 
poznavanje osebnih 
podatkov 
 
 

Iznajdljivost v 
neznani situaciji 
 
 
 

Sposobnost znajdenja 
v neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 
 
 

Ga ne blokira tista 
panika toliko, sicer 
bolj počasi študira, a 
pol preštudira. 

Upočasnjen, 
umirjen način 
razmišljanja  

Značilnosti 
kognitivnega 
razvoja oseb z DS 

Počasnost in 
previdnost oseb z DS 

T.: Ima pa zelo 
dober spomin. Ga 
vprašam za leta 
nazaj, kako se kdo 
kliče, in vse ve. Ima 
dober spomin. Tudi 
v hiši ve za vsako 
reč, kje je kaj.  

Dobro razvite 
spominske funkcije 

Značilnosti 
kognitivnega 
razvoja oseb z DS 

Čustvena in 
kognitivna razvitost 
oseb z DS 

M.: Tudi bo rekel, 
kje je nekaj, tudi, če 
nekdo reče, da ni 
res, on, če ve, da je 
bilo, ne bo odstopil 
od tistega. 

 
 
 
Odločenost glede 
lastnega 
prepričanja 

 
 
 
Značilnosti 
kognitivnega 
razvoja osebe z DS 

 
 
 
Razvitost samopodobe 
in samozavesti 

S.: Se pravi je 
odločen? 
M.: Ja, tudi, čeprav, 
recimo, da mu bo 
kdo začel grozit, ni, 
da bi spremenil 
mnenje,  

 
 
 
 
Nespreminjanje 
lastnega mnenja  

 
 
 
 
Značilnosti 
samoobvladovanja 

 
 
 
 
Zmožnost 
vzpostavljanja 
distance 

se bo pa ustavil, ne 
bo se rinil in 
vztrajal. Se mi zdi, 
da bolj zaznava te 
meje kot pa zdravi, 
ki jim nič ne 
manjka.  

Sposobnost umika 
iz neugodne 
situacije  

Sposobnost 
zaznavanja odnosnih 
situacij 
 
Tehnike 
samoobvladovanja 

Zrelo 
samokontroliranje 
 
Pripisovanje občutenj 
 
Zrel način 
obvladovanja čustev 

Potem je ostal sam.  Osamljenost Občutki 
osamljenosti 

Osamljenost oseb z 
DS 

Jaz sem ga večkrat 
imela pri Sožitju  

Druženje le z 
osebami z 
razvojnimi 
motnjami in 
njihovimi sorodniki 

Ožja socialna mreža Ločeno druženje 

in druge mame od 
teh otrok so zelo 
prepričevale, da bi 

Možnost vključitve 
v institucijo 
 

Povezovanje z 
drugimi osebami z 
razvojno motnjo 

Pripisovanje občutenj 
in potreb 
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ga dala v delavnico.  

On absolutno ni 
hotel slišati, da gre v 
delavnico, je 
vztrajal, da on bo 
doma.  

Nezainteresiranost 
osebe z DS za 
vključitev v 
institucijo 

Možnost izbire za 
vključitev 

Prepuščanje odločitev 
osebi z DS 

Potem, jaz ga nisem 
silila. Še zdaj ne 
veva, ali je prav to 
ali ni prav, ali bi bilo 
boljše, da bi ga dali 
dol … 

Brez mamine 
prisile 

Uvideven odnos do 
osebe z DS 

Prepuščanje odločitev 
osebi z DS 

T.: Samo on se je 
čutil, da ni za dol, da 
jih je dosti slabših 
od njega. On se to 
zave in ne mara iti. 

Zavedanje lastnih 
sposobnosti 

Značilnosti 
doživljanja samega 
sebe 

Zmožnost zavedanja 
lastnih sposobnosti  

M.: Vam je tudi 
povedal, da ima 
motor? 
S.: Ja.  
M.: To je njegov 
drugi motor, prvega 
so mu ukradli, kjer 
ga je puščal.  

 
 
 
 
Upravljanje 
motornega vozila 

 
 
 
 
Sposobnost 
upravljanja 
prevoznih sredstev 

 
 
 
 
Upravljanje tveganja 

Zdaj pa ga pušča pri 
eni moji prijateljici, 
ki je dovolila, da ga 
pušča, ko gre v 
trgovino, na pošto, 
banko in tja v pub 
obvezno.  

 
 
 
Opravila v mestu 

 
 
 
Možnost 
vključevanja v 
družbo 

 
 
 
Izvajanje 
vsakodnevnih opravil 

S.: Ja, to me zanima, 
kaj vse sam 
opravlja? 
M.: Ja, na banko 
gre, ko ga pošljem, 
samo več ko toliko 
ga ne pošljem,  

 
 
 
Občasni obiski 
banke 

 
 
 
Upravljanje z 
denarjem 

 
 
 
Nezaupanje glede 
razpolaganja z 
denarjem 

včasih ga kdo 
vpraša, ne maram, 
da vidijo, da gre.  

Nezaupanje matere, 
da gre na banko 

Ocenjevanje 
dejanskih 
sposobnosti 
potomca z DS 

Nezaupanje glede 
razpolaganja z 
denarjem 

Potem v trgovino, na 
pošto, v pub. Tam 
vidi njegove 
prijatelje, ga 

Vključevanje v 
širše okolje in 
druženje s krajani 

Priložnosti za 
druženje v širšem 
okolju 

Opravljanje 
vsakodnevnih opravil 
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pozdravijo, vsi ga 
dobro poznajo, ga ne 
ignorirajo. 

T.: Ga ne zaničujejo, 
ignorirajo. 
M.: Ga pozitivno 
sprejemajo. 

Brez zaničevanja, 
ignoriranja, 
pozitivna sprejetost  

Občutki sprejetosti Sprejetost in 
pripadnost oseb z DS 

Enkrat sem prav 
opazovala, ko sem 
ga z avtom 
pripeljala k eni 
družbi, čeprav mene 
niso videli, taki 
momenti so kar … 

Mamino 
prepričanje glede 
sprejemanja 
potomca z DS 

Značilnosti 
doživljanja matere 
ob sprejemanju 
potomca z DS 

Pomembnost 
pogledov drugih  

T.: Je kar sprejet 
širše. Tudi on 
vsakega pozdravi … 

Dobri medosebni 
odnosi 

Občutki sprejetosti Sprejetost in 
pripadnost oseb z DS 

M.: Ja, prav s srcem 
pozdravi in oni 
čutijo tisto.  

Spoštljiv odnos 
osebe z DS do 
drugih 

Spoštljivost do 
drugih 

Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost oseb z DS 

Je pa tudi to res, da 
jih kakšne ne 
pozdravi, da jih prav 
ignorira. Ima eno 
tako presojo. Pa mu 
rečeva, zakaj ga nisi 
pozdravil, 'to ni moj 
prijatelj', je rekel.  

 
Selektivni način 
pozdravljanja ljudi 

 
Samoodločanje pri 
izbiri prijateljev 

 
Pogojno prijateljstvo z 
vrstniki 

On zdaj pravi, da se 
bo oženil. To je 
nekako iz tistega, 
ker so vsi njegovi 
prijatelji se poročili 
in on je ostal sam in 
mora tudi on nekaj 
najti. Samo da bo 
karkoli da mu njemu 
ne bo všeč, to ne. 
Mora biti, ko če bit. 
In če je taka, pol pa 
ja.  

Izražanje želja po 
poroki 
 
Poroka prijateljev 

Soočanje z razvojno 
nalogo mlajših 
odraslih 

Težave v 
izpolnjevanju razvojne 
naloge 

S.: Se pogovarja o 
teh stvareh, vam 
pove? 
M.: Ja, on pove. 
Pravi 'se bom oženil, 
bom šel' in pol 
pozabi in pol se spet 
spomni.  

 
 
 
 
Izražanje želja po 
poroki 

 
 
 
 
Poznavanje 
razvojnih nalog 
mlajših odraslih 

 
 
 
 
Težave v 
izpolnjevanju razvojne 
naloge 
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Se mi zdi, da je to 
del njegovega 
življenja, da ni tako 
strogo, tako mora 
bit.  

Izražanje želja, 
hotenj 

Sanjarjenje, 
fantazijske 
predstave kot del 
življenja 

Prepisovanje občutenj 
in potreb 
 
Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 

Drugače je tudi 
povedal verjetno, da 
pokosi vse? 

