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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil prikazati prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma in odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki bivajo v socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci ter ugotoviti razlike med 

njimi. 

V teoretičnem delu smo predstavili kvaliteto ţivljenje in njem pomemben dejavnik -  prosti 

čas. Predstavljene so tudi moţnosti oskrbe, pomoči in bivanja odraslih oseb z zmerno motnjo 

v duševnem razvoju ter njihove značilnosti v obdobju odraslosti in staranja. Kvalitetno 

preţivljanje prostega časa je pravica vsakega posameznika, zato smo vključili tudi pravice 

oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

V empiričnem delu smo opravili raziskavo, v kateri smo preučevali, kako odrasle osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju preţivljajo prosti čas in razlike med tistimi osebami, ki 

bivajo doma ter tistimi, ki bivajo v socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci. Iz dobljenih 

rezultatov je razvidno, da med obema skupinama oseb, ni pomembnih razlik v preţivljanju 

prostega časa, imata pa obe skupini ţelje po spremembah v preţivljanju prostega časa. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, kvaliteta ţivljenja, prostočasne 

aktivnosti 
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SUMMARY 

The purpose of this diploma paper was to present leisure time activities of adults with 

moderate intellectual disability who live at home and adults with moderate intellectual 

disability who live in social care institution Dom Lukavci and to determine differences among 

them. 

In theoretical part we presented the quality of life and important part of it – leisure time. We 

have also presented possibilities of care, help and residing of adults with moderate intellectual 

disability, and also their features in adulthood and ageing process. Quality leisure time is the 

right of every individual, so we have also included rights of person with intellectual disability. 

In the empirical part we performed a research where we were researching how adults with 

moderate intellectual disability spend their free time and differences between persons who 

live at home and the ones that live in social care institution Dom Lukavci. The results show 

that there are no important differences among both groups, however both of them have the 

desire to change their leisure time activities. 

 

KEY WORDS 

Adults with moderate intellectual disability, quality of life, leisure time activities 
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1 UVOD 

Kvaliteta ţivljenja je širok pojem in ga zaradi njegove širine ne moremo točno opredeliti. 

Poleg tega si ta pojem vsak posameznik razlaga po svoje, saj je odvisen od ţelja, sposobnosti 

in zmoţnosti.  Kvaliteta ţivljenja ni nekaj, kar oseba z motnjo v duševnem razvoju preprosto 

ima ali dobi. Ni stanje, ampak je proces. Je nekaj, na čemer posameznik aktivno dela skupaj z 

drugimi ljudmi, dokler niso doseţeni osnovni pogoji. Ţiveti dobro, pomeni določiti potek 

lastnega ţivljenja in imeti priloţnost ustvariti ţivljenje po lasti viziji, potrebah, ţeljah in 

sanjah. 

Kvalitete ţivljenja ni brez različnih prostočasnih aktivnosti, ki zapolnjujejo človekovo 

aktivnost izven njegovih delovnih obveznosti. Zdravi ljudje lahko s svojimi sposobnostmi in 

ţeljami prosti čas izoblikujejo po lastnih predstavah. Osebe z zmerno motnjo imajo enake 

potrebe in ţelje, a zaradi zniţanih sposobnosti svojih prostočasnih aktivnosti ne zmorejo 

oblikovati sami, zato pri tem rabijo pomoč. Te osebe so polnovredni drţavljani in imajo 

pravico do ţivljenja, kot ga imajo drugi, zato jim je potrebno pomagati v okolju kjer ţivijo, da 

zaţivijo enakovredno ţivljenje. 

 

1.1  KVALITETA ŢIVLJENJA IN NORMALIZACIJA 

Pojem »kvaliteta ţivljenja« je zelo teţko opredeliti. Bach (1994) je predlagal druţbeni pristop, 

kjer kvaliteto ţivljenja predstavlja posameznikova prisotnost pri zagotavljanju pogojev za 

razvijanje ţivljenjskih načrtov in projektov. Pri tem je potrebno črpati iz svojih občutkov in 

druţbenih odnosov. Zaradi socialne pravičnosti in odgovornosti druţbe je pomembno, da tudi 

osebe z motnjami v razvoju sodelujejo pri razvoju svojega ţivljenja (Brown, 1997, 178). 

Po mnenju Schalocka (1997) je kvaliteta ţivljenja rezultat zadovoljitve posameznikovih 

osnovnih potreb in izpolnjevanje posameznikovih osnovnih dejavnosti v okolju. Visoko 

kvaliteto ţivljenja potemtakem doţivljajo tisti, ki so sposobni zadovoljiti svoje potrebe na tak 

način, da zadovoljijo potrebe in pričakovanja sebe in predvsem okolice. 

Pojem kvaliteta ţivljenja, je bil uporabljen pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj v Evropi (OECD) v študiji: Ţivljenjski pogoji v Evropi, kjer je bilo določenih osem 

področij, ki so se pokazala kot pomembna za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb 

(Novljan, Jelenc, 2002, 59) : 
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- Zdravje, 

- Osebnostni, intelektualni in kulturni razcvet z pomočjo učenja, 

- Delo in kvaliteta delovnega mesta, 

- Razpoloţljivi čas in prosti čas, 

- Razpolaganje z dobrinami in delovnimi doseţki, 

- Fizično okolje, 

- Osebna in pravna zaščita, 

- Kvaliteta ţivljenja v svojem okolju. 

Kvaliteto ţivljenja oseb z motnjo v duševnem razvoju določa veliko dejavnikov. Med njimi 

so: pravica do dostojanstva, ki je temeljna človekova pravica; pravica do izenačevanja 

moţnosti, pravica do enakosti in nediskriminacije; pravica do dostopnosti; skrb za zdravje, 

zdravje in terapevtski pripomočki; rehabilitacija; izobraţevanje; poklicno usmerjanje in 

usposabljanje; zaposlovanje; vpliv druţine; socialna integracija in okolje; socialno, 

ekonomsko in pravno varstvo; šport; invalidske organizacije in drugo (Lačen, 2001, 23). 

Po mnenju Glatzerja in Zapfa (1984) se kvaliteta ţivljenja določa s posameznimi 

ţivljenjskimi pogoji in subjektivnimi komponentami za dobro počutje. Med ţivljenjske 

pogoje spadajo: ţivljenjske razmere, dohodki, stanovanjski in delovni pogoji, odnosi v 

druţini, socialni stiki, zdravje ter uveljavljanje na socialnem in političnem področju. Med 

subjektivne komponente dobrega počutja pa sodijo: zadovoljstvo, strah, upanje, pristojnosti in 

negotovosti, zaznavanje konfliktov in prioritet (Novljan, Jelenc, 2002, 59). 

Vse osebe z motnjami v duševnem razvoju je potrebno sprejeti kot polnovredne drţavljane. 

Ne smemo jim kratiti pravice do ţivljenja, kot ga ţivijo drugi in jim hkrati nuditi ustrezno 

pomoč v okolju, kjer ţivijo, da bodo lahko enakovredno zaţiveli skupaj z drugimi. Kljub 

temu se pojavljajo številna vprašanja, v kakšnem obsegu osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ţivijo normalno ţivljenje.  

Pri procesu normalizacije gre predvsem za izboljšanje druţbenega poloţaja oseb in krepitev 

njihove socialne vloge, ki je odvisna predvsem od njihovega statusa (oblačenje, ustrezni 

bivanjski prostori) in habitusa; po drugi strani pa od razumevanja posameznika in upoštevanja 

njegovih pristojnosti. Bolj ko so osebe samostojne, socialo dozorele in uspešne ter vedenjsko 

ustrezne in aktivne, tem manjša je nevarnost, da jih bo okolje negativno ocenjevalo ali 

izključilo. Za normalno ţivljenje oseb z motnjami v duševnem razvoju se morajo spremeniti 

tudi stališča in odnos ostalih ljudi do teh oseb. 
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Pri principu normalizacije se zahteva, da se z vsemi ljudmi, ne glede na stopnjo motnje, ravna 

kot s polnovrednimi člani druţbe in upošteva njihove potrebe. Izhaja iz razpoloţenja in 

razvojnih moţnosti teh oseb, ne pa iz motnje. Načrtovanje pomoči mora izhajati iz okolja, v 

katerem oseba ţivi (Novljan, Jelenc, 2002, 55-57). 

 

1.2  ODRASLOST OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Čeprav razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju poteka po enakih korakih in fazah kot pri 

ostalih ljudeh, sta pot in čas razvoja drugačna (Praček, 2006, 24). 

Enotne opredelitve odraslosti ni. Različne druţbe jo označujejo različno. OECD je leta 1987 

je podala naslednje indikatorje statusa odraslosti: 

- Zaposlitev, koristno delo ali vrednostne aktivnosti; 

- Osebna avtonomija in neodvisno učenje; 

- Socialna interakcija in participacija v skupnosti; 

- Vloge odraslega znotraj druţine (Novljan, Jelenc, 2000, 19). 

Slovenska zakonodaja pravi, da osebe, ki so dopolnile osemnajst let, postanejo poslovno 

sposobne. To pomeni, da jim je priznana sposobnost samostojnega prevzemanja 

odgovornosti, sklepanja pravnih poslov, pridobijo pa tudi pravice, kot so: volilna pravica in 

moţnost sklenitve zakonske zveze. Pri osemnajstih letih mladostnik pridobi pravice odrasle, 

zrele in odgovorne osebe. Če pa pristojno sodišče na podlagi predloga ugotovi, da določena 

oseba zaradi različnih razlogov ni sposobna sprejemati pravnih in poslovnih odločitev, ji 

odvzame poslovno sposobnost. Osebe z zmernimi, teţkimi in teţjimi motnjami v razvoju s 

sklepom sodišča dobijo status opravilno nesposobne osebe, s tem pa izgubijo pravice odraslih 

oseb in postanejo odvisne od svojih staršev ali skrbnikov (Praček, 2006, 24). 

Polnoletne osebe, katerim sodišče odvzame delno ali pa v celoti poslovno sposobnost, postavi 

center pod skrbništvo ter jim določi skrbnika. Skrbništvo obsega skrb za osebo varovanca v 

obsegu oskrbe, zdravljenja in usposabljanja za samostojno ţivljenje, kot tudi za skrb za 

premoţenjske in druge koristi. Dolţnost skrbnika je prostovoljna in častna. Skrbnik je dolţan 

vestno skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca ter skrbno upravljati njegovo 

premoţenje. Najmanj enkrat letno je skrbnik dolţan poročati centru za socialno delo o svojem 

delu. Skrbnik sme samo z odobritvijo centra za socialno delo odtujiti ali obremeniti 

varovančeve nepremičnine, odtujiti njegove premičnine večje vrednosti ali razpolagati s 
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premoţenjskimi pravicami večje vrednosti, odpovedati se dediščini ali volilu oziroma 

odkloniti darilo. (Povzeto po: http://www.csdsentjur.si/index.php/vsebina/varstvo-

odraslih.html#7, datum: 23.1.2013). 

Razvoj oseb z motnjo v duševnem razvoju ne poteka enakomerno. Odstopanja so opazna na 

področju govora, zaznavanja, motorike, socialno- emocionalnega področja. Kljub 

odstopanjem med kronološko in mentalno starostjo imajo odrasle osebe z motnjo v duševnem 

razvoju bogate ţivljenjske izkušnje, razlikuje se le pot za doseganje znanj, veščin, navad, ki je 

drugačna kot pri drugih odraslih osebah. Izhajati je potrebno iz njihove odraslosti in 

zagotoviti njihove potrebe, ki jih imajo kot odrasli ( Praček, 2006, 24). 

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju se srečujejo z različnimi problemi v različnih 

razvojnih obdobjih. Še posebej stresno in negotovo za te osebe in njihove druţine je obdobje, 

ki vključuje prehod iz vzgojno-izobraţevalnega procesa v svet odraslih in je kompleksen in 

dolgotrajen proces. Take Broklin (v Bigby, 2000) ugotavlja, da imajo te osebe in njihove 

druţine premalo informacij o moţnostih, ki bi jim omogočale čim učinkovitejši prehod v 

odraslo obdobje in boljšo participacijo v širšem okolju. Le tretjina oseb uspe svoje ţivljenje 

zadovoljivo urediti, sicer pa postajajo socialne izkušnje z leti vse bolj skromne in tako narašča 

socialna izolacija. Te osebe imajo posledično velik primanjkljaj v tistih spretnostih, ki jih 

potrebujejo v vsakdanjem ţivljenju: branje, pisanje, komuniciranje, itd. Ko te osebe 

prevzemajo vloge odraslega, ki vključuje predvsem iskanje ustrezne zaposlitve, izkoriščanje 

prostega časa in moţnosti za rekreacijo, naletijo na ovire, ki jih ne morejo premagati 

(Novljan, Jelenc, 2002, 39). 

Po mnenju Batemana (Novljan, Jelenc, 2002, 39) so za učinkoviti prehod pomembni naslednji 

ukrepi: 

- Priprava na ţivljenje v skupnosti ţe v času šolanja; 

- Usmeritev ustanov za pomoč odraslim osebam na področja zaposlovanja, 

stanovanjskih potreb in preţivljanja prostega časa; 

- Usklajevanje načrtovanja prehajanja v odraslo obdobje in čim boljše zagotavljanje 

dostopa do potrebnih pošolskih oblik pomoči. Med strokovnjaki je enotno mnenje, da 

morajo odrasli ljudje z motnjami v duševnem razvoju najkasneje do konca drugega 

ţivljenjskega obdobja vedeti, kje in kako bodo v prihodnje ţiveli. Pri takih odločitvah 

druţina posameznika z motnjami v duševnem razvoju potrebuje pomoč, vodenje in 

svetovanje. Pomembno je, da starši podpirajo vsako aktivnost posameznika, njegovo 

http://www.csdsentjur.si/index.php/vsebina/varstvo-odraslih.html#7
http://www.csdsentjur.si/index.php/vsebina/varstvo-odraslih.html#7
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samostojnost in neodvisnost ter se pravočasno pripravijo na ločitev in preverijo vse 

moţne ustanove, v katerih bo posameznik ţivel (Novljan, Jelenc, 2002, 40). 

1.2.1 SKRB IN POMOČ ODRASLIM OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so odvisne od ljudi, ki zanje skrbijo na posameznih 

področjih, od rojstva do smrti. Njihova močna področja se lahko razvijajo z ustrezno 

organizirano dejavnostjo, se pravi z učinkovitim okoljem in vseţivljenjsko dejavnostjo, ki po 

mnenju Golobove (v Četina, 2001, 8) zajema moţnosti za: ohranjanje in razvoj socializacije 

in samostojnosti; ohranjanje ţe pridobljenih navad, psihofizične kondicije in delovne 

zmoţnosti ter učenje novih vsebin, spretnosti, znanj in navad.  

Ko posameznik vstopi v sistem socialnega varstva, izgubi vpliv na pomembne odločitve v 

svojem ţivljenju. O tem odločajo skrbniki in strokovni delavci. Izguba vpliva je lahko tudi 

prikrita - to je takrat, ko oseba nima nikakršne izbire in mora sprejeti neko rešitev predvsem 

zato, da lahko preţivi in da ima zagotovljene osnovne ţivljenjske pogoje. 

Varstveno-delovni centri sledijo teorijam normalizacije in kakovosti ţivljenja in si 

prizadevajo za dvig kakovosti ţivljenja. Pomembno je, da zaposleni upoštevajo moţnost 

izbire in spodbujajo aktivno udeleţbo in soodločanje uporabnikov. A se v praksi vedno znova 

pojavljajo vprašanja postavljanja meja svojim uporabnikom. Meje postavljajo zaposleni in pri 

tem izhajajo iz lastnih izkušenj in prepričanj, pri čemer obstaja moţnost, da bodo njihove 

sposobnosti precenili ali podcenili (Četina, 2011, 8). 

Pomoč mora biti primerna in prilagojena posamezniku. Pomembni kriterij za oceno 

ustreznosti vrste ali stopnje pomoči je stopnja zadovoljstva in nezadovoljstva, ki jo oseba 

izraţa v izvajanju ţivljenjskih funkcij, za katere se podpora  izvaja (Četina, 2011, 9). 
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1.3  KAKOVOSTNA STAROST IN STARANJE OSEB Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Telesne in duševne spremembe, ki se pojavijo z minevanjem časa, imenujemo staranje. 

Gerontologi staranje opredeljujejo glede na kronološko starost in funkcionalne spremembe, ki 

se s staranjem pojavijo. Govorijo o biološkem, psihološkem in socialnem staranju (Novljan, 

Jelenc, 2002, 7). 

V starosti se pojavijo spremembe, ki vplivajo na človekovo ţivljenje. V tem času se zgodijo 

izgube zaradi smrti partnerja, prijateljev, sovrstnikov. Pogosta je izguba samostojnosti. 

Razlikujemo dve vrsti izgub: izguba na področju telesnih sposobnosti in izguba na 

psihosocialnem področju. Izguba na enem področju posledično vpliva tudi na drugo področje. 

Zmanjša se število socialnih stikov, ob tem pa se zoţi ţivljenjsko okolje, kar ima za posledico 

lahko psihične teţave (Bleksma, 1999, 13). 

Starost ima tudi pozitivne strani: več izkušenj, manj obveznosti in manj odgovornosti, čas si 

lahko razporejaš sam. Starost prinese tudi razmišljanje o minljivosti ţivljenja in smrti. Konec 

je dejavnik, na katerega računajo, in ker se ţivljenje počasi izteka, so pripravljeni preostanek 

ţivljenja preţiveti in izkoristiti pozitivno (Bleksma, 1999, 15). 

 

1.4  STARANJE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Zmeraj več ljudi z motnjo v duševnem razvoju zaradi prehrane, higienske in zdravstvene 

oskrbe doţivi visoko starost. 

Kdaj označimo osebo z motnjo v duševnem razvoju kot staro? O stari osebi z motnjo v 

duševnem razvoju lahko govorimo, če je v poznem odraslem obdobju opaziti telesno staranje 

(sivi lasje, gube) in če je posameznik v slabši kondiciji; če se upočasni njen tempo in stopnja 

samostojnosti ter če oseba z motnjo v duševnem razvoju čuti potrebo po mirnejšem ţivljenju.  

Velja, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju starajo prej kot neprizadete osebe. Starostna 

meja za neprizadete osebe je 65. leto, pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pa je ta meja 

55. leto. Te meje so uradne, a se bo vsaka oseba z motnjo v duševnem razvoju postarala ob 

svojem času in s svojim tempom (Bleksma, 1999, 15). 

Čeprav se staranje začne nekje po petinšestdesetem letu, je pri osebah z motnjo v duševnem 

razvoju ta proces zgodnejši. Odvisen je od načina ţivljenja, dednosti, stopnje motnje v 
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duševnem razvoju, socialno-ekonomskih razmer, dejavnosti posameznika, naravnega okolja 

in telesnega in duševnega znanja ter ni v povezavi s kronološko starostjo. Strokovnjaki se 

strinjajo, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju starajo na podoben način kot ostala 

populacija. Tudi pri osebah z motnjami v duševnem razvoju pride do številnih telesnih, 

psiholoških in socialnih sprememb kot so: zmanjšanje gibljivosti, zmanjšane psihofizične 

kondicije, večja utrujenost in dovzetnost za bolečino, kosti so krhkejše, vid in sluh začneta 

pešati. Pojavijo se tudi telesne bolezni kot so: obolenja srca, dihal, oţilja, lokomotornega 

aparata, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost in druge (Gamse, 1998, v Novljan, 

Jelenc, 2002, 19). 

Osebe z zmernimi, teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju se teţko usmerjajo v 

prihodnost, zato bistveno manj razmišljajo o staranju, kot to počnejo drugi ljudje. Opazijo pa, 

da so njihovi bliţnji, prijatelji, sostanovalci bolni in da nekateri tudi umrejo. Čutijo tudi, da 

jim pešajo moči, te spremembe pa pri njih vzbujajo strah, negotovost, občutek nekoristnosti in 

osamljenosti. Ko prenehajo z delom v delavnicah in so več doma, se pri njih spremeni 

ţivljenjska situacija in ritem (Novljan, Jelenc, 2002, 19). 

Posebnih potreb starejših oseb z motnjo v duševnem razvoju ni lahko opredeliti, saj se njihove 

potrebe, čustva in ţivljenjske okoliščine, hrepenenja in pričakovanja spreminjajo in razvijajo 

skozi vse ţivljenje. Nekateri se v starosti zelo spremenijo, nekateri pa ostanejo isti. Osebe z 

motnjami v duševnem razvoju so glede na izkušnje, probleme in potrebe podobne ostalim 

starajočim ljudem. Novljan, Jelenc (2002, 19 ) navajata, da si te osebe  ţelijo: 

- ţiveti v prijaznem in njim primernem okolju, kjer bodo imeli kar največjo moţnost 

izbire, kako, kje in s kom bodo ţiveli; 

- ţiveti neodvisno in izolirano, 

- sami odločati o sodelovanju pri različnih aktivnostih, 

- sami odločati o tem, kdaj potrebujejo ponujeno pomoč staršev, strokovnjakov, 

prostovoljcev.  

Po mnenju Specka (1990) v Novljan, Jelenc (2002, 20) so bistvene naloge za ohranjanje 

kvalitete ţivljenja oseb z motnjo v duševnem razvoju v starosti naslednje: 

- ohranjanje ţe pridobljenega znanja, navad in spretnosti, 

- negovanje komunikacije, 

- oţivljanje izkušenj. 
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In nadalje, da mora imeti vsak posameznik dovolj priloţnosti in spodbud za: 

- opravljanje svojih osnovnih potreb (navade in hobiji), 

- ohranjanje lastne osebnosti (prosti čas), 

- sklepanje prijateljstev, občutka pripadnosti skupini in sprejetosti s strani drugih, 

- vključevanjem v aktualne dogodke (tudi s pomočjo pogovora in slik), 

- pridobivanje novih izkušenj (s pomočjo izletov in srečanj).  

 

 

1.5  SKRB IN VARSTVO ZA OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

1.5.1 INSTITUCIONALNO VARSTVO 

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, drugi druţini ali drugi 

organizirani obliki, s katerimi se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali druge 

druţine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo (Podlipec, 

2001, str. 9). 

Varstveno-delovni center nadomešča in dopolnjuje funkcije doma in lastne druţine na način, 

da upravičencem zagotavlja celovito skrb, razvoj njihove individualnosti in harmonično 

vključevanje v skupnost in okolje glede na posameznikove potrebe in sposobnosti. 

Posamezniku je treba ponuditi obravnavo, ki je zanj najprimernejša in mu omogočiti 

ohranjanje ţe pridobljenih sposobnosti skrbi za samega sebe, razvijanja le teh, ohranjanje, 

pridobivanje in razvijanje socialnih navad, zdravstveno nego, fizioterapevtsko, splošno in 

specialistično obravnavo. Varovance se usmerja v koristno izrabo prostega časa ter jih vodi 

pri urejanju in vzdrţevanju oţjega in širšega bivalnega okolja (Podlipec, 2001, str. 9). 

Različne študije so pokazale, da se zlasti tiste osebe, ki bivajo v instituciji v manjši meri 

vključujejo v prostočasne aktivnosti, čeprav imajo veliko moţnosti in priloţnosti za to.  Če se 

vključujejo, rajši izbirajo pasivne aktivnosti (Tedrick, 2009, 26). 