 
Zmožnost pokositi 
travo 

 
Obvladovanje 
kmečkih opravil 

 
Opravljanje 
vsakodnevnih 
kmečkih opravil 

T.: Zelo priden. 
M.: Ja.  

Pridnost 
 

Obravnavanje 
mlajšega odraslega z 
DS kot otroka 

Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

T.: Ni to, da bi ga 
silili. Mu rečemo, 
povemo, potem se 
on odloči, 
kakšenkrat mu 
rečemo. 

Samostojno 
odločanje pri 
opravljanju del 

Samostojno 
opravljanje kmečkih 
del 

Samovoljno odločanje 
za dejavnosti 

M.: Ja in kamor 
gremo, ga že 
poznajo deset let, je 
lepo sprejet, 
dobrodošel in tisto 
je njemu všeč.  

 
Pozitivni občutki 
sprejetosti med 
znanimi ljudmi 

 
Občutki sprejetosti 

 
Sprejetost in družbena 
pripadnost 

Tisti, ki ga lepo 
sprejmejo, so vsi 
njegovi prijatelji, pa 
ne glede na to, ali so 
stari ali mladi. Če 
čuti, da je 
dobrodošel, so 
prijatelji.  

Prijateljske vezi z 
osebami, ki ga lepo 
sprejemajo 

Iskreni medosebni 
odnosi 

Pogojno prijateljstvo z 
vrstniki 

T.: Zelo je tudi 
pedanten za svoje 
stvari. Vse na 
svojem mestu. 
Točno ve, kdo je 
tikal. 

Skrb za urejenost 
osebnih stvari 

Perfekcionizem 
osebe z DS 

Vestnost  

M.: Ja, v sobo niti 
nočem iti, ker bo 
točno vedel, kdo je 
bil, kaj je tikal in se 
grozno razburjal, da 
on da tako, ne tako. 

Nevstopanje 
matere v zasebni 
prostor potomca z 
DS 

Spoštovanje, 
dopuščanje 
zasebnosti osebi z 
DS 

Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 
 
 

S.: Pa sobo, ali vse 
sam pospravi? 
M.: Ja, kakšenkrat 

 
 
Občasna pomoč 

 
 
Sodelovanje pri 

 
 
Obvladovanje 
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grem jaz, on pa gre 
sam s sesalcem tam 
povsod. 

matere pri čiščenju 
sobe 

hišnih opravilih gospodinjskih opravil 
s pomočjo  

S.: Za higieno tudi 
sam poskrbi? 
M.: Ja, zelo. Tudi 
tam je nekje …, 
včasih vpraša za 
nasvet, a bi dal to ali 
to, ne bom to, kaj bi 
pa dal, to, no, daj to.  

 
 
 
 
Občasno iskanje 
nasvetov staršev 
glede oblačil 

 
 
 
 
Občutki zmedenosti 
pri izbiranju oblačil  

 
 
 
 
Samovoljno odločanje 
za dejavnost (izbira 
oblačil)  

Ker če rečem jaz 
tistega ne, bo nalašč 
dal prav tisto.  

Neupoštevanje 
nasvetov staršev 

Samostojno 
odločanje pri izbiri 
oblačil 

Samovoljno odločanje 
za dejavnost (izbira 
oblačil)  

No, v glavnem sam 
vse odloča za obut, 
obleči. Kar se tiše 
umit, obrit, stuširat, 
tisto sploh ima. 
T.: Vsaki drugi dan 
se bo bril. Če gre 
kosit, se gre potem 
stuširat.  
Zobe si umiva vsaki 
dan in potem ne je 
več. Zobe ima 
zdrave, ima pa zobni 
kamen, je rekla 
zobozdravnica, da 
ne sme jesti več in 
da jih lepo neguje. 
In ga je pohvalila.  

Samostojno 
obuvanje, 
oblačenje, 
umivanje, tuširanje, 
britje  
 

Obvladovanje 
celostne skrbi za 
samega sebe 
 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno 
 

S.: A mu morate 
reči, da naj se gre 
stuširat ali gre sam, 
sam ve? 
M.: Vse sam, nikdar 
mu nisem rekla, naj 
se umije. Bog varuj, 
da bi mu rekla, si 
umazan, smrdiš po 
potu. To bi bilo 
grozno od njega, 
takoj bo šel, se umil, 
nadišavil, zmeraj na 
čisto … 

 
 
 
 
Nepotrebnost 
maminega 
opozarjanja na 
higieno potomca 

 
 
 
 
Popolna 
samostojnost v skrbi 
za higieno, brez 
vodenja, 
spodbujanja … 

 
 
 
 
Skrb za osebno 
urejenost in higieno 
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S.: Kje je on vse to 
osvojil? 
M.: Brat in fanti, ki 
se je družil z njimi, 
so se parfumirali, 
hitro tudi on in so 
mu rekli, naj pride 
zrihtan, odišavljen. 
In on je zmeri bil 
njim enak.  

 
 
Urejenost vseh 
prijateljev  

 
 
Pozitivni vplivi 
vrstnikov z 
značilnim razvojem 

 
 
Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem  

Enkrat sem mu 
kupila visoke čevlje 
in jih je pokazal 
prijatelju, 

Mamino 
nakupovanje 
potomcu  

Nemožnost 
samostojnega 
izbiranja 
 

Odvisnost od izbire 
drugih 
 

mu je rekel, kakšne 
čevlje si si kupil, te 
so za v beznico. In 
od takrat jih ni več 
obul. Vedel je, da 
niso čevlji za ples. 
Zdaj jih ima za 
kosit.  

Prijateljevo 
komentiranje slabe 
izbire obutve 

Upoštevanje 
nasvetov prijateljev 

Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem  

T.: Kar mu reče brat, 
je sveto. 

Upoštevanje 
bratovih nasvetov 

Pomembna vloga 
brata 

Navezanost na 
sorojenca  

M.: Včasih mi tudi 
reče kdo, pa če ne bi 
šel v pub, zakaj ga 
pustite.  

Vmešavanje drugih 
v mamino 
dopuščanje 
potomčeve 
samostojnosti 

Pojavljanje 
predsodkov drugih 
glede oseb z DS 

Pripisovane in 
občutene potrebe oseb 
z DS 

Pol razmišljam, če 
lahko gredo drugi, in 
če radi gredo, da 
koga vidijo, zakaj on 
ne bi šel, kaj bi 
moral biti samo 
doma?!  

Mamino dojemanje 
svobode vseh ljudi 
ne glede na motnjo 
 

Zadovoljevanje 
potrebe po svobodi  
 
 
 

Upravljanje tveganja 
 
 
 

Jaz ga pustim, tam 
vejo, da več kot 
toliko ne sme popiti, 
poznajo ga in sem 
prav brez skrbi, ko 
gre. 

Mamino zaupanje v 
ljudi v domačem 
kraju 

Občutki zaupanja Upravljanje tveganja 
 
Zaupanje 

Vidi prijatelje in pol 
pride prav vesel 
domov,  

Veselje v družbi in 
doma 

Občutki 
zadovoljstva 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 

in ker pride vesel, 
gre tudi nekaj delat  

Veselje in volja do 
dela 

Občutki 
zadovoljstva 

Samovoljno odločanje 
za dejavnost 

in ta njegova 
samozavest, ko se 

Dvig samozavesti s 
pohvalo 

Občutki lastnih 
sposobnosti 

Razvitost samozavesti 
in samopodobe oseb z 
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mu reče, da je lepo 
pokosil,  

DS 

si pa res priden.  Pridnost 
 

Obravnavanje 
mlajšega odraslega z 
DS kot otroka 

Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

Se mu pa ne sme 
reči, da je priden. 
Ne, 'veš pridni so 
tisti, ki so buzoti, jaz 
pa nisem', tako mi 
reče. Se ga 
obravnava kot 
otroka, hoče biti pa 
odrasel. 

Sprejemanje sebe 
kot odrasle osebe 

Značilnosti 
doživljanja sebe 

Zrelost oseb z DS 

T.: Ima pa eno tako 
napako, da rad kaj 
strga, v določenih 
situacijah, ko je kaj 
nervozen, ko kaj 
študira, pole skriva, 
potem rečem, 
prinesi in prinese, pa 
reče, se je strgalo. 