1.5.2 ZAVODSKI TIP CELODNEVNEGA VARSTVA 

Zavodski tip celodnevnega varstva se izvaja vse dni v letu in 24 ur na dan. Nudi moţnost 

stalne in občasne namestitve posameznikom, ki v matični druţini nimajo moţnosti stalnega 
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oziroma občasnega bivanja, ali so brez roditeljev in svojcev. Izhodišče za delo v zavodu je 

posameznik - individuum (Podlipec, 2001, 11). 

Zavodska vzgoja je primernejša za tiste, ki so ţe svoje otroštvo preţiveli v zavodu. Po navadi 

se kasneje teţje vključijo v matično druţino zaradi obojestranske odtujenosti in močno 

pogrešajo stalne in dinamične odnose, ki so značilni za večje skupine. 

Zavodska oblika pa je manj primerna za posameznike, ki so bivali v socialno zaprtih 

druţinah, za ostarele in posameznike, ki so bolj odvisni od tuje pomoči in nege. Čas 

prilagajanja le teh je daljši kot v drugih oblikah institucionalnega varstva, manj je moţnosti 

individualnega dela. Pri tem je večja nevarnost, da se posameznik ne vključi v aktivnosti, kjer 

bi lahko participiral, ohranjal in pri tem še pridobival (Podlipec, 2001, 11). 

1.5.3 STANOVANJSKA SKUPINA 

Funkcioniranje stanovanjske skupine je podobno funkcioniranju večje druţine. Odnosi v 

takšni skupini so stalnejši, pristnejši in se jim ni moč izogniti. Vsak član ima svojo vlogo v 

skupini. Zaradi manjšega števila je komunikacija med posamezniki stalna in manj motena. 

Drugačen je tudi občutek varnosti (Podlipec, 2001, 13). 

 

1.6  MOŢNOSTI BIVANJA ODRASLIH OSEB Z ZMERNO MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

1.6.1 ŢIVLJENJE DOMA V LASTNI DRUŢINI IN REJNIŠKI DRUŢINI 

Ţivljenje v lastni druţini je najvarnejše in najtoplejše. Toda, s strani socializacije zapiranje v 

druţinski krog navadno ustvarja napetosti v druţini, konfliktne poloţaje in različne negativne 

posledice. Tudi v skoraj idealni druţini se lahko vse poruši, ko izbruhnejo zavrte potrebe 

osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki so bile delno ali pa sploh niso bile zadovoljene. Starši 

se zaradi tega počutijo krivo in iščejo razloge takšnega vedenja. Krivda za to, je predvsem v 

pomanjkanju manevrskega ţivljenjskega prostora osebe z motnjo v duševnem razvoju (Lačen, 

1993, 22). 

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju se še vedno smatra, da so lahko srečni tisti, ki imajo 

moţnost bivanja v domačem okolju, čeprav izkušnje kaţejo, da postaja v današnjem času, ob 

hitrem tempu ţivljenja, tudi domače okolje neustrezno in škodljivo. Izraz neustrezno se lahko 

uporablja tako v odnosu do osebe z motnjo v duševnem razvoju, kot tudi do osebe v vlogi 
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primarnega skrbnika. Veliko druţin zelo skrbno neguje in skrbi za odraslo osebo z motnjo v 

duševnem razvoju, posledica tega pa je velikokrat fizična in psihična izčrpanost negovalcev. 

Ovire so lahko stopnice, plinski štedilniki, kamini. Če so prisotni še znaki demence, se zgodi, 

da je potrebno nadzorovati vsako dejanje osebe, oseba pa je tudi bolj ranljiva. Teţko je tudi 

skrbeti za ustrezne prehranjevalne navade in jemanje predpisanih zdravil.  

Pri delu z odraslimi osebami v duševnem razvoju se sproţajo etična vprašanja o človekovih 

pravicah in odgovornosti. Oseba, ki ogroţa sebe in zavrača skrb skrbnikov, ima pravico, da je 

še vedno obravnavana kot odrasla oseba, ki ţivi kot hoče, ne glede na pomanjkanje 

sposobnosti racionalnega presojanja. Čeprav tako ravnanje spravlja v obup in nemoč skrbnike 

in vse, ki tako ravnanje označujejo s profesionalno neodgovornostjo, bi nasprotno ravnanje 

pomenilo kršenje pravic odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju (Novljan, Jelenc, 2002, 

64-65). 

Nadalje Novljan in Jelenc (2002, 41) navajata raziskavo, v kateri sta Heller in Factor (1993) 

dve leti in pol spremljala 100 druţin, ki so skrbele za svoje odrasle sinove in hčere, stare nad 

30 let in poskušala ugotoviti, kako starši občutijo obremenitve, ki jih imajo v zvezi z 

nudenjem pomoči svojim sinovom in hčeram in kako to vpliva na njihovo odločitev za 

namestitev teh oseb v ustrezno ustanovo. S staranjem oseb z motnjo v duševnem razvoju se 

sčasoma spremenijo tudi odnosi v druţini in za te osebe postaja druţina dominantna. Postajajo 

vse bolj osamljeni, imajo vse manj prijateljev in tako postajajo vse bolj izolirani od širšega 

socialnega okolja. Vsa odgovornost ostaja na starših, ki včasih svoje otroke pretirano varujejo 

pred ogroţajočimi dejavniki širšega socialnega okolja, kar povzroči, da številni odrasli z 

motnjo v duševnem razvoju pridobijo premalo izkušenj za  samostojnejše ţivljenje, za 

navezovanje stikov in širjenje socialnega prostora. Včasih pomagajo tudi sorojenci in ostali 

sorodniki in pričakovanja staršev do zdravih sorojencev so zelo visoka, saj naj bi le ti po 

njihovi smrti igrali pomembno vlogo pri skrbi. Gerontološke študije (Prosser in Moss, 1996) 

navajajo, da ti v skrbi za sorojence ne igrajo pomembne vloge, da je ta vloga bolj kratkoročna 

in navidezna ter da ji sledi namestitev v neko ustanovo.  

Skrb za odrasle z motnjo v duševnem razvoju do pozne starosti, pogosto pa kar do njihove 

smrti, najpogosteje prevzamejo starši, ki se zavedajo, da bo treba oskrbo za sina ali hčer 

prenesti na druge osebe, vendar se ločitev od sina ali hčere  prelaga na prihodnost in se 

izogiba razmišljanju o tem. O tem začnejo razmišljati šele ko sami ostarijo in jim začnejo 

pešati moči. Tudi dodatne bolezni njihovih potomcev (npr. Alzheimerjeva bolezen, ki se 
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običajno pojavi v srednjih letih, predvsem pri osebah z Downovim sindromom) jih 

spodbudijo k temu razmišljanju (Novljan, Jelenc, 2002, 41). 

 

Načrtovanje nadaljnje oskrbe 

Novljan in Jelenc (2002, 42-45) predlagata načrtovanje oskrbe: 

- Prenos odgovornosti na drugo osebo 

Starši določijo osebo ali več oseb, ki bodo odgovorne za dobrobit osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. Najpogosteje so imenovani bratje in sestre te osebe, bliţnji sorodniki ali 

prijatelji. Največkrat se predvidena odgovorna oseba dobro zaveda pričakovanj staršev in 

odgovornost tudi brezpogojno sprejme, brez pogovora in formalnega soglasja. 

- Urejanje materialnih zadev 

Pri finančnem načrtovanju  gre največkrat za ţeljo staršev, da po njihovi smrti preide 

dediščina v celoti ali delno na njihovega potomca z motnjami v duševnem razvoju. Svojo 

lastnino lahko zapustijo zdravim otrokom, ob tem pa pričakujejo, da bodo del lastnine 

uporabili za dobrobit svojega brata ali sestre.  

- Urejanje bivalnih pogojev 

Starši pri načrtovanju konkretno izrazijo svoja pričakovanja oziroma predloge, ki se nanašajo 

na bivanje njihovega potomca. Takšno načrtovanje predstavlja umestitev posameznika na 

čakalno listo, kar mu bo omogočilo vključitev v bivanjsko strukturo, ko bo to pomembno.  

Fine in Thompson (1995) sta naredila raziskave, ki so pokazale, da je bila povprečna starost 

staršev, ko so prenehali biti skrbniki, 86 let. Le 10 % staršev je poskrbelo za preselitev 

odraslega potomca še v času, ko so bili še povsem zdravi in pri močeh. V času preselitve od 

doma je bila njihova povprečna starost 52 let. V diadi starši-odrasla oseba z motnjo v 

duševnem razvoju, se pogosto zgodi, da se kasneje v ţivljenju med njimi razvije soodvisnost. 

Ko se starši starajo in so vse manj pri močeh ter zbolijo, lahko to privede do situacije 

recipročnega oskrbovanja.  

Načrtovanje prihodnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju ima dve funkciji: 

- olajša ločitev od staršev, od njihove oskrbe in varstva, ter zagotavlja kvalitetno 

oskrbo: 
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- zagotavlja optimalno kvaliteto ţivljenja in varnost oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 

Mnogi starši se načrtovanja ne lotijo predvsem zaradi pomanjkljive informacije o 

razpoloţljivih moţnostih pomoči in njihovo nezadovoljstvo z obstoječimi oblikami pomoči 

ter razkorak med oblikam pomoči, ki jih sami predvidevajo za svoje potomce in oblikami 

pomoči, ki jih predlagajo strokovnjaki. Za starše načrtovanje predstavlja tudi čustveno 

obremenitev, saj jih sili v razmišljanje o lastnem staranju in smrti.  

Obdobje preselitve od doma v ustrezno institucijo 

Sorodniki osebe z motnjami v duševnem razvoju pogosto namestijo v različne socialne 

zavode, domove za ostarele ali bivanjske skupine. Ne glede na to, kje je oseba nastanjena, je 

zaţeleno, da ohranjajo stike z druţino. 

Sprememba okolja predstavlja za odraslo osebo z motnjami v duševnem razvoju zelo stresno 

situacijo, tako na socialnem kot emocionalnem področju. Ko ta oseba ţivi doma, njeni 

sosednje, druţinski prijatelji in sovaščani praviloma dobro poznajo njene vedenjske, govorne 

in druge značilnosti in posebnosti. Okolje prezre številne nerodnosti ali pa priskoči na pomoč 

in izkušnje, ki jih oseba dobiva, so pozitivne, dvigujejo samopodobo in zaupanje v soljudi. 

Tudi v novem okolju se pričakujejo podobni odzivi, kar pa se pogosto ne zgodi. Zato je zelo 

pomembno, da se osebi tudi takrat, ko se preseli v drugo okolje, omogočijo stiki z ljudmi, ki 

so osebo imeli radi. Ti stiki zagotavljajo moţnosti za socialno interakcijo, skupne aktivnosti 

pa večajo občutek samospoštovanja in pripadnosti (Novljan, Jelenc, 2002, 45). 

Funkcije, ki jih ključna oseba odigra v kasnejšem ţivljenju odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju so: spremljanje kvalitete uslug, razgovori s strokovnjaki, zagovorništvo v 

korist odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, odločanje o pomembnih ţivljenjskih 

odločitvah ter urejanje denarnih zadev. 

Spremembe ob vključevanju v novo okolje pa lahko pomenijo odrasli osebi z motnjami v 

duševnem razvoju tudi prelomnico moţnosti in izzivov za boljšo kvaliteto ţivljenja. Te 

spremembe se kaţejo v večji avtonomiji, samostojnosti, neodvisnosti, razvoju spretnosti, 

razvijanju oziroma sklepanju novih prijateljstev in tesnejših čustvenih vezi - partnerstva 

(Novljan, Jelenc, 2002, 46). 
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1.6.2 ŢIVLJENJE V INSTITUCIJI 

Po Lačen, (1993, 23-28) delimo na: 

Ţivljenje v domu za starostnike 

Potrebe odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju so povsem drugačne kot potrebe 

starostnikov, ki so v zadnjem obdobju svojega ţivljenja. Dinamika in vzdušje v teh ustanovah 

ne ustrezata odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, če pa te osebe vendarle ţivijo v 

teh ustanovah, skušajo skupini duševno motenih oseb oblikovati posebno notranjo 

organizacijo, posebni dnevni ritem in posebne vsebine. 