 
Poškodovanje 
stvari, ko je napet 

 
Način sproščanja 
napetosti, 
agresivnosti 

 
Nezrel način 
obvladovanja čustev 
 
 

M.: Potem 
pomislimo, saj se 
strga tudi nam kaj. 

Umiritev situacije Uvidevnost staršev 
do načina izražanja 
napetosti 

Minimaliziranje težav, 
odklonov 

Drugih problemov 
nimamo. Lahko ga 
pustimo samega 
doma, ko je bil še 
drugi brat, sem bil 
bolj gvišen na B. kot 
na brata, da ne bo 
kakšno ušpičil.  

Neproblematično 
bivanje z osebo z 
DS 
 
Večje zaupanje 
očeta kot pa brata 

Izgrajeni družinski 
odnosi 
 
 
Očetovo zaupanje v 
samostojno bivanje 

Zaupanje 
 
 
Upravljanje tveganja 
 

M.: Samo tako je, ga 
lahko pustiš, ne 
moreš pa, da bi mu 
zaupal, da bo kdo v 
hišo hodil. On bo 
takoj prijateljsko, ja, 
pridi pridi. 

 
 
Mamina skrb pred 
izkoriščanjem 
prijateljstva 

 
 
Materino nepopolno 
zaupanje v 
samostojno bivanje 

 
 
Ambivalenten odnos 
do osebe z DS 

S.: Kako pa je s 
kuhanjem, ali si kaj 
pripravi? 
M.: Mislim, kar se 
tiče, jajca bi si 
naredil, hrenovke 
skuhal, si kaj 
namazal, ne pa, da 

 
 
 
 
Pripravljanje 
preprostih jedi 
 

 
 
 
 
Obvladovanje 
priprave preprostih 
jedi 
 

 
 
 
 
Težave s časovnim 
razvrščanjem, 
postopki 
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bi kaj skuhal.   

Bo olupil krompir, 
če mu naročim, na 
vrt gre iskat.  

Priprava jedi po 
navodilih mame 

Upoštevanje 
maminih navodil 
 

Pripravljenost tvegati 
ali zaupati 
 

Je previden, bolj 
počasen pri kuhanju.  
 

Počasnost pri 
opravljanju 
gospodinjskih 
opravil 

Način opravljanja 
določene dejavnosti 

Počasnost in 
previdnost 

Mu tudi naročim, da 
ugasne, ko je 
skuhano … 

Priprava jedi po 
navodilih mame 

Upoštevanje 
maminih navodil 

Pripravljenost tvegati 
ali zaupati 

S.: Se še kam 
drugam vključuje 
razen k Sožitju? 
M.: V glavnem je 
gibanje vera in luč, 
ne gre rad z 
navdušenjem in tudi 
k maši ne gre.  
 

 
 
 
 
Nezainteresiranost 
za vključevanje v 
družbo oseb z 
razvojnimi 
motnjami 

 
 
 
 
Način druženja v 
širšem okolju  
 
 
 

 
 
 
 
Selekcionirano 
druženje 
 
 
 

Njemu se zdi 
zadosti, da gre, ko je 
srečanje tam gor, in 
ga tudi ne silim.  

 
 
Uvidevnost matere 
do potomca z DS 

 
 
Uvideven odnos 

 
 
Prepuščanje odločitev 
osebi z DS  

Ko so veliki 
prazniki, gre, 
drugače ga ne silim.  

Uvidevnost matere 
do odločitev 
potomca 

Uvideven odnos Prepuščanje odločitev 
osebi z DS 

Mogoče bi uspela, a 
pol pride slaba volja.  

Zavestno 
preprečevanje slabe 
volje 

Uvideven odnos Minimaliziranje težav, 
odklonov  

Se mi zdi, da nimam 
pravice prav reči, 
tako mora biti.  

Mamino zavedanje 
potomčevih pravic 

Uvideven odnos Uvidevnost, 
diskretnost, 
spoštljivost oseb z DS 

T.: Kakšenkrat, ko 
ga soseda povabi, da 
gredo k maši, ni 
problema, gre takoj. 
Seveda, je mlada, 
lepa in zna z njim. 

Obiskovanje maše 
z mlado sosedo 

Pozitiven vpliv 
vrstnikov z 
značilnim razvojem 

Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

M.: Na letovanje gre 
z nami in zdaj gre 
samostojno s 
skupino. Pol 24. 8. 
gre letovat z nami 
družinsko preko 
Sožitja, on ima 
pravico dvakrat, ker 
ni vključen nikamor.  

Letovanje v 
organizaciji društva 
in z družino 

Vključevanje v 
družbo oseb z 
razvojnimi 
motnjami  

Selekcionirano 
druženje 
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S.: Je kakšno 
dogajanje v kraju, da 
ima kako vlogo? 
M.: Ne, če mu je kaj 
všeč, gre zraven, če 
ne, ne.  

 
Samostojno 
odločanje za 
vključitev v 
krajevno dogajanje 

 
Samostojno 
odločanje glede 
druženja 

 
Samovoljno odločanje 
za dejavnost 

Zdaj npr. gre na 
zbor motoristov.  
 

Sodelovanje na 
zboru motoristov 

Priložnost druženja 
z osebami z 
značilnim razvojem 

Integrirano druženje 
 

Ne mara, da sem 
zraven, peljem ga, 
sam moram pazit, da 
se mu ne ponuja 
kakšne pijače, gre 
lahko eno uro ali več 
in pol pride sam dol. 

 
Materina skrb in 
prevoz na zbor 

 
Pomoč drugega pri 
prevozu 

 
Pomoč pri prevozih 
 
Upravljanje tveganja 

Zelo rad gre v pub, 
da koga sreča.  

Druženje v pubu 
 

Priložnost druženja 
s sokrajani 

Integrirano druženje 

Se mu zdi, da ker 
ima motor, spada k 
motoristom. Ga 
nočem prepričevat, 
da kakšen motor 
imaš, tisto ne spada. 
Dobro, imaš motor. 
Se mi zdi, da je pol 
bolj samozavesten.  

 
 
 
Samozavestnost, 
ker ima motor 
 

 
 
 
Značilnosti 
doživljanja svojih 
sposobnosti 

 
 
 
Uvidevnost, 
diskretnost, 
spoštljivost do oseb z 
DS 

Če samo pahaš nazaj 
ne to, ne to, pol se 
mi zdi da …, jaz 
tako razmišljam. 

Mamino zavedanje 
negativnih posledic 
omejevanja 
potomca 

Načini pristopov, 
učenja, motivacije 
oseb z DS 

Minimaliziranje težav, 
odklonov 

S.: Kje je vse to 
pridobil? 
M.: Družba, po 
usposabljanju je 
ostal doma, pri 
prijateljih, do deset 
let nazaj, ko so 
začeli odhajati.  

 
 
Pozitivni vpliv 
družbe vrstnikov v 
mladih letih 

 
 
Pomen vrstniškega 
vpliva na osebo z 
DS 
 

 
 
Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

A še vedno se kdaj 
dobijo, jih gre 
pozdravit, se hitro 
vključi. 
T.: Ko se dobijo 
fantje, ga zmeri 
povabijo, se 
spomnijo nanj.  

Občasno druženje z 
vrstniki iz mladosti 
 
Ohranjeno 
prijateljstvo 

Vzpostavljeni pravi 
prijateljski odnosi  

Sprejetost in družbena 
pripadnost 

M.: Ja, je zmeri tako 
pozitivno sprejet, 

Sprejetost med 
prijatelji 

Značilnosti 
doživljanja drugih 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
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nič drugačen, kot 
eden njihov. 
S.: Na usposabljanju 
je bil do 18. leta? 
M.: Ko je končal 
šolo, potem ni bil 
več. 12 let je bil na 
usposabljanju.  
Ko je bila možnost 
za v delavnico, ni 
hotel. 

 
 
 
 
Zavračanje 
vključitve v 
institucijo 

 
 
 
 
Samoodločanje za 
nevključitev v 
institucijo 

 
 
 
 
Samovoljno odločanje 
za dejavnosti 

S.: Se pravi, ste 
poleg družbe tudi vi 
verjetno opravili 
veliko vlogo?  
T.: Ni maral v 
delavnico, ker bi šel 
zjutraj in prišel 
popoldne, 

 
 
 
 
Odpor, odklanjanje 
delavnice 

 
 
 
 
Samoodločanje za 
nevključitev v 
institucijo 

 
 
 
 
Samovoljno odločanje 
za dejavnosti 
 

ve, da tu je 
družba … 

Želja po druženju z 
vrstniki z značilnim 
razvojem 

Samostojno 
izbiranje družbe 

Integrirano druženje 

M.: Tudi vsi enaki 
niso ti otroci, niti 
dva nista enaka. 
Meni se zdi, da je 
vsaka oseba zase.  