Ţivljenje v psihiatrični ustanovi 

Včasih je bila to najbolj pogosta oblika reševanja ţivljenjskih teţav odraslih oseb z motnjo v 

duševnem razvoju. Danes je povsem jasno, da glede na značilnosti duševne bolezni in motnje 

v duševnem razvoju, glede na perspektive in razvojne moţnosti ter glede na usmeritve in cilje 

v procesu normalizacije odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju to ni bila dobra rešitev. 

Ţivljenje v zavodu za usposabljanje 

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju ostajajo velikokrat v zavodih za usposabljanje, 

ker nimajo kam iti. Če do tega pride, je treba spoštovati načela popolnoma samostojne 

notranje organizacije ţivljenja in dela odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Ţivljenje v dijaških in podobnih domovih 

S to obliko formalno dosegamo največjo stopnjo vključitve, a pri tem ne smemo pozabiti 

dvojega: osebe z motnjami v duševnem razvoju so v ţivljenju te institucije vedno na 

stranskem tiru in te institucije so organizirane po šolskih načelih, kar pomeni, da je bivanje v 

njih časovno omejeno.  

Ţivljenje v domovih za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 

V svetu in tudi pri nas so se v zadnjih dvajsetih letih začele razvijati specializirane ustanove 

za odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Te ustanove so lahko povsem 

samostojne ali v okviru delavnic pod posebnimi pogoji. Odpravile so veliko slabosti zgoraj 

zapisanih moţnosti. Kljub temu so ostale nekatere slabosti: stopnja normalizacije v teh 

ustanovah je razmeroma majhna, poleg tega pa v njih ţivi razmeroma veliko ljudi, kar ne daje 

najboljših moţnosti za osebni razvoj in zadovoljevanje intimnih potreb. (Lačen, 1993, 24) 
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Bivalna skupnost 

Bivalne skupnosti so se začele razvijati z namenom, da bi dosegli načela kakovosti ţivljenja 

oseb z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju in s tem čim večjo stopnjo normalizacije.  

Bivalno skupnost sestavlja manjša skupina oseb z zmerno ali teţjo motnjo v duševnem 

razvoju. Skupina je samostojna, čim primerneje vodena in vključena v okolje.  

Flacker (prav tam) iz sociološkega vidika definira bivalno skupnost kot intermedialno 

strukturo. Intermedialnost opredeli na dva načina: 

- Na analitični ravni: gre za povezavo med celovitostjo ustanove in delom s 

posameznikom. 

- Na organizacijsko-deskriptivni ravni: gre za povezavo med zavodsko obravnavo in 

obravnavo v civilnem ţivljenju. 

Jermanova (prav tam) je glede na namen in uporabnost bivalne skupnosti razdelila na tri 

oblike: 

1. Bivalna skupnost je namenjena stalni nastanitvi. Organizirana je v hišah in stanovanjih 

in osebam, ki imajo tudi teţave z nastanitvijo, daje streho nad glavo in moţnosti za 

socialne stike z drugimi.  V bivalnih skupnostih ţivijo osebe, ki nimajo več staršev ali 

pa so druţinske razmere preveč konfliktne. 

2. Bivalna skupnost je namenjena rehabilitaciji in deinstitucionalizaciji. Njen glavni 

namen je razvijati samostojnost pri osebah, ki so veliko časa ţivele v ustanovah in 

niso sposobne ţiveti avtonomno. 

3. Bivalna skupnost je namenjena predvsem zdravljenju. S tem se razbremeni druţino, 

prizadetim osebam pa daje neko varnost. Ţivljenje v bivalni skupnosti je urejeno in 

neprisiljeno in ne povzroča nevarnih posledic, kot se to lahko dogaja v drugih 

ustanovah. 

In nadalje Lačen navaja cilje in naloge bivalne skupnosti: 

Cilji bivalne skupnosti: 

- oblikovanje čim bolj svobodne, samostojne in ustvarjalne osebnosti; pri tem se 

upošteva posameznikova sposobnost, potrebe in ţelje; 
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- omogočanje usposabljanja in dela ter kulturnega, socialnega in rekreativnega 

udejstvovanja;  

- zadovoljevanje eksistencialnih potreb; 

- humanizacija odnosov. 

Naloge bivalne skupnosti: 

- zagotavljanje osnovnih ţivljenjskih potreb; 

- pomoč pri delu, usposabljanju; 

- pomoč pri razreševanju konfliktov in osebnih kriz; 

- zaščita socialne integritete in zdravja; 

- oblikovanje prostega časa; 

- podpora in pomoč pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic. 

 

1.7  DELO, ZAPOSLITEV OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Zaposlitev in koristno delo je eden izmed indikatorjev statusa odraslosti. V mnogih drţavah 

so ustanovili različne vrste zaščitnih delavnic. Izdelane so bile sheme, s katerimi bi tem 

osebam pomagali pri rednem zaposlovanju. Te sheme temeljijo na zagotavljanju individualne 

pomoči na delovnem mestu, okrepilo pa se je tudi na spoznanje, da učinkovito vključevanje 

zahteva, da se spremeni delovno mesto (Novljan, Jelenc, 2000, 20). 

Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se lahko vključujejo v zaposlitev pod posebnimi 

pogoji, v varstveno-delovnih centrih oziroma v delavnicah pod posebnimi pogoji. 

Varstveno-delovni center omogoča zaposlitev in dnevno varstvo odraslim osebam z motnjo v 

duševnem razvoju, s poudarkom na potrebah vsakega posameznika. Uporabniki in zaposleni 

skupaj delajo in ustvarjajo v prijetnem delovnem okolju, kjer vladata razumevanje, 

spoštovanje in ohranjanje dostojanstva. Z aktivnim osvajanjem novih znanj ter razvijanjem in 

ohranjanjem delovnih navad naši odrasli uporabniki tudi osebnostno rastejo. (povzeto po: 

http://www.cudv-ml.si/vdc/, 6.2.2013). 

Za svoje delo uporabniki dobivajo plačilo - nagrado, ki je velikokrat prenizka. 

http://www.cudv-ml.si/vdc/
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Zaposlovanje pod posebnimi pogoji zajema: zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oz. 

delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika, 

razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno 

delo, spremljanje delovnega procesa, nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programov 

in prodajo izdelkov. (http://www.vdcms.si/dejavnost/, 6.2.2013) 

ZAKON O USPOSABLJANJU IN ZAPOSLOVANJU INVALIDNIH OSEB – UL SRS 

18/76 

Ta zakon ureja usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, ki zaradi svoje telesne ali 

duševne prizadetosti potrebujejo pomoč na področju usposabljanja in zaposlovanja in imajo 

pravico do druţbenega varstva, nimajo pa kot invalidne osebe zagotovljenega tega po drugih 

predpisih. 

34. člen tega zakona pravi, da se invalidi, ki se ne morejo zaposliti v rednih razmerah,niti v 

invalidskih delavnicah, in so potrebni posebnih oblik zavodskega varstva, zaposlujejo v 

zavodih za zaposlovanje invalidnih oseb pod posebnimi pogoji (Kofol, 2001,23). 

 

1.8  SKRB, VARSTVO IN BIVANJE ODRASLIH OSEB Z ZMERNO 

MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V POMURJU 

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko bivajo doma in so zaposleni v 

varstveno-delovnih centrih; lahko so vključeni v centre za delo, usposabljanje in varstvo; 

bivajo lahko v socialno-varstvenem zavodu; nekateri pa so samo doma. V Pomurski regiji so 

osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko vključene v varstveno-delovne centre, 

nekateri pa bivajo v socialno-varstvenem domu Lukavci. 

 

1.8.1 VARSTVENO-DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA 

Varstveno delovni centri nudijo zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika 

varstva, s katero se izpolnjujejo temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb, ki so 

določene z ustavo in zakoni. Tem osebam dajejo moţnost aktivnega vključevanja v druţbeno 

ţivljenje in delovno okolje ter hkrati opravljanje koristnega, a njihovim zmoţnostim 

primernega dela. Izvaja se tako, da uporabnikom omogoča pridobivanje in širitev novih znanj 

in spretnosti; pridobivajo tudi nove socialne in delovne navade ter uresničujejo lastne ideje in 

http://www.vdcms.si/dejavnost/
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ustvarjalnost. Uporabniki so osebe z laţjo, zmerno ali teţjo motnjo v duševnem razvoju. 

(Povzeto po: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/vdc/, 

27.5.2013) 

Iz http://www.vdcms.si, 27.5.2013 povzemamo, da varstveno delovni center Murska Sobota 

deluje od 1. 3. 2000 kot samostojni javni zavod in pokriva celotno Pomurje s štirimi enotami 

dnevnega varstva: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona in dvema enotama 

institucionalnega varstva v Gornji Radgoni in Lendavi. Nudijo program varstva in vodenja, ki 

zajema: pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, gibanju in oblačenju, vstajanju, slačenja, 

obuvanju in sezuvanju; pomoč pri komunikaciji in orientaciji ter pomoč pri prihodih, odhodih 

in spremstvu pri prevozih. Vodenje zajema: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk; 

oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov; vzdrţevanje stikov in 

sodelovanje s posameznikom in njegovimi svojci ter organiziranje kreativnih dejavnosti in 

vključevanje v okolje. Nudijo tudi zaposlovanje pod posebnimi pogoji, ki zajema: zaposlitev 

pri proizvodnih in drugih delih ter delovno okupacijo, razvijanje delovnih sposobnosti in 

spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega 

procesa, nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov ter prodajo izdelkov. 

Varstveno delovni center Murska Sobota si prizadeva tudi za dvig kakovosti ţivljenja 

njihovih uporabnikov, z namenom ohranjanja telesnih in duševnih sposobnosti, zdravstvenega 

stanja, spretnosti in pridobivanja lastnosti, ki posamezniku omogočajo bogatejše in 

zadovoljnejše ţivljenje. Aktivnosti se organizirajo glede na interese posameznikov tako, da se 

lahko vsak - ne glede na starost, stopnjo motenosti v razvoju in gibalne sposobnosti -  vključi 

v to aktivnost. Te aktivnosti so organizirane v obliki kroţkov in delavnic, vsak kroţek 

oziroma delavnica pa ima svojega mentorja. Mentorji so zunanji sodelavci, ki so se odločili za 

področje prostočasne aktivnosti.  

Organizirane prostočasne aktivnosti v VDC Murska Sobota: 

1. vsakodnevna rekreacija, 

2. druţabne aktivnosti: 

- letovanja, izleti, planinarjenje,  

- pikniki, 

- sprehodi: dnevno, tedensko in obdobno, 

- druţabna srečanja z osnovnimi šolami, vrtci, domovi starejših. 

3. kulturne aktivnosti: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/vdc/
http://www.vdcms.si/
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- razstave, 

- prireditve, 

- gledališke predstave. 

4. športno rekreativne dejavnosti: 

- plavanje, 

- sodelovanje na regijskih igrah Specialne olimpijade Slovenije, 

- mali nogomet, 

- smučanje in namizni tenis, 

- ribolov in viseče kegljanje, 

- balinanje, 

- smučanje. 

1.8.2 SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DOM LUKAVCI 

Institucionalno varstvo 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi druţini ali drugi organizirani 

obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo lastnega doma ali 

lastne druţine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja 

socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

Namenjeno je tudi odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in se jim v 

okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva. Socialna oskrba je 

namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja. Vključuje izvajanje 

nalog varstva, posebnih oblik varstva ter vzgoje in priprave na ţivljenje. Varstvo pomeni 

nudenje pomoči pri vzdrţevanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti; posebne 

oblike varstva pa so namenjene ohranjanju in razvijanju samostojnosti, razvoju socialnih 

odnosov, delovni okupaciji ter odpravljanju in terapiji motenj. Te storitve nudijo: domovi za 

starejše, socialno varstveni zavodi za usposabljanje, nadomestne oblike bivanja in oskrbe ter 

posebni socialno varstveni zavodi, kamor spada tudi Dom Lukavci. 

(povzeto po: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/institucionalno_v

arstvo/, 27.5.2013) 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/institucionalno_varstvo/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/institucionalno_varstvo/
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Dom Lukavci 

Pirher (2012, 4-7) v zborniku različnih avtorjev predstavlja Dom Lukavci kot dom, ki izvaja 

institucionalno varstvo za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju in duševno bolne 

osebe od leta 1993. Stanovalci bivajo v zavodu v štirih organizacijskih enotah ter izven 

zavoda v štirih bivalnih enotah. 

V Domu Lukavci izvajajo projekte in storitve za povečanje socialne vključenosti 

uporabnikov, krepitev moči, razvijanje sposobnosti za vsakdanje ţivljenje ter zagotavljanje 

varnosti in podpore v kriznih obdobjih. 

V Domu Lukavci delujejo naslednje strokovne sluţbe: socialna sluţba, psihološka 

sluţba, defektološka sluţba, sluţba delovne terapije, fizioterapevtska sluţba in kot 

najštevilčnejša, sluţba zdravstvene nege in oskrbe, ki se zdruţujejo v multidisciplinarni tim.  

Znotraj zavoda delujejo tudi razne skupine in skupine za samopomoč in moţnost 

samozagovorništva. 

Znotraj zavoda so odraslim osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju ponujene številne 

moţnosti preţivljanja prostega časa: 

1. Telesne dejavnosti: 

- sprehodi, 

- igre z ţogo, 

- kopanje v termalni vodi v Termah Banovci. 

2. Informativne dejavnosti: 

- spremljanje televizije, 

- poslušanje radia, 

- uporaba računalnika, 

- branje knjig, časopisov in revij. 

3. Ustvarjalne dejavnosti: 

- pevski zbor, 

- dramski kroţek. 

- likovno ustvarjanje. 

4. Druţabne dejavnosti: 

- udeleţba na zunanjih prireditvah, 

- praznovanje rojstnih dni in praznikov, 

http://www.lukavci.si/sluzbe/socialna.htm
http://www.lukavci.si/sluzbe/psiho.htm
http://www.lukavci.si/sluzbe/psiho.htm
http://www.lukavci.si/sluzbe/defek.htm
http://www.lukavci.si/sluzbe/fizioterapija.htm
http://www.lukavci.si/sluzbe/zdravneg.htm
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- izleti, 

- udeleţba na verskih obredih, 

- moţnost obiska in odhodov domov, 

- obisk mini bifeja v ustanovi, 

- razne skupine za samopomoč. 

 

1.9  PROSTI ČAS 

Prosti čas je čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi s področja dela, šole, druţine in drugimi 

druţbenimi obveznostmi. Je čas, ko je posameznik po lastni izbiri izrazi sebe in se razvija, če 

ima zato moţnosti in sredstva (Kristančič, 2007, 39). 

Kljub temu da sta moţnost proste izbire in samorefleksije sestavni del definicije prostega 

časa, sta vsebina in količina prostega časa določeni z zgodovinskim in socialnim kontekstom. 

Prosti čas je povezan s problemi delitve dela in prevladujočimi osebnimi ter druţbenimi 

normami (Č. Sadar, 1996, 197). 

Hočevar (1981, 9) razume prosti čas kot splošni druţbeni pojav, ki ima svoje socialne, 

zdravstvene, kulturne in pedagoške funkcije. Delimo jih po vsebini, obliki, načinu 

manifestiranja in po namenu. Funkcije klasificiramo tudi glede na starost, spol, interese, kraj 

prebivanja in drugo. Prosti čas pa delimo tudi glede na funkcije, ki jih opravlja: 

1. Počitek: je ena izmed osnovnih potreb človeka. Poznamo pasivno obliko počitka, 

aktivno obliko počitka in relaksacijo. Večji del počitka se uresničuje doma ali v 

naravnem okolju, oziroma v okolju, ki ni vedno organizirano. Počitek v funkciji 

prostega časa predstavlja pomembno mesto. 

2. Zabava: je funkcija prostega časa, ki postaja vse večja potreba modernega človeka. V 

tej vlogi prosti čas sluţi tudi sprostitvi. Tako sprostitev kot zabava sta zelo pomembna 

elementa za oblikovanje stila ţivljenja, ki omogoča ustrezno razpoloţenje, 

vzpostavljanje komunikacije in socialnih vezi med ljudmi. 

3. Tretja pomembna funkcija prostega časa je celovito razvijanje osebnosti (biološko, 

intelektualno, estetsko, etično, socialno).   

Vsaka socialna skupina opredeljuje svoj prosti čas v nekem okviru - v odnosu do zahtev 

drugih socialnih skupin. Omejitve so odvisne od poloţaja skupine in posledično njenih 

članov. Čim boljši je socialno-ekonomski poloţaj, tem večja je moţnost izbire. Način 
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prostega časa je povezan tudi s psihičnimi in duhovnimi sposobnostmi posameznika, da si 

vzame čas zase, prisluhne sebi in okolju (Č. Sadar, 1996, 197). 

Za aktivnosti v prostem času smatramo tiste, ki se uresničujejo izven delovnih, druţinskih in 

druţbenih obveznosti. So aktivnosti, ki nimajo točno določenih ciljev. Izbiramo jih na podlagi 

nagnjenj, interesov in namer posameznika. Zanje se odločamo na osnovi svoje volje, zrelosti 

ter osebne afinitete. Svobodno izbiramo vsebino in način izrabljanja prostega časa (Hočevar, 

1981, 10). 

Imeti čas zase in za tiste, s katerimi se ţelimo druţiti, ni samo pravica, ampak tudi pogoj za 

ohranjanje psihofizičnega ravnoteţja in uspešnega obvladovanja na drugih področjih ţivljenja 

(Č., Sadar, 1996, 204). 

1.9.1 DEJAVNIKI, KI OMOGOČAJO URESNIČEVANJE PROSTEGA ČASA 

Med najpomembnejše dejavnike prostega časa, ki omogočajo organiziranje in uresničevanje 

prostega časa Hočevar (1981, 21-22) uvršča naslednje: 

1. Krajevna skupnost: je okolje, kjer ljudje prihajajo v neposredni stik in teţnja je, da se 

organizira ţivljenje tako, da občani zadovoljujejo svoje najbolj neposredne in najbolj 

bistvene potrebe. Tu so trgovine, šole, igrišča in ljudje se zdruţujejo v formalne in tudi 

neformalne skupine. Ustrezno oblikovana skupnost je lahko optimalni druţbeni 

prostor, ki lahko učinkovito zagotavlja celotni proces socializacije. Krajevna skupnost 

se vse bolj razvija v smeri osnovnega ţivljenjskega prostora, ki dobiva značaj širše 

ţivljenjske, vendarle primarne skupnosti, in predstavlja močno funkcionalno in 

socialno celoto.  

2. Druţinska skupnost: v druţini se uveljavijo določene oblike vedenja in dela ter s tem 

tudi vrednotenje dejavnosti in dela v prostem času. Prav tako druţina določa tudi 

vsebino in izbira oblike dejavnosti v prostem času. Druţinska skupnost mora doseči 

nekatere čustvene, socialne in vzgojne cilje. Druţina postaja vse bolj odprta druţbena 

skupnost, ki se preko svojih članov vključuje in veţe z vsemi tokovi 

druţbenopolitičnega in kulturnega ţivljenja. Na izbiro prostega časa vplivajo tudi 

vrednote in moralne norme, ki so atributi tradicionalne druţine. Druţinska skupnost 

ima pomembno mesto v procesu človekove socializacije. Ta proces se ne omejuje le 

na otroke, ampak tudi na vse člane druţine. Prosti čas ima v tem procesu pomembno 

vlogo, saj se preko njega uresničuje čustvo ljubezni, ki veţe starše in otroke in je 

osnova,  ki omogoča soţitje z drugimi ljudmi.  
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3. Šola oziroma vzgojno-izobraţevalni proces 

Prosti čas je za učence izrednega pomena. Dejavnosti v prostem času izbirajo učenci 

svobodno, prav tako sami izbirajo prijatelje, s katerimi uresničujejo in preţivljajo prosti čas. 

V prostem času bi se morali učenci navajati na izbiranje med moţnostmi aktivne izrabe 

prostega časa. Usposabljati bi se morali za ustvarjanje pogojev za uresničevanje prostega časa 

ter ob tem razvijati strpnost in kritičen odnos do ponujenih oblik dejavnosti v prostem času. 

Najpomembnejša pa naj bi bila pridobitev in spodbuditev ustvarjalnega odnosa in osebne 

pobude za dejavnosti v prostem času. V šoli  poleg vzgojno-izobraţevalnega procesa poteka 

tudi veliko dejavnosti v sodelovanju z vrsto društvenih dejavnosti in institucionalnih oblik 

dodatnega usposabljanja otrok (knjiţnica, glasbena šola) (Hočevar, 1981, 24). 

Posameznik v prostem času zadovoljuje potrebo po samospoštovanju, krepi svojo osebno 

identiteto, komunicira, doţivlja zaupanje in ljubezen skozi odnose z drugimi ljudmi ter 

doţivlja avtonomnost, ustvarjalnost, samouresničevanje, prepoznavnost, ustvarjalnost, rast in 

razvoj (Kristančič, 2007, 31). 

M. Kaplan (Tolar, 1993, 50) opredeljuje prosti čas kot zgradbo elementov, za katere je 

značilno naslednje: 

- antiteza delu kot ekonomski funkciji; 

- prijetno pričakovanje in spominjanje; 

- psihološko percepcijo svobode; 

- minimum neprostovoljnih obveznosti v zvezi z različnimi socialnimi vlogami; 

- potencialna vključitev celotnega ranga intenzitete doţivljanja in zavzetosti 

posameznika; 

- telesno zvezo s kulturnimi vrednotami; 

- pogosto, a ne nujno aktivnost, za katero so značilni elementi igre. 

Prosti čas sestavljajo vsi ti elementi skupaj, ki so v konkretnih primerih različno podarjeni. M. 

Kaplan loči tri oblike prostega časa: 

- rekreacija: tu je v ospredju ponovna vzpostavitev psihofizičnega ravnoteţja; 

- pomoč drugim (prostovoljstvo); 

- osebnostna rast (interakcija z okoljem in večja občutljivost za svojo okolico in s tem 

povečana moţnost reagiranja). 
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ELRA (Evropsko zdruţenje za prosti čas in delo) opredeljuje prosti čas v širšem pomenu ves 

čas zunaj poklicnega (plačanega) dela, v oţjem pomenu pa le tisti čas, ki je individualno 

svobodno izbran čas (Tolar, 1993, 51). 

1.9.2 RAZDELITEV PROSTEGA ČASA IZ VZGOJNEGA VZORNEGA KOTA 

1. Informativne dejavnosti: zadovoljujejo potrebe po novih spoznanjih in izkušnjah. Med 

te dejavnosti spadajo gledanje televizije, branje časopisov in revij, poslušanje glasbe, 

uporaba računalnika ter opazovanje okolice in ljudi ter sebe. 

2. Ustvarjalne dejavnosti: omogočajo potrjevanje osebnosti z ustvarjalnimi doseţki. Sem 

sodijo pisanje dnevnika, zgodbic ali pesmic, reševanje kriţank, šivanje in pletenje za 

razvedrilo, igranje glasbenih instrumentov. 

3. Telesne dejavnosti: zadovoljujejo potrebe po gibanju, potrjujejo osebnost in ustvarjajo 

zadovoljstvo. Sem spadajo: kolesarjenje, igre z ţogo, smučanje, sankanje, pohode v 

naravo in izlete idr. 