Različnost oseb z 
razvojnimi 
motnjami 

Materino doživljanje 
oseb z razvojnimi 
motnjami  

Pripisovanje občutenj 
in potreb 

Ja, kakšna mama še 
reče, sem ga dala in 
do štirih sem 
dobra …  

Vključenost v 
delavnico kot 
razbremenitev 
staršev 

Starševsko 
doživljanje 
potomcev z 
razvojnimi 
motnjami  

Ambivalenten odnos  

po svoje bremeni 
tole, a ne me narobe 
razumeti.  

Obremenitev 
staršev 

Materino doživljanje 
oseb z razvojnimi 
motnjami 

Ambivalenten odnos 

S.: Kako pa vas to 
bremeni ali pa ne, da 
je B. doma? 
M.: Jaz sem delala, 
zdaj sem upokojena. 
Ko je bila še teta 
živa, je bil že doma, 
jaz sem še delat 
hodila in mož tudi.  

 
 
 
 
 
Pomoč razširjene 
družine pri varstvu 

 
 
 
 
 
Vloga drugih 
družinskih članov 
 

 
 
 
 
 
Pomoč  
 

Smo usklajevali, 
lahko rečem, 
absolutno ni bilo 
nobenih problemov.  

Uspešno izpeljane 
vloge družinskih 
članov 

Povezana družina, 
uspešni medosebni 
odnosi 

Zadovoljstvo ob 
izpolnitvi vlog v skrbi 
za osebo z DS 
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Čeprav si nekdo 
misli, bi šel v 
delavnico, ima svoje 
vrstnike.  

Možnost 
prijateljstva med 
sebi enakimi 

Vključenost v 
institucijo – 
priložnost druženja 

Ozka socialna mreža 

A od njih, grdo reči, 
ne bo nič pridobil, 
še kar je dobil, bo 
zgubil, se bo vdal v 
njihovo. 

Nizka pričakovanja 
od vrstniškega 
učenja v delavnici 

Upad sposobnosti Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

T.: Že ko smo ga v 
Ljubljano vozili, 
nam je rekel 
zdravnik, pošljite ga 
v trgovino, da bo 
samostojen. 

 
 
Možnost 
osamosvajanja v 
realnem okolju 

 
 
Priložnost za 
inkluzijo, integracijo 

 
 
Umeščenost in 
delovanje v širšem 
socialnem okolju 

M.: Ja, saj včasih 
pride tudi v kakšno 
težko situacijo, 
ampak sam se mora 
znajti, saj mu 
pomagaš.  

 
Konkretno učenje 
iz izkušenj 

 
Izkustveno učenje 

 
Sposobnost znajdenja 
v neznani, 
nepredvideni situaciji 

Ko so mu ukradli 
motor, je klical 
domov, mi je 
povedal, šla sem 
dol, poklicala 
policijo in tako. 
Takoj se je znašel, 
povedal.  

Iznajdljivost v 
prometu 

Iznajdljivost v 
nepredvideni 
situaciji 

Sposobnost znajdenja 
v neznani, 
nepredvideni situaciji 

Tudi če gre v 
trgovino, pokliče, 
tega nimajo, kaj čem 
vzet … 

Iznajdljivost pri 
nakupovanju živil 

Iznajdljivost v 
nepredvideni 
situaciji 

Sposobnost znajdenja 
v neznani, 
nepredvideni situaciji 

T.: Tudi v trgovini 
vpraša, imate kaj 
bolj poceni pri vas, 
ja vse sliši o teh 
akcijah. 

Iznajdljivost pri 
nakupovanju živil 

Iznajdljivost v 
nepredvideni 
situaciji 

Sposobnost znajdenja 
v neznani, 
nepredvideni situaciji 

S.: A ima kartico na 
PIN ali za podpisat? 
M.: Za podpisat. 
Tam ga poznajo, na 
pošti ga poznajo, na 
banki tudi. Je 
poznan in kar gre. 

 
 
 
Poznan v širšem 
okolju  

 
 
 
Uspešna vključenost 
v širše okolje 

 
 
 
Sprejetost in družbena 
pripadnost 
Izvajanje 
vsakodnevnih opravil 

T.: Se zna tudi 
postaviti zase, ne 
pusti, da se ga 
zafrkava. Ko ga je 

Realno dojemanje 
drugih  

Značilnosti 
samoobvladovanja 

Zmožnost 
razumevanja odnosnih 
situacij 
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B. vprašal, kako je 
ljuba, mu je takoj 
rekel, ti imaš svojo 
ženo, skrbi za svojo 
ženo in ne se brigat 
za mojo ljubo.  
M.: Tudi če ga kdo 
preveč sprašuje in 
da ne mara, reče 
vprašaj poštarja. In 
potem utihne. Tudi 
meni reče včasih, če 
preveč vprašam. Če 
vprašam, kaj ti je 
povedal brat, mi 
reče, ti ne bom nič 
povedal.  

Realno dojemanje 
drugih  

Značilnosti 
samoobvladovanja 

Zmožnost 
vzpostavljanja 
distance 

S.: Ali ste kdaj 
opazil, da se glasno 
pogovarja sam s 
seboj? 
M.: Kakšenkrat ja, a 
ne dosti, da bi tam v 
sobi, ni več kot 
toliko. 
Kakšenkrat, ko je 
jezen, kaj pogodrnja. 

 
 
Občasni glasni 
samogovori 

 
 
Predelovanje 
informacij, frustracij 
ipd. 

 
 
Samorefleksija s 
samogovori 

S.: Se pravi, čez dan 
dela običajna 
opravila? 
M.: Ja, popoldne je 
šel v trgovino in v 
pub, ko bo hlad, 
pokosi, če bodo 
smeti, odnese smeti, 
tudi sosedi rad nese. 
Če je kaj za 
pomagat …  

 
 
 
Opravljanje 
različnih hišnih 
opravil 

 
 
 
Obvladovanje raznih 
opravil 

 
 
 
Opravljanje 
vsakodnevnih opravil 

M.: Jaz rečem, ko se 
menimo z mamami, 
saj nismo več mladi, 
rečem, prav takoj bi 
imela 20 let. In kaj 
bi spremenila? Prav 
nič, popolnoma nič, 
vse, kar je, in imeti 
20 let. 

 
 
 
 
Mamino 
zadovoljstvo z 
načinom življenja  

 
 
 
 
Mamino doživljanje 
družinskega 
življenja 
 

 
 
 
 
Zadovoljstvo staršev z 
izpolnitvijo starševske 
vloge  

S.: Se pravi, ste 
zadovoljna? 

Zadovoljstvo 
matere oseb z DS  

Mamino doživljanje 
družinskega 

Zadovoljstvo staršev z 
izpolnitvijo starševske 



 
Nadaljevanje priloge A 
 

248 
 

M.: Ma ja, super.  življenja 
 

vloge 

S.: Ja, super, tudi 
razumevanje je v 
družini … 
M.: O ja, je, ve, da 
je treba pomagati,  

 
Potomčevo 
zavedanje glede 
družinskih, hišnih 
obveznosti 

 
Razporeditev vlog 
in vsakodnevnih 
opravil v povezani 
družini 

 
Zavedanje, da mora 
pomagati 
 

hoče pa imeti tudi 
svoj prosti čas 
popoldne. Prej je 
hotel hoditi tudi na 
žure in smo ga 
pustili, zdaj pa ne 
več, ga več ne mika, 
je šlo v pozabo, 
verjetno z leti to 
pride. 

Potreba po prostem 
času 

Zadovoljevanje 
potrebe po prostem 
času 

Občutene in 
pripisovane potrebe 
 
 
 
  

S.: Se kaj 
pogovarjate pa za 
naprej, ali bo B. 
vedno tukaj živel? 
M.: Nismo imeli teh 
pogovorov za 
naprej …, ne vem, 
če bo brat dobil 
toliko, bo tudi za 
tega poskrbel. 

 
 
 
 
Odsotnost 
pogovorov o 
prihodnosti osebe z 
DS 

 
 
 
 
Neaktualnost teme 
življenja v 
prihodnosti 

 
 
 
 
Vprašanje dolžnosti 
sorojencev do oseb z 
DS 

S.: Je še kaj, kar bi 
bilo smiselno 
poudariti? 
M.: Družba 
prijateljev so mu bili 
zgled.  

 
 
 
Vrstniki – zgled  
 

 
 
 
Vloga socialne 
inkluzije  
 

 
 
 
Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

Tudi glede 
prehranjevanja, on 
tako lepo je, 
obzirno, kulturno za 
mizo.  

 
Usvojene kulturno-
higienske navade 

 
Samostojno 
hranjenje, 
obvladovanje 
bontona 

 
Obvladovanje bontona 
v specifičnem 
družbenem kontekstu 

T.: Pride k mizi, ne 
bo vzel, dokler mu 
ne rečemo, zelo 
olikan je. 
S.: Hvala lepa za 
tako izčrpen 
pogovor. Srečno 
vnaprej! 

Usvojene kulturno-
higienske navade 

Samostojno 
hranjenje, 
obvladovanje 
bontona 

Obvladovanje bontona 
v specifičnem 
družbenem kontekstu 
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Priloga B: Zbirne tabele kategorij treh raziskanih področij 

 

Tabela 1B: Kategorije samostojnosti oseb z DS 

  oseba A 
 

  A MO (mati, oče) SD (strokovna 
delavka v instituciji) 

SKRB ZA SAMEGA SEBE       

  Zmožnost predvidevanja 
in  
načrtovanja  

Zmožnost 
predvidevanja in  
načrtovanja  

  

  Skrb za osebno urejenost 
in higieno 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno 

  Zmedenost zaradi 
prevelike izbire, 
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

Zmedenost zaradi 
prevelike izbire, 
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

  

  Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Dvom o 
sposobnostih oseb z 
DS 

  Skrb za psihofizično 
zdravje in varnost 

Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

  Samorefleksija s 
samogovori 

Samorefleksija s 
samogovori 

  

  Omejeno zavedanje o 
denarnih zadevah 

Omejeno zavedanje o 
denarnih zadevah 

  

  Omejitev izbire, količine 
denarja 

Omejitev izbire, 
količine denarja 

  

VSAKDANJA OPRAVILA       

  Opravljanje 
vsakodnevnih  
preprostih gospodinjskih 
in (ali) kmečkih opravil 

Opravljanje 
vsakodnevnih  
preprostih 
gospodinjskih in (ali) 
kmečkih opravil 

Opravljanje 
vsakodnevnih  
preprostih 
gospodinjskih in (ali) 
kmečkih opravil 

  Zmožnost identificiranja 
z bivalnim okoljem – 
občutek pripadnosti 

Zmožnost 
identificiranja z 
bivalnim okoljem – 
občutek pripadnosti 

Zmožnost 
identificiranja z 
bivalnim okoljem 
– občutek 
pripadnosti 

  Vestnost  Vestnost  Vestnost  

INFORMIRANOST 
(ZNANJE, SPLOŠNA 
POUČENOST) 

      

  Časovna orientiranost Časovna orientiranost Časovna 
orientiranost – delna 

  Samoocena interesov, 
poučenosti 

Samoocena interesov, 
poučenosti 

Samoocena 
interesov, poučenosti 

  Ozko interesno znanje Ozko interesno znanje Ozko interesno 
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znanje 

  Praktično motorično 
znanje 

Praktično motorično 
znanje 

Praktično motorično 
znanje 

    Abstraktno znanje – ne   

      Ohranjanje v 
preteklosti  
pridobljenih učnih 
veščin  – ne 

KOMUNIKACIJSKE 
VEŠČINE 

      

  Socialna pogojenost 
besednega  
zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega  
zaklada 

  

  Iznajdljivost v 
pogovornih  
situacijah 

Iznajdljivost v 
pogovornih  
situacijah 

Iznajdljivost v 
pogovornih  
situacijah 

  Funkcionalen besedni 
zaklad 

Funkcionalen besedni 
zaklad 

Funkcionalen 
besedni zaklad 

  Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z DS 

Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z 
DS 

Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z 
DS 

VKLJUČEVANJE V 
DRUŽBO 
(SOCIALIZACIJA) 

      

  Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih 

  Uvidevanje potrebe po 
sodelovanju  
pri kulturnih dogodkih  

Uvidevanje potrebe po 
sodelovanju  
pri kulturnih dogodkih  

Uvidevanje potrebe 
po sodelovanju  
pri kulturnih 
dogodkih  

  Povrnjeno zadovoljstvo,  
hvaležnost 

Povrnjeno 
zadovoljstvo,  
hvaležnost 

Povrnjeno 
zadovoljstvo,  
hvaležnost 

    Občutene in 
pripisovane potrebe 

Občutene in 
pripisovane potrebe 

    Selekcionirano 
druženje proti 
integriranemu  
 

Selekcionirano 
druženje proti 
integriranemu  
 

OBVLADOVANJE 
SOCIALNIH VEŠČIN 

      

  Prijateljska razmerja s 
starejšimi 

Prijateljska razmerja s 
starejšimi 

Prijateljska razmerja 
s starejšimi 

  Navezovanja z istim 
spolom  

Navezovanja z istim 
spolom  

Navezovanja z istim 
spolom  

  Razlika v zaznavanju  
navezanosti med 
osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

  Razlika v zaznavanju  
navezanosti med 
osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

      Poskus 
profesionalizacije 
odnosa  

  Obvladovanje bontona  
v specifičnem 

Obvladovanje bontona  
v specifičnem 

Obvladovanje 
bontona  
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družbenem kontekstu  družbenem kontekstu  v specifičnem 
družbenem kontekstu  

  Pripravljenost na nudenje 
pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

SOODLOČANJE       

  Zavedanje svojih pravic  Zavedanje svojih 
pravic  

Zavedanje svojih 
pravic  

  Samostojno odločanje 
kot žarišče konfliktnih 
situacij med osebo z DS 
in njenim bližnjim 

  Samostojno 
odločanje kot žarišče 
konfliktnih situacij  
med osebo z DS in 
njenim bližnjim 

  Samostojno odločanje za  
dejavnosti 

Samostojno odločanje 
za  
dejavnosti 

Samostojno 
odločanje za  
dejavnosti 

  Potreba po biti sam s 
seboj 
in potreba po druženju  

Potreba po biti sam s 
seboj 
in potreba po druženju 

  

  Prepuščanje odločitev 
osebam z DS  

Prepuščanje odločitev 
osebam z DS 

Prepuščanje 
odločitev osebam z 
DS  

BIVANJE BREZ STARŠEV  
V PRIHODNOSTI 

      

  Vprašanje dolžnosti 
sorojencev do osebe z 
DS 

Vprašanje dolžnosti 
sorojencev do osebe z 
DS 

  

  Nesposobnost oseb z DS 
za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

Nesposobnost oseb z 
DS za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

Nesposobnost oseb z 
DS za  
popolnoma 
samostojno bivanje 

 
 

   

  Oseba B 

  B MO (mati, oče) Ni vključena v 
institucijo. 

SKRB ZA SAMEGA SEBE       

  Skrb za osebno urejenost 
in higieno 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno 

  

  Skrb za psihofizično 
zdravje in varnost 

Skrb za psihofizično 
zdravje in varnost 

  

    Samorefleksija s 
samogovori 

  

  Zmožnost predvidevanja 
in načrtovanja 

Zmožnost 
predvidevanja in 
načrtovanja 

  

    Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

  

  Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 
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    Težave s časovnim 
razvrščanjem/postopki 

  

    Pripravljenost 
tvegati/zaupati 

  

    Nezaupanje glede 
razpolaganja 
z denarjem 

  

VSAKDANJA OPRAVILA       

  Opravljanje 
vsakodnevnih preprostih  
in (ali) zahtevnejših 
gospodinjskih in (ali) 
kmečkih opravil 

Opravljanje 
vsakodnevnih 
preprostih  
in (ali) zahtevnejših 
gospodinjskih in (ali) 
kmečkih opravil 

  

  Zmožnost identificiranja 
z bivalnim okoljem – 
občutek pripadnosti 

Zmožnost 
identificiranja z 
bivalnim okoljem – 
občutek pripadnosti 

  

  Vestnost  Vestnost    

INFORMIRANOST 
(ZNANJE, SPLOŠNA 
POUČENOST) 

      

  Časovna orientiranost Časovna orientiranost   
  Samoocena interesov, 

poučenosti 
Samoocena interesov, 
poučenosti 

  

  Ozko interesno znanje Ozko interesno znanje   

  Praktično motorično 
znanje 

Praktično motorično 
znanje 

  

KOMUNIKACIJSKE 
VEŠČINE 

      

  Socialna pogojenost 
besednega  
zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega  
zaklada 

  

  Iznajdljivost v 
pogovornih situacijah 

Iznajdljivost v 
pogovornih situacijah 

  

  Funkcionalen besedni 
zaklad 

Funkcionalen besedni 
zaklad 

  

  Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z DS 

Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z 
DS 

  

VKLJUČEVANJE V 
DRUŽBO  
(SOCIALIZACIJA) 

      

  Kršenje predpisa 
omogoča vključevanje. 