4. Druţabne dejavnosti: zadovoljujejo stike z ljudmi in omogočajo doţivljanje 

pripadnosti skupine, povezovanje čustvenih odnosov, pa tudi občutja varnosti, 

druţenja z vrstniki, obiskovanje javnih prostorov, ki omogočajo preţivljanje prostega 

časa, pa tudi igranje z ţivalmi, ki ustvarjajo poseben odnos do drugega ţivega bitja. 

5. Filozofične in razmišljujoče dejavnosti: zadovoljujejo potrebe po razumevanju in 

oblikovanju ţivljenjskih nazorov in prispevajo k trdnosti človekove osebnosti, 

njegovemu odnosu do okolja, sveta in sebe. 

6. Neopredeljene dejavnosti: sem spadajo takšne potrebe, ki se pojavljajo izjemoma: 

osamljeno sprehajanje, spanje podnevi, lov, ribolov, voţnja z motornim vozilom.  

(Tolar, 1993, 52) 

 

1.10  PRAVICE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

1.10.1  PRAVICA DO IZBIRE 

Pravico do izbire narekuje vsakodnevno vzgojno delo v kakršnikoli obliki, v takšnem ali 

drugačnem obsegu. Brez te pravice ni uspešnega vzgojnega dela. Eden od osnovnih pogojev 

pravice do izbire je pravica do odklonitve, brez katere ne more biti osnovne kvalitete izbire. 

Če nimamo pravice do odklonitve, je tudi izbira zgolj navidezna in je kot tiste prave v bistvu 

ni.  
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Pri vsaki izbiri se pojavljajo različni filtri, skozi katere v posameznih fazah izbira nastaja in se 

izvaja. Prvi od teh filtrov je »ponudnik« izbire, ki lahko da v izbor neprimerno ali (in) 

nepopolno ponudbo. Da se izognemo takšni nepopolni ponudbi, moramo ţe v pripravo 

vključiti druge in tudi tiste, ki bodo med predlaganimi predlogi izbirali. Še več moţnosti je pri 

izbirah, ki jih nudimo skupinam in podskupinam, v katerih obstajajo neformalni vodje, ki 

lahko bolj ali manj opazno vplivajo na izbor. To ni nujno slabo, postane pa slabo, če to 

postane del sistema (samo)odločanja, saj v tem primeru ne gre za odločanje skupine, temveč 

gre za izbiro, ki jo opravi posameznik (Brumen, Pušnik, 2001, 95). 

1.10.2  MOŢNOST SAMOODLOČANJA 

Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo pravico do samoodločanja, da tako kot vsi 

drugi ljudje sami odločajo o sebi in svojih ţivljenjskih okoliščinah. Tudi za njih velja, da je 

svobodno in odgovorno ravnanje moţno samo takrat, ko je posamezniku dana moţnost izbire. 

To pomeni, da sam odloča o tem, kje in s kom bo stanoval, kje in s kom  ter kako bo preţivljal 

prosti čas. Samoodločanje pa ni odvisno samo od vrste in stopnje motnje, ampak tudi od 

razpoloţljivih ponudb pomoči, koncepta posamezne institucije in tudi od konkretnega vedenja 

osebe v določeni situaciji. V praksi je potrebno vedno znova preverjati, če so bile izkoriščene 

vse moţnosti, ki omogočajo samoodločanje (Novljan, Jelenc, 2002, 58). 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju moramo pri uresničevanju pravice do izbire izhajati 

iz resničnih potreb posameznika; od tuje pomoči moramo prehajati na samopomoč osebe z 

motnjo v duševnem razvoju. Pri tem moramo razvijati vsestranski partnerski odnos med 

osebo z motnjo v duševnem razvoju in njenimi starši, vzgojitelji in vrstniki. Za te osebe 

moramo v vseh ţivljenjskih pogojih doseči take pravice, ki bodo zadovoljile njihove resnične 

potrebe. V integraciji moramo doseči resnično socialno vključenost, ne pa le fizične 

medsebojne povezave (Lačen, 2001, 46). 

1.10.3  PRAVICA DO UČENJA IN IZOBRAŢEVANJA V TRETJEM 

ŢIVLJENJSKEM OBDOBJU 

Med temeljnimi človekovimi pravicami je pravica do učenja in izobraţevanja ena 

najpomembnejših. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pri zagotavljanju te pravice 

pogosto nastanejo teţave. Pomembno vlogo pri izobraţevanju imata učenje 

samozagovorništva in načelo opolnomočenja (Golob, 2009, 27). 
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Pri osebah s posebnimi potrebami ima izobraţevanje odraslih velike moţnosti, da pomaga pri 

realizaciji pravic, krepi njihovo avtonomijo, pomaga pri izboljšanju ekonomskega statusa in s 

tem hkrati zmanjšuje njihovo odvisnost od drugih. 

Pri izobraţevanju odraslih oseb s posebnimi potrebami moramo gledati v kontekstu enakih 

moţnosti, to pomeni, da naj bi imeli enak dostop do informacij in enake moţnosti za 

udeleţbo. Za popolno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v izobraţevanje je potrebno 

zagotoviti ustrezno osebje in druge pogoje: učitelje, spremljevalce, prevoz, dostopne zgradbe, 

ustrezna gradiva, prilagojeni kurikulum (Golob, 2009, 14-16). 

1.10.4  PRAVICE VAROVANCEV  

Zagotavljanje osebne integritete  

Med ZAGOTAVLJANJE OSEBNE INTEGRITETE Brumen, Pušnik (2001, 44-56) uvrščata 

naslednje: 

- Upoštevanje: osebnosti, spoštovanja, interesov, sposobnosti, zdravstvenega stanja, 

potreb. 

- Enakopravni partnerski odnos - ne zajema le partnerskega odnosa med 

varovancem in vzgojiteljem - v takšnem obsegu ga zajema le v primeru, ko gre za 

individualno delo, medtem ko gre pri skupinskem delu za celovitost tega odnosa 

do vseh udeleţencev (Brumen, Pušnik, 2011, 44). 

- Skupinske in individualne aktivnosti: velik del aktivnosti poteka po programu, 

vendar so razlike med posamezniki in skupinami tako velike, da je aktivnosti 

potrebno pogosto prilagajati in spreminjati.  

- Potrditve in uveljavljanja: status v skupini, domu in okolju ter moţnost 

samopotrjevanja. 

- Pripadnost: skupini in podskupini; pripadnost drugim (po lastni skupini) in 

nudenju pomoči drugim. 

- Strpnost in tolerantnost  

- Kritičnost 

- Kreativnost: tudi pri osebah z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju je s 

primerno motivacijo, načrtnim in domišljenim delom ter z zagotavljanjem 

moţnosti za ustvarjalnost mogoče doseči visoko kreativnost. Delo mora biti 

usmerjeno predvsem v usposabljanje, pridobivanje samozavesti in prepričanja 

varovancev v svoje sposobnosti. Aktivnosti načrtujemo na podlagi realne ocene 
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moţnosti posameznika in skupine, saj je uspeh edino zagotovilo za razvijanje 

samozavesti. Področja kreativnega ustvarjanja so: likovno in oblikovno 

ustvarjanje, fotografiranje, muziciranje, ustvarjalnost v izdelkih ročnih del idr. 

- Zadovoljevanje osebnih interesov: potrebno je ne le poskrbeti za moţnost 

zadovoljevanja interesov oseb z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju, 

ampak tudi interese vzbujati in jih razvijati.  

- Prosti čas: je lahko organiziran (načrtovan za skupino in v okviru programa tudi 

po lastni izbiri) ter samoorganiziran. Zavedati se moramo, da izbiranje in način 

prostega časa, ki je blizu eni osebi, ni nujno primeren za drugo osebo. Pri tem 

moramo biti kreativni in zagotoviti moţnosti in pogojev za čim kvalitetnejšo 

preţivljanje prostega časa. 

- Izbira: mi dajemo ponudbo, izbira pa ne sme biti naša. Vzrok, da ne sprejmemo 

izbora varovanca, se običajno pojavi, ko negativno in impulzivno reagira ali pri 

njegovem izboru za nekaj, kar bi ogroţalo njega ali koga drugega.  

- Intimnost: pravice varovancem so enake našim pravicam, da je njihova potreba 

do intimnosti lahko pri posamezniku še celo večja kot naša. 

- Zadovoljevanje čustvenih potreb: poleg tega, da se nekatere čustvene potrebe 

delno spreminjajo, da se spreminja njihova intenzivnost in da so posamezne 

potrebe včasih bolj ali manj »aktualne«, se spreminjajo tudi zunanji dejavniki, ki 

vplivajo na čustveno stanje varovancev (smrt bliţnjega, zaljubljenost, …). 

- Zadovoljevanje fizičnih potreb: sem spadajo razvade kot so alkohol, kajenje, 

pitje kave in drugo. Varovance ne navajamo na razvade, ki bi lahko prešle v 

odvisnost; prav tako pa tudi nismo tisti, ki bi zaradi svojega osebnega odnosa 

zadovoljevanje teh razvad preprečevali. Zavedati se moramo moţnih slabih in 

dobrih posledic in jih predstaviti varovancem. 

- Varnost in neogroţenost: gre za pravice varovancev, ki mu omogočija, da se 

enakovredno in enakopravno vključi v skupno ţivljenje v ustanovi, enoti ali 

skupini na tak način, da se ne počuti ogroţenega od nas in od drugih varovancev. 

- Napake: pomembno je, da varovanci ţivijo čim bolj sproščeno ţivljenje in se v 

njem sprejemajo. Imajo pravice do napak, čeprav jih marsikdo skuša skriti. 

- Soudeleţba: gre za participacijo v aktivnostih in priznavanje rezultatov 

varovančeve soudeleţbe pri aktivnostih in dinamike skupine. 

- Drugačnost: zavedati se moramo, da je drugačnost potrebna. Če so drugačni, ne 

morejo in ne bodo srečni, če jih silimo v enakost tam, kjer so drugačni. 
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- Priznanja: nagrade in pohvale morajo temeljiti na realnih osnovah, ob tem pa 

moramo upoštevati posameznikovo potrebo bo potrjevanju. Pomembno je, da so 

pohval in nagrad deleţni  vsi varovanci. 

- Samostojnost: je eden izmed končnih ciljev našega dela. Samostojnost je tisto, 

kar bo osebo spremljalo skozi vse ţivljenje, ga delalo uspešnega. Pridobivanje 

samostojnosti je proces, ki poteka skozi vso obdobje odraščanja in dozorevanja, 

nikoli pa se ne pridobi s pretiranim vodenjem, zaščitništvom, omejevanjem ter 

opravljanjem obveznosti, ki jih otrok zmore in jih lahko opravi sam. 

- Nedotakljivost osebne lastnine: tudi oseba z motnjo v duševnem razvoju ima 

potrebo do lastnine in varnega hranjenja. Ta pravica se prekriva s pravico do 

intimnosti in občutkom varnosti v skupini, enoti ali ustanovi. To pomeni, da 

morajo tudi druţinski člani, vprašati ali lahko uporabijo neko stvar in da brez 

privolitve in vednosti ne brskajo po posameznikovih stvareh. 

- Osebne opredelitve: zavzemajo prepričanja (osebna prepričanja, veroizpoved, 

politično opredelitev) ter spolno usmeritev. Pravice do osebnih opredelitev morajo 

biti resnično pravice, do meje, ko bi začele pomeni kratenje pravice drugega 

varovanca. Zavedati se moramo, da naš odnos do osebnih opredelitev vedno 

temelji na naših osebnih normah, največkrat moralnih. S svojimi kriteriji druge 

vrednotimo, ne moremo in ne smemo pa  jim jih vsiljevati. 