Kršenje predpisa 
omogoča vključevanje. 

  

  Upravljanje tveganja Upravljanje tveganja   

  Integrirano druženje Integrirano druženje   

  Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih   

OBVLADOVANJE 
SOCIALNIH VEŠČIN 
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  Navezanost na sorojence  Navezanost na 
sorojence  

  

  Pogojno prijateljstvo z 
vrstniki 

Pogojno prijateljstvo z 
vrstniki 

  

  Obvladovanje bontona 
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

Obvladovanje bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

  

  Pripravljenost na nudenje 
pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

  

SAMOODLOČANJE       

  Zavedanje svojih pravic  Zavedanje svojih 
pravic  

  

  Samostojno odločanje za 
dejavnosti 

Samostojno odločanje 
za dejavnosti 

  

  Potreba po biti sam s 
seboj 
in potreba po druženju  

Potreba po biti sam s 
seboj 
in potreba po druženju  

  

  Prepuščanje odločitev 
osebam z DS 

Prepuščanje odločitev 
osebam z DS  

  

BIVANJE BREZ STARŠEV 
V PRIHODNOSTI 

      

  Vprašanje dolžnosti 
sorojencev do osebe z 
DS 

Vprašanje dolžnosti 
sorojencev do osebe z 
DS 

  

  Nesposobnost oseb z DS 
za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

Nesposobnost oseb z 
DS za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

  

  
 

  

  Oseba C 
 

  C O (oče) SD (strokovna 
delavka v instituciji) 

SKRB ZA SAMEGA SEBE       

  Skrb za osebno urejenost 
in higieno – delno 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno – 
delno 

Skrb za osebno 
urejenost in higieno 
– delno 

  Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

      Previsoki standardi 
za urejenost 

    Dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Dvom o 
sposobnostih oseb z 
DS 

    Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

Ambivalenten odnos 
do oseb z DS 

  Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z 
izbiro, odvisnost od 
izbire drugih 

    Strah pred nezgodami    
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    Nezaupanje glede 
razpolaganja z  
denarjem 

Nezaupanje glede 
razpolaganja z  
denarjem 

  Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

VSAKDANJA OPRAVILA       

  Nezmožnost 
identificiranja z bivalnim 
okoljem – občutek 
pripadnosti 

Nezmožnost 
identificiranja z 
bivalnim okoljem – 
občutek pripadnosti 

  

  Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

INFORMIRANOST 
(ZNANJE, SPLOŠNA 
POUČENOST) 

      

  Časovna orientiranost Časovna orientiranost Časovna 
orientiranost 

  Samoocena interesov, 
poučenosti 

Samoocena interesov, 
poučenosti 

Samoocena 
interesov, poučenosti 

  Ozko interesno znanje Ozko interesno znanje Ozko interesno 
znanje 

  Abstraktno znanje Abstraktno znanje Abstraktno znanje 

    Stagnacija in upad 
šolskega znanja 

Stagnacija in upad 
šolskega znanja 

KOMUNIKACIJSKE 
VEŠČINE 

      

  Socialna pogojenost 
besednega zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega zaklada 

  Navidezno razumevanje, 
raba besed 

Navidezno 
razumevanje, raba 
besed 

Navidezno 
razumevanje, raba 
besed 

  Namerno poučevanje – 
širjenje besednega 
zaklada 

Namerno poučevanje – 
širjenje besednega 
zaklada 

  

  Nerazumevanje, 
navidezno obvladovanje 
pojmov 

  Nerazumevanje, 
navidezno 
obvladovanje 
pojmov 

  Navidezen besedni 
zaklad 

Navidezen besedni 
zaklad 

Navidezen besedni 
zaklad 

  Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z DS 

Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z 
DS 

Odkritost, odprtost, 
neposrednost  
(nesposobnost 
pretvarjanja) osebe z 
DS 

  Neiznajdljivost v 
pogovorni situaciji 

Neiznajdljivost v 
pogovorni situaciji 

Neiznajdljivost v 
pogovorni situaciji 

VKLJUČEVANJE V 
DRUŽBO 
(SOCIALIZACIJA) 

      

    Občutene in 
pripisovane potrebe 

Občutene in 
pripisovane potrebe 

  Selekcionirano druženje 
proti integriranemu  

Selekcionirano 
druženje proti 
integriranemu druženju 

Selekcionirano 
druženje proti 
integriranemu 
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druženju 

    Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 

Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 

  Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih 

OBVLADOVANJE 
SOCIALNIH VEŠČIN 

      

  Ozka socialna mreža, 
omejena le na osebje v 
instituciji 

Ozka socialna mreža, 
omejena le na osebje v 
instituciji 

Ozka socialna mreža, 
omejena le na osebje 
v instituciji 

  Navezanost na sorojence  Navezanost na 
sorojence  

Navezanost na 
sorojence  

  Razlika v zaznavanju 
navezanosti 
med osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

  Razlika v zaznavanju 
navezanosti 
med osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

      Poskus 
profesionalizacije 
odnosa  

  Obvladovanje bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

Obvladovanje bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

Obvladovanje 
bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

  Pripravljenost na nudenje 
pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

SAMOODLOČANJE       

  Zavedanje svojih pravic  Zavedanje svojih 
pravic  

Zavedanje svojih 
pravic  

  Samostojno odločanje 
kot žarišče konfliktnih 
situacij med osebo z DS 
in njenim bližnjim  

Samostojno odločanje 
kot žarišče konfliktnih 
situacij med osebo z 
DS in njenim bližnjim  

Samostojno 
odločanje kot žarišče 
konfliktnih situacij 
med osebo z DS in 
njenim bližnjim  

  Samovolja in 
neiniciativnost  

Samovolja in 
neiniciativnost  

Samovolja in 
neiniciativnost  

  Samostojno odločanje za 
dejavnosti 

Samostojno odločanje 
za dejavnosti 

Samostojno 
odločanje za 
dejavnosti 

    Stalna spodbuda, 
prisila  

Stalna spodbuda, 
prisila  

BIVANJE BREZ STARŠEV 
V PRIHODNOSTI 

      

  Vprašanje dolžnosti 
sorojencev  
do osebe z DS 

Vprašanje dolžnosti 
sorojencev  
do osebe z DS 

Vprašanje dolžnosti 
sorojencev  
do osebe z DS 

  Nesposobnost oseb z DS 
za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

Nesposobnost oseb z 
DS za  
popolnoma samostojno 
bivanje 

Nesposobnost oseb z 
DS za  
popolnoma 
samostojno bivanje 
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  Oseba D 
 

  D KO (ključna oseba v 
instituciji) 

SD (strokovna delavka v 
instituciji) 

SKRB ZA SAMEGA SEBE    

 Skrb za osebno 
urejenost in  
higieno  – delno 

Skrb za osebno 
urejenost in  
higieno  – delno 

Skrb za osebno urejenost 
in  
higieno  – delno 

  Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z 
izbiro, odvisnost od 
izbire drugih 

Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

Zmedenost zaradi 
prevelike izbire,  
preplavljenost z izbiro, 
odvisnost od izbire 
drugih 

  Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

Težave pri 
kategoriziranju – 
razvrščanju 

    Nezaupanje oseb z DS 
v zavzetost drugih  
zanje (skupno pranje) 

Nezaupanje oseb z DS v 
zavzetost drugih  
zanje (skupno pranje) 

  Težave s časovnim 
razvrščanjem/postopk
i 

Težave s časovnim 
razvrščanjem/postopki 

Težave s časovnim 
razvrščanjem/postopki 

    Dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

    Ambivalenten odnos do 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos do 
oseb z DS 