- Odklonitve: na to pravico moramo biti zelo pozorni, saj jo večina varovancev 

izkoristi zgolj pod nekim, lahko ţe čezmernim notranjim pritiskom. Pomembno je, 

da razvijamo varovančevo samozavest, da bo sposoben iz lastne pobude ali 

potrebe zavrniti neko zahtevo in nalogo in reči ne. 

- Pomoč: v kontekstu osebne integritete ne gre toliko za pomoč, do katere imajo 

pravico, kot za pomoč, ki jo lahko ponudijo drugim: domačim, partnerjem, 

sosedom, ostalim varovancem. 

- Druţenje po lastni izbiri: varovancem ne vsiljujemo druţabnikov in ne 

preprečujmo druţenja z osebami, ki so si jih sami izbrali, razen v primerih, ko bi 

šlo za dejanske nevarnosti ali zlorabe. 

- Informiranost: oseba z motnjo v duševnem razvoju ima pravico, da dobi čim bolj 

celovite, jasne in točne informacije. Pri iskanju informacij ga ne smemo zavirati, 

ampak usposobiti, da jih bo znal na primeren način iskati pri drugih. 
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- Pravočasna seznanitev z obveznostmi: je pomembna z vidika razumevanja in 

zadostitve obveznosti. Če seznanitev ni pravočasna, lahko pride do odporov, albe 

izvedbe in nejevolje.  

- Zaupanje: zaupanje je oblika zanesljive povratne informacije v obe smeri. 

Zaupanje temelji na verodostojnosti, zato ne zahtevajmo nekaj, medtem ko sami 

počnemo drugo. 

- Optimizem: trudimo se, da optimizem postane del nas, zraven pa moramo prišteti 

tudi dozo smeha in lahkotnosti v reakcijah in odnosih v prenapetih situacijah. 

- Dogovarjanje: pri dogovarjanju gre za partnerski odnos z vzajemnimi 

obveznostmi vseh, ki sodelujejo v dogovoru. Vsak od udeleţencev je dolţan 

opraviti svoj del obveznosti. 

- Osebni rituali: tako osebni kot tudi skupinski rituali so pomembni dejavnik v 

ţivljenju vsakega človeka. Ne spreminjamo ritualov, ki nikogar ne motijo in 

ogroţajo ter nikomur ne škodujejo. Zelo previdni moramo biti pri odpravljanju 

ritualov,  ki motijo druge.  

Stvarne pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Med STVARNE PRAVICE Brumen, Pušnik (2001, 57-62) uvrščata: 

- Primerni ţivljenjski prostor: 

Bivalni pogoji so temelj dobrega počutja in delovanja vsakega človeka. Vsi 

elementi bivanja morajo dajati moţnost sproščenosti, neutesnjenosti, intimnosti, 

miru in soustvarjanja svojega bivalnega prostora. Bivalni prostori morajo 

omogočati zadovoljevanje posebnih potreb (tako telesnih, starostnih kot 

čustvenih). 

Moţnost vključevanja v širše socialno okolje: pri tem moramo izhajati iz osebnih 

interesov varovancev, a moramo zaradi ciljev stroke, ustanove in socializacije v 

takšnih ali drugačnih skupinskih in individualnih oblikah, varovancem nuditi tudi 

vsebine, ki mu niso popolnoma pogodu. V tem primeru moramo biti pozorni na 

ustrezno motivacijo, spodbude, pohvale in priznanja, s katerimi vplivamo na 

pridobitev številnih socialnih spretnosti. 

- Redni odhodi domov 

Pri odhodih domov je potrebna izmenjava informacij o obnašanju doma in o 

dogodkih, ki odstopajo od običajnega obnašanja varovanca. Potrebno je tudi sproti 
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oceniti posledice odhodov domov v primerih, ki se negativno odraţajo na 

razpoloţenje ali ravnanje varovanca ( pretepi, zlorabe, alkoholizem v druţini). 

- Vse vrste komuniciranja v oţjem in širšem okolju 

Pod to pravico spadajo: prosto gibanje v ustanovi, prosto gibanje  kraju in prosto 

gibanje v širši okolici. Pri tem moramo upoštevati tveganja, zato moramo 

upoštevati stopnjo usposobljenosti varovanca in moţnost nastanka izstopajočega 

ali celo ekscesnega obnašanja in ravnanja v posameznih situacijah. Pomembno je, 

da varovancem zagotovimo stike: pisne stike, telefonske  in druge stike ( e-pošta, 

radijske povezave, faks). Ti stiki poleg zadovoljevanja emocionalnih potreb in 

elementov socialne in funkcionalne usposobljenosti, predstavljajo tudi obliko 

uveljavljanja in potrjevanja. 

- Ustvarjalno delo: organizirano, samoorganizirano, izbira dela pri rednem delu v 

delavnici. 

Ustvarjalnost je individualni izbor cilja ali moţnih poti. Tudi če posameznik nima 

sposobnosti za dosego zastavljenega osebnega cilja, a ima izrazito ţeljo po 

ustvarjalnosti te vrste, mu moramo nuditi ustvarjalne moţnosti pri tej aktivnosti. 

Pri samoorganiziranih dejavnostih je potrebno ohraniti zadosten in nevsiljiv 

nadzor nad dogajanjem. 

- Izbira posebnih aktivnosti glede na sposobnosti in interese: varovanci imajo 

lahko sposobnosti in interes skoraj za vse, od športa do likovnega, delovnega ali 

drugačnega ustvarjanja. Zagotoviti moramo pogoje, v katerih bo vsaka aktivnost 

optimalno in predvsem varno potekala. 

- Bivalni pogoji za zdravo ţivljenje in zdravstvene usluge: čeprav organizacija 

zagotavlja optimalne bivalne pogoje za zdravo ţivljenje in primerno stopnjo 

zdravstvenih uslug, vseeno marsikdaj pride do odstopanj in različnega 

razumevanja, ko je treba nekaj stvarno udejanjiti. Pomembna je učinkovita 

komunikacija in informiranje med varovancem in tistim, ki z varovancem 

neposredno dela o varovančevih potrebah, počutju, posebnostih in zdravstvenem 

stanju. 

- Osebni partnerski odnosi: čustveni, spolni in skupno ţivljenje s partnerjem. 

Partnerskega odnosa se moramo naučiti. Gre za proces, v katerem moramo biti 

aktivni predvsem v usposabljanju za vse vrste partnerskih odnosov, hkrati pa 

moramo nuditi pozitiven vzor, na katerem posameznik lahko gradi svoje obnašanje 

in ravnanje. 
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- Odkrita strokovna obravnava: lahko poteka v skupinskih oblikah; timska 

strokovna obravnava in obravnava pri individualnih strokovnih delavcih. 

- Moţnost izbire: samoodločanje, moţnosti za izbiro, oblačenje, oprema in 

urejenost prostorov, počitek, hrana in zadovoljevanje interesov (hobiji, rekreacija, 

glasba,…). 

- Razpolaganje z osebno lastnino in sredstvi: varovanec ne sme dobiti občutka, da 

si lastimo njegove pravice in njegovo osebno lastnino. Pravica do osebne lastnine 

se prekriva s pravico do intimnosti in pravico do varnosti ter občutka varnosti v 

skupini, enoti ali ustanovi. 

Vse naštete pravice in trditve veljajo v veliki meri tudi doma. Starše v večini primerov 

materialni pogoji pogosto omejujejo bolj kot ustanove, lahko pa je tudi obratno.  

Posebne pravice 

Med POSEBNE PRAVICE pa Brumen, Pušnik (2001, 63-66) umeščata: 

Zajemajo vse specifične pravice, ki se nanašajo na zadovoljevanje posebnih potreb, ki 

izhajajo iz individualnih sposobnosti in interesov posameznika ali posebne skupine. Ravno pri 

teh pravicah lahko zaradi napačne presoje, neprimerne izbire metode povzročimo konfliktne 

situacije in porušimo dinamiko skupine. Z udejanjanjem teh pravic, doseţemo optimalno 

stopnjo usposobljenosti. 

- Privilegiji: privilegiji morajo biti zasluţeni - kot nagrada, nujni -  kot kompromis, 

za dosego etapnega cilja, ter strokovno utemeljeni - kot oblika motivacije. 

Privilegiji so po svoje potreba, po svoje pa velika nevarnost za rušenje pozitivne 

dinamike v skupini. Lahko so učinkovito motivacijsko sredstvo, lahko pa so razlog 

za nepotrebno rivalstvo med varovanci. Zelo pomembno je, da opredelimo, kaj je 

privilegij, ki je občasen in kaj je navidezni privilegij, ki je oblika zadovoljevanja 

drugačnih potreb. 

- Moţnost vodenja: čeprav je praviloma neformalni vodja skupine le eden, lahko v 

primeru, ko je v skupini več potencialnih vodij, vodenje neopazno razdelimo na 

več področij, vsako področje pa dobi svojega vodjo,tako teţko pride do 

medsebojnih trenj, istočasno pa imajo vsi zadovoljene svoje potrebe. Oblikujemo 

lahko tudi nadomestnega vodjo, ki bo za krajši čas zadovoljen s tem statusom. 
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Tudi v druţini ima oseba z motnjo v duševnem razvoju teţnjo po vodenju, 

potrjevanju in uveljavljanju med brati in sestrami; kar morajo starši in oţja druţina 

upoštevati. 

- Bivalni nadstandard: pomeni boljše zadovoljevanje običajnih in posebnih potreb, 

istočasno pa zagotavlja bolj celovito zadovoljevanje vseh potreb: višji status, 

trdnejšo samopodobo in večjo intimnost. Bivalni nadstandard pomeni po eni strani 

ugodnost, ki jo je potrebno z nečim potrjevati in si jo zasluţiti, po drugi strani 

pomeni motivacijo, lahko pa je razlog za trenja v skupini, saj si takšnih bivalnih 

pogojev ţelijo vsi. 

- Vključevanje v dejavnosti, ki jih ne organizira ustanova: vključevanje poteka v 

skladu z interesi, posebnimi sposobnostmi in cilji. V dejavnosti se vključujejo 

osebe z motnjo v duševnem razvoju zaradi njihovih posebnih interesov, ko 

ugotovimo, da so za te dejavnosti ţe dovolj usposobljeni. Oblike usposabljanja in 

udejstvovanja so v veliki meri odvisne od pogojev, ki jih nudi okolje.   
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kvaliteto ţivljenja si vsak posameznik razlaga po svoje, saj je odvisna od ţelja, sposobnosti in 

zmoţnosti. Kvaliteta ţivljenja se določa s posameznimi ţivljenjskimi pogoji in subjektivnimi 

komponentami za dobro počutje. Med ţivljenjske pogoje spadajo: ţivljenjske razmere, 

dohodki, stanovanjski in delovni pogoji, odnosi v druţini, socialni stiki, zdravje ter 

uveljavljanje na socialnem in političnem področju. Med subjektivne komponente dobrega 

počutja pa sodijo: zadovoljstvo, strah, upanje, pristojnosti in negotovosti, zaznavanje 

konfliktov in prioritet. Kvaliteta ţivljenja ni nekaj, kar oseba z motnjo v duševnem razvoju 

preprosto ima ali dobi. Ni stanje, ampak je proces. Je nekaj, na čemer posameznik aktivno 

dela skupaj z drugimi ljudmi, dokler niso doseţeni osnovni pogoji. Ţiveti dobro, pomeni 

določiti potek lastnega ţivljenja in imeti priloţnost ustvariti ţivljenje po lasti viziji, potrebah, 

ţeljah in sanjah. 

Kvaliteta ţivljenja odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju je odvisna od okolja.  