    Počasnost in previdnost Počasnost in previdnost 

    Omejeno zavedanje o 
denarnih zadevah 

Omejeno zavedanje o 
denarnih zadevah 

      Previsoki standardi za 
urejenost 

  Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

Odpor do gibanja 
(lagodnost) 

VSAKDANJA OPRAVILA       

  Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost 

  Prenos veščin iz 
domačega okolja – 
manj pa nasprotno 

Prenos veščin iz 
domačega okolja – 
manj pa nasprotno 

Prenos veščin iz 
domačega okolja – manj 
pa nasprotno 

INFORMIRANOST 
(ZNANJE, SPLOŠNA 
POUČENOST) 

      

  Časovna orientiranost Časovna orientiranost Časovna orientiranost 

  Samoocena interesov, 
poučenosti 

    

  Ozko interesno 
znanje 

Ozko interesno znanje Ozko interesno znanje 

KOMUNIKACIJSKE 
VEŠČINE 

      

  Socialna pogojenost 
besednega zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega zaklada 

Socialna pogojenost 
besednega zaklada 
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  Navidezno 
razumevanje, raba  
besed 

    

  Ozek besedni zaklad Ozek besedni zaklad Ozek besedni zaklad 

VKLJUČEVANJE V 
DRUŽBO  
(SOCIALIZACIJA) 

      

  Selekcionirano 
druženje  

Selekcionirano 
druženje  

Selekcionirano druženje  

  Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih Pomoč pri prevozih 

  Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 

Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 

Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 

OBVLADOVANJE 
SOCIALNIH VEŠČIN 

      

  Ozka socialna mreža, 
omejena le na  
osebje v instituciji 

Ozka socialna mreža, 
omejena le na  
osebje v instituciji 

Ozka socialna mreža, 
omejena le na  
osebje v instituciji 

    Razlika v zaznavanju 
navezanosti 
med osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

Razlika v zaznavanju 
navezanosti 
med osebami z DS in 
strokovnimi delavci 

  Površni stiki Površni stiki Površni stiki 

  Navezovanja z istim 
spolom  

Navezovanja z istim 
spolom  

Navezovanja z istim 
spolom  

  Obvladovanje 
bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

Obvladovanje bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

Obvladovanje bontona  
v specifičnem 
družbenem kontekstu  

  Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

Pripravljenost na 
nudenje pomoči 

SAMOODLOČANJE       

  Zavedanje svojih 
pravic  

Zavedanje svojih 
pravic  

Zavedanje svojih pravic  

  Samovolja in 
neiniciativnost  

Samovolja in 
neiniciativnost  

Samovolja in 
neiniciativnost  

  Stalna spodbuda, 
prisila  

Stalna spodbuda, 
prisila  

Stalna spodbuda, prisila  

BIVANJE BREZ STARŠEV 
V PRIHODNOSTI 

      

  /     
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Tabela 2B: Kategorije doživljanja oseb z DS 

 
  Oseba A 

 
  A MO (mati, oče) SD (strokovna delavka 

v instituciji) 
SPREJETOST IN 
PRIPADNOST OSEB Z DS 

      

  Sprejetost in 
družbena pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

  Vloga osebe z DS kot 
družabnika 

Vloga osebe z DS kot 
družabnika 

Vloga osebe z DS kot 
družabnika 

  Zrelost oseb z DS Zrelost oseb z DS Zrelost oseb z DS 

  Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 

Uvidevnost, diskretnost 
in spoštljivost do oseb z 
DS 

Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 

  Pomembnost 
pogledov drugih 

Pomembnost pogledov 
drugih 

  

SAMOPODOBA IN 
SAMOZAVEST 
OSEB Z DS 

      

  Razvitost 
samopodobe 
in samozavesti 

Razvitost samopodobe 
in samozavesti 

Razvitost samopodobe 
in samozavesti 

SAMOZAVEDANJE OSEB 
Z DS 

      

  Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

  Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 
vloge 

Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 
vloge 

Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 
vloge 

  Zadovoljstvo staršev, 
povezano z 
razvojnimi dosežki 
potomca z DS 

Zadovoljstvo staršev, 
povezano z razvojnimi 
dosežki potomca z DS 

  

  Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

ZAVEDANJE DRUGIH O 
OSEBAH Z DS 

      

  Strah pred tveganjem, 
stalna prisotnost 
drugega 

Strah pred tveganjem, 
stalna prisotnost drugega 

  

    Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

    Strah staršev pred 
možnimi 
spremembami sistema 
družbene skrbi za osebe 
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z DS 

  Zmožnost 
razumevanja  
odnosnih situacij 

Zmožnost razumevanja  
odnosnih situacij 

Zmožnost razumevanja  
odnosnih situacij 

  Odkrito in 
neposredno reševanje 
odnosnih situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 

  Sposobnost znajdenja 
v neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja v 
neznanih, nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja 
v neznanih,  
nepredvidenih 
situacijah 

SAMOOBVLADOVANJE 
OSEB Z DS 

      

    Nezmožnost 
vzpostavljanja distance 

  

  Nezrelo 
samokontroliranje 

Nezrelo 
samokontroliranje 

  

  Nezrel način 
obvladovanja čustev 

Nezrel način 
obvladovanja čustev 

  

  
 
 

  

  Oseba B 

  B MO (mati, oče) Ni vključena v 
institucijo. 

SPREJETOST IN 
PRIPADNOST OSEB Z DS 

      

  Sprejetost in 
družbena pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

  

  Vloga osebe z DS kot 
družabnika 

Vloga osebe z DS kot 
družabnika 

  

  Zrelost oseb z DS Zrelost oseb z DS   

  Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 

Uvidevnost, diskretnost 
in spoštljivost do oseb z 
DS 

  

  Pomembnost 
pogledov drugih 

Pomembnost pogledov 
drugih 

  

SAMOPODOBA IN 
SAMOZAVEST 
OSEB Z DS 

      

  Razvitost 
samopodobe 
in samozavesti 

Razvitost samopodobe 
in samozavesti 

  

SAMOZAVEDANJE OSEB 
Z DS 

      

  Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

  

  Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 

Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 
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vloge vloge 

  Zadovoljstvo staršev, 
povezano z 
razvojnimi dosežki 
potomca z DS 

Zadovoljstvo staršev, 
povezano z razvojnimi 
dosežki potomca z DS 

  

  Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

  

ZAVEDANJE DRUGIH O 
OSEBAH Z DS 

      

    Zaupanje proti 
nezaupanju  

  

  Zmožnost 
razumevanja  
odnosnih situacij 

Zmožnost razumevanja  
odnosnih situacij 

  

  Odkrito in 
neposredno reševanje 
odnosnih situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 

  

  Sposobnost znajdenja 
v neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja v 
neznanih, nepredvidenih 
situacijah 

  

SAMOOBVLADOVANJE 
OSEB Z DS 

      

    Zmožnost vzpostavljanja 
distance 

  

  Zrelo 
samokontroliranje 

Zrelo samokontroliranje   

  Zrel način 
obvladovanja čustev 

Zrel način obvladovanja 
čustev 

  

   
 
 

 

  Oseba C 

  C O (oče) SD (strokovna delavka 
v instituciji) 

SPREJETOST IN 
PRIPADNOST OSEB Z DS 

      

  Sprejetost in 
družbena pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

  Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

  Pomembnost 
vzajemnega vplivanja 

Pomembnost vzajemnega 
vplivanja 

Pomembnost 
vzajemnega vplivanja 

    Uvidevnost, diskretnost 
in spoštljivost do oseb z 
DS 

Uvidevnost, 
diskretnost in 
spoštljivost do oseb z 
DS 

SAMOPODOBA IN 
SAMOZAVEST 
OSEB Z DS 

      

  Izkrivljena visoka Izkrivljena visoka Izkrivljena visoka 
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samopodoba samopodoba samopodoba 

      Odklanjanje socialnih 
odnosov z zahtevnimi 
subjekti 

  Nezainteresiranost 
oseb z DS za 
soočanje z izzivi 

Nezainteresiranost oseb z 
DS za soočanje z izzivi 

Nezainteresiranost 
oseb z DS za soočanje 
z izzivi 

    Upad dejavnosti, 
nedejavnost, zgodnji 
znaki staranja 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost, zgodnji 
znaki staranja 

  Zadovoljstvo oseb z 
DS, pogojeno z 
osebnimi 
pričakovanji in s 
pričakovanji drugih 

  Zadovoljstvo oseb z 
DS pogojeno z  
osebnimi pričakovanji 
in s pričakovanji 
drugih 

SAMOZAVEDANJE OSEB 
Z DS 

      

  Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

    Zadovoljstvo staršev 
glede na uspešnost 
izpolnitve starševske 
vloge 

  

    Nezadovoljstvo staršev, 
povezano z razvojnimi 
dosežki potomca z DS 

Nezadovoljstvo 
staršev, povezano z  
razvojnimi dosežki 
potomca z DS 

  Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

Socialna pogojenost 
skritih želja in ciljev 

ZAVEDANJE DRUGIH O 
OSEBAH Z DS 

      

  Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost 
drugega 

Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost drugega 

Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost 
drugega 

  Ambivalenten odnos 
in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

  Odkrito in 
neposredno reševanje 
odnosnih situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje  
odnosnih situacij 

  Sposobnost znajdenja 
v neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja v 
neznanih, nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja 
v neznanih,  
nepredvidenih 
situacijah 

SAMOOBVLADOVANJE 
OSEB Z DS 

      

  Nezmožnost 
vzpostavljanja 
distance 

Nezmožnost 
vzpostavljanja distance 

  

  Nezrelo 
samokontroliranje 

Nezrelo 
samokontroliranje 

  

  Nezrel način 
obvladovanja čustev 

Nezrel način 
obvladovanja čustev 
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  Oseba D 

  D KO (ključna oseba v 
instituciji) 

SD (strokovna delavka v 
instituciji) 

SPREJETOST IN 
PRIPADNOST OSEB Z DS 

      

  Sprejetost in 
družbena pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

Sprejetost in družbena 
pripadnost 
v družini, instituciji, 
lokalni skupnosti 

  Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

Situacijsko pogojeno 
doživljanje oseb z DS 

  Pomembnost 
vzajemnega vplivanja 

Pomembnost 
vzajemnega vplivanja 

Pomembnost 
vzajemnega vplivanja 

    Uvidevnost, diskretnost 
in spoštljivost do oseb 
z DS 

Uvidevnost, diskretnost 
in spoštljivost do oseb z 
DS 

SAMOPODOBA IN 
SAMOZAVEST 
OSEB Z DS 

      

  Izkrivljena visoka 
samopodoba 

Izkrivljena visoka 
samopodoba 

Izkrivljena visoka 
samopodoba 

    Odklanjanje socialnih 
odnosov z zahtevnimi 
subjekti 

Odklanjanje socialnih 
odnosov z zahtevnimi 
subjekti 

  Nezainteresiranost 
oseb z DS za 
soočanje z izzivi 

Nezainteresiranost oseb 
z DS za soočanje z 
izzivi 

Nezainteresiranost oseb 
z DS za soočanje z izzivi 

  Upad dejavnosti, 
nedejavnost, zgodnji 
znaki staranja 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost, zgodnji 
znaki staranja 

Upad dejavnosti, 
nedejavnost, zgodnji 
znaki staranja 

  Zadovoljstvo oseb z 
DS, pogojeno z 
osebnimi 
pričakovanji 
in s pričakovanji 
drugih 

Zadovoljstvo oseb z 
DS, pogojeno z 
osebnimi pričakovanji 
in s pričakovanji drugih 

Zadovoljstvo oseb z DS, 
pogojeno z osebnimi 
pričakovanji 
in pričakovanji drugih 

SAMOZAVEDANJE OSEB 
Z DS 

      

  Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

Zmožnost zavedanja 
lastnih omejitev 

ZAVEDANJE DRUGIH O 
OSEBAH Z DS 

      

  Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost 
drugega 

Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost 
drugega 

Strah pred tveganjem,  
stalna prisotnost drugega 

  Ambivalenten odnos 
in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

Ambivalenten odnos in 
dvom o sposobnostih 
oseb z DS 

  Odkrito in 
neposredno reševanje 
odnosnih situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 

Odkrito in neposredno 
reševanje odnosnih 
situacij 
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  Sposobnost znajdenja 
v neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja v 
neznanih, 
nepredvidenih 
situacijah 

Sposobnost znajdenja v 
neznanih, nepredvidenih 
situacijah 

SAMOOBVLADOVANJE 
OSEB Z DS 

      

  Nezmožnost 
vzpostavljanja 
distance 

Nezmožnost 
vzpostavljanja distance 

  

  Nezrelo 
samokontroliranje 

Nezrelo 
samokontroliranje 

  

  Nezrel način 
obvladovanja čustev 

Nezrel način 
obvladovanja čustev 

  

 



 
Tabela 3B 
 

264 
 

Tabela 3B: Kategorije vzgojnega ravnanja oz. obvladovanja težav z osebami z DS  

 
  Oseba A 

 
  A MO (mati, oče) SD (strokovna delavka v 

instituciji) 
TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI OBVLADOVANJA 
TEŽAV V DOMAČEM 
OKOLJU 

      

    Preusmerjanje 
pozornosti 

  

    Način reševanja 
problemov z 
izogibanjem 

  

    Starševsko omejeno 
zavedanje glede 
optimalnih sposobnosti 
potomcev z DS 

  

    Občutene in 
pripisovane potrebe in 
sposobnosti 

  

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI  
OBVLADOVANJA TEŽAV 
V INSTITUCIONALNEM 
OKOLJU 

      

      Sprotni in odkriti 
pogovori, sklepanje 
dogovorov 

      Ignoriranje in 
minimaliziranje  
težav 

      Izražanje naklonjenosti 
in  
ljubezni 

      Vzpodbujanje 
obojestranskega  
spoštljivega in 
zaupljivega odnosa 

   
 

 

  Oseba B 
 

  B MO (mati, oče) Ni vključena v 
institucijo. 

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI OBVLADOVANJA 
TEŽAV V DOMAČEM 
OKOLJU 

      

  Težave v 
izpolnjevanju tipične 
razvojne naloge 

    

  Osamljenost oseb z 
DS 

Osamljenost oseb z DS   
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  Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

Pomen vrstniškega 
učenja in druženja z 
osebami z značilnim 
razvojem 

  

  Upravljanje tveganja Upravljanje tveganja   

  Pogojno prijateljstvo 
z vrstniki 

Pogojno prijateljstvo z 
vrstniki 

  

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI  
OBVLADOVANJA TEŽAV 
V INSTITUCIONALNEM 
OKOLJU 

      

  /     

 
 

   

  Oseba C 

  C O (oče) SD (strokovna delavka v 
instituciji) 

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI OBVLADOVANJA 
TEŽAV V DOMAČEM 
OKOLJU 

      

    Preusmerjanje 
pozornosti 

  

    Način reševanja 
problemov z 
izogibanjem 

  

    Starševsko omejeno 
zavedanje glede 
optimalnih sposobnosti 
potomcev z DS 

  

    Občutene in 
pripisovane potrebe in 
sposobnosti 

  

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI  
OBVLADOVANJA TEŽAV 
V INSTITUCIONALNEM 
OKOLJU 

      

      Sprotni in odkriti 
pogovori, sklepanje 
dogovorov 

      Ignoriranje in 
minimaliziranje  
težav 

      Izražanje naklonjenosti 
in  
ljubezni 

      Vzpodbujanje 
obojestranskega  
spoštljivega in 
zaupljivega odnosa 

      Enostransko dejavno 
reševanje 
težav 
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  Oseba D 

  D KO (ključna oseba v 
instituciji) 

SD (strokovna delavka v 
instituciji) 

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI OBVLADOVANJA 
TEŽAV V DOMAČEM 
OKOLJU 

      

    Preusmerjanje 
pozornosti 

  

    Način reševanja 
problemov z 
izogibanjem 

  

    Občutene in 
pripisovane potrebe in 
sposobnosti 

  

TEŽAVE OSEB Z DS IN 
NAČINI  
OBVLADOVANJA TEŽAV 
V INSTITUCIONALNEM 
OKOLJU 

      

      Sprotni in odkriti 
pogovori, sklepanje 
dogovorov 

      Ignoriranje in 
minimaliziranje  
težav 

      Izražanje naklonjenosti 
in  
ljubezni 

      Vzpodbujanje 
obojestranskega  
spoštljivega in 
zaupljivega odnosa 

      Enostransko dejavno 
reševanje 
težav 

 
 