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko bivajo doma in so zaposlene v 

varstveno-delovnih centrih; lahko so vključene v centre za delo, usposabljanje in varstvo; 

bivajo lahko v socialno-varstvenem zavodu; nekatere pa so samo doma. V Pomurski regiji so 

osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko vključene v varstveno-delovne centre, 

nekatere pa bivajo v socialno-varstvenem domu Lukavci. V vseh teh okoljih velik del časa 

predstavlja prav prosti čas, ki je pomemben dejavnik tudi za osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. Pomemben dejavnik preţivljanja prostega časa je izbira dejavnosti v 

prostem času in predvsem moţnost samostojne izbire. V diplomski nalogi ţelimo ugotoviti, 

kako koristijo prosti čas in koliko imajo pravico do samoizbire odrasle osebe z zmerno motnjo 

v duševnem razvoju, ki bivajo doma in so vključene v varstveno-delovni center Murska 

Sobota ter odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki so vključene v socialno-

varstveni zavod  Dom Lukavci. 
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2.2 CILJI  

- Ugotoviti kvaliteto preţivljanja prostega časa odraslih oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, ki bivajo doma in so vključeni v Varstveno delovni center Murska 

Sobota in kvaliteto  preţivljanja prostega časa odraslih oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, ki ţivijo v socialno- varstvenem zavodu Dom Lukavci. 

- Ugotoviti, ali obstajajo razlike pri preţivljanju prostega časa med odraslimi osebami z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma in so vključeni v Varstveno- 

delovni center Murska Sobota in odraslimi osebami z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki ţivijo v socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci. 

2.2.1 HIPOTEZE 

1. Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci udeleţujejo več različnih moţnosti 

preţivljanja prostega časa kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

ţivijo doma. 

2. Predvidevamo, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo doma, 

v prostem času večkrat izbirajo informativne dejavnosti kot odrasle osebe z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v  socialno-varstvenem zavodu. 

3. Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu v svojem prostem času večkrat ukvarjajo z ustvarjalnimi 

dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju , ki ţivijo doma. 

4. Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu v svojem prostem času večkrat ukvarjajo z druţabnimi 

dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju , ki ţivijo doma. 

5. Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo 

doma, večkrat ukvarjajo z telesnimi dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, ki ţivijo v socialno-varstvenem zavodu. 

6. Predvidevamo, da je raznolikost dejavnosti za preţivljanje prostega časa večja v 

socialno-varstvenem zavodu kot pri odraslih osebah z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki bivajo doma. 

7. Predvidevamo, da sta obe skupini zadovoljni z dejavnostmi, ki so jim ponujene v 

prostem času. 
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2.3  METODE DELA 

2.3.1  OPIS VZORCA  

Celoten raziskovalni vzorec predstavlja 24 odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, razdeljen v dve skupini. V prvi skupini je zajetih 12 posameznikov, ki bivajo doma in 

so vključeni v Varstveno-delovni center Murska Sobota, v drugi skupini pa 12 posameznikov, 

ki ţivijo v socialno-varstvenem zavodu Lukavci. 

V vzorec odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju je bilo vključeno 11 oseb 

ţenskega spola, kar zajema 46% celotnega vzorca in 13 oseb moškega spola, kar zajema 54% 

celotnega v vzorca.  

 

Graf 2.1 - Odstotek vzorca glede na spol 

Od celotnega vzorca je v prvo skupino (odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

ki bivajo doma in so vključeni v Varstveno-delovni center Murska Sobota, vključenih pet (5) 

oseb ţenskega spola, kar predstavlja 41,2 % vzorca prve skupine  in sedem (7) oseb moškega 

spola, kar predstavlja 58,8 % vzorca prve skupine. 

V drugo skupino (odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v socialno-

varstvenem zavodu Lukavci, je bilo vključenih šest (6) oseb ţenskega spola, kar predstavlja 

50 %  vzorca  druge skupine in šest (6) oseb moškega spola, kar predstavlja 50 % vzorca 

druge skupine. 
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Graf 2.2 - Razdelitev vzorca obeh skupin glede na spol 

V celotni vzorec raziskave je bilo zajetih 24 oseb v starosti od 29-49 let. V prvi skupini je 

osem (8) oseb v starostni skupini 30-40 let, kar predstavlja 67 % vzorca prve skupine in štiri 

(4) osebe v starostni skupini 40-45 let, kar predstavlja 33 % celotnega vzorca prve skupine. V 

drugi skupini sta dve (2) osebi v starostni skupini 21-29 let, kar predstavlja 17 % celotne 

druge skupine, štiri (4) osebe v starostni skupini 30-40 let, kar predstavlja 33 % celotne druge 

skupine, dve (2) osebi v starostni skupini 40-45 let, kar predstavlja 17 % druge skupine in štiri 

(4) osebe v starostni skupini od 45-50 let, kar predstavlja 33 % celotne skupine.  

 

Graf 2.3 - Razdelitev vzorca glede na starost 

Povprečna starost oseb zajetih v vzorec je 40 let, najmlajši je star 21 let, najstarejši pa 50 let. 
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2.3.2  OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

Podatki so bili zbrani s strukturiranim intervjujem. Intervju se za obe skupini nekoliko 

razlikuje, ker smo za enak odgovor osebe, ki ţivijo v socialno-varstvenem domu Lukavci 

morali povprašati na drug način kot osebe, ki ţivijo doma. 

Instrument zajema devet (9) glavnih sklopov vprašanj, štirje (4) glavni sklopi vprašanj so 

razdeljeni še na posamezne sklope: 

1. Izbira dejavnosti popoldan in zvečer 

2. Dolgčas in počitek 

3. Pitje kave, kapučina, čaja 

4. Obisk trgovine 

5. Športne aktivnosti in dejavnosti na prostem: 

- odhodi na sprehod, 

- igre z ţogo, 

- moţnost obiska bazena 

6. Informativne dejavnosti: 

- spremljanje televizije, 

- poslušanje radia, 

- branje revij, časopisov, 

- uporaba računalnika 

7. Ustvarjalne dejavnosti 

8. Druţabne dejavnosti: 

- druţenje s prijatelji, 

- druţabne igre, 

- obisk kina ali gledališča, 

- obiski in odhodi na obisk 

9. Ţelje po spremembah v prostem času. 

Celotni intervju v desetih sklopih zajema enostavna vprašanja, ki zahtevajo konkretni 

odgovor. V dveh sklopih vprašanj je nekaj vprašanj odprtega tipa. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Miholič Barbara; diplomsko delo 
 

-37- 
 

2.3.3  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo smo izvedli v mesecu aprilu 2013. Anketiranje je potekalo v prostorih Varstveno-

delovnega centra Murska Sobota in v večnamenskem prostoru socialno-varstvenega zavoda 

Dom Lukavci. S strani skrbnikov oziroma staršev je bilo pridobljeno pisno dovoljenje za 

anketiranje. Pred anketiranjem smo se spoznali, tako da je bil intervju opravljen v sproščenem 

in prijetnem vzdušju. Anketiranci so bili pred izvajanjem seznanjeni z namenom in ciljem 

raziskave. Vsem anketirancem sem pomagala z vprašanji in podvprašanji, če na neko 

vprašanje izbirnega tipa ni bilo odgovora. Intervju je bil sproti zapisan, vključno s 

pripombami in idejami. 

2.3.4  SPREMENLJIVKE 

Neodvisni spremenljivki: starost in spol 

Odvisne spremenljivke: dejavnosti popoldan in zvečer, dolgčas v prostem času, spanje v 

prostem času; pitje kave, kapučina ali čaja; odhod v trgovino; obiski in odhodi na obisk; 

športne dejavnosti; gledanje televizije, poslušanje radia; branje časopisa; uporaba računalnika; 

ustvarjalne dejavnosti; druţabne dejavnosti-druţenje s prijatelji, druţabne igre, obisk kina in 

gledališča in ţelje glede prostega časa. 

2.3.5  STATISTIČNA OBDELAVA 

Odgovori na posamezna vprašanja so bili sproti zapisani. Ko so bili zbrani, smo jih razvrstili  

po  posameznih enotah in oblikovali tabele in grafe. 

Za obdelavo podatkov so bile uporabljene deskriptivne statistične metode. Rezultati intervjuja 

so statistično obdelani v programu Microsoft Excel in prikazani grafično in tabelarično. 

Izračunali smo naslednje statistične parametre: absolutne frekvence, strukturni odstotek, 

statistično pomembnost razlik pa smo preverili s hi
2
 preizkusom. Podatki so bili analizirani z 

orodjem za statistično obdelavo podatkov SPSS različica 21. 
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3  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.1  IZBIRA AKTIVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU IN ZVEČER 

3.1.1  KAJ POČNEŠ POPOLDNE IN ZVEČER? 

 

Graf 3.1 - Izbor dejavnosti v VDC Murska Sobota 

Pri vprašanju, kaj počneš popoldan in zvečer je večina odraslih oseb, ki bivajo doma in so 

vključeni v Varstveno-delovni center Murska Sobota navedla naslednje dejavnosti:  

- domača opravila (kuham, pospravljam, pometam, čistim, perem posodo, likam, 

pomagam) - sedem (7) anketirancev (58 %), 

- počitek-dva (2) anketiranca (17 %),  

- informativne dejavnosti (gledam TV, poslušam radio, pogledam računalnik) - devet 

(9) anketirancev (75 %),  

- druţabne dejavnosti (pogovarjam se, grem na obisk, skrbim za ţivali) šest (6) 

anketirancev (50 %),  

- ustvarjalne dejavnosti (šivam gobeline in prtičke) - dva (2) anketiranca (17 %), 

-  telesne dejavnosti (grem na sprehod, telovadim, igram nogomet) pri petih (5) 

anketirancih (42 %). 

Iz samostojnih odgovorov je razvidno, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki bivajo doma in obiskujejo Varstveno-delovni center Murska Sobota, v svojem 

prostem času največkrat izbirajo informativne dejavnosti, domača opravila in druţabne 

aktivnosti.  
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Graf 3.2 - Izbor dejavnosti v Domu Lukavci 

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo v socialno-varstvenem zavodu 

Dom Lukavci, so navedle naslednje dejavnosti:  

- domača opravila (kuham, pomivam, čistim) - trije (3) anketiranci (25 %), 

- počitek - pet (5) anketirancev (42 %), 

- informativne dejavnosti (gledam TV, berem časopis, poslušam radio, pogledam 

računalnik) - deset (10) anketirancev (83 %),  

- druţabne dejavnosti (pogovarjam se, druţim se s prijatelji) trije (3) anketiranci (25 %), 

- ustvarjalne dejavnosti (šivam gobeline in prtičke, kvačkam, grem v dramski kroţek) - 

štirje (4) anketiranci (33 %),  

- telesne dejavnosti (grem na sprehod, grem na izlete) - šest (6) anketirancev (50 %). 

Iz samostojnih odgovorov je razvidno, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki bivajo v socialno-varstvenem domu Dom Lukavci v svojem prostem času 

največkrat izbirajo informativne dejavnosti in telesne dejavnosti. 
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 VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

Domača opravila 58 % 25 % 

Počitek 17 % 42 % 

Informativne dejavnosti 83 % 75 % 

Druţabne dejavnosti 50 % 25 % 

Ustvarjalne dejavnosti 17 % 33 % 

Telesne dejavnosti 42 % 50 % 

Preglednica 3.1 - Primerjava izbora dejavnosti obeh skupin 

Ugotovimo lahko, da obe skupini oseb v prostem času najpogosteje izbirata informativne 

dejavnosti.  

Osebe, ki obiskujejo VDC v prostem času pogosteje sodelujejo pri domačih opravilih in pri 

druţabnih dejavnostih, kar je razumljivo, saj le-tega preţivljajo v okviru druţine. 

Osebe, ki bivajo v socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci pa v svojem prostem času, 

večkrat izbirajo počitek, ustvarjalne dejavnosti in telesne dejavnosti, kot OMDR, ki bivajo 

doma. Na to, da osebe, ki bivajo v Domu Lukavci večkrat počivajo, vplivajo predvsem 

zdravila, ki jih dobivajo in njihovi stranski učinki. V Domu Lukavci imajo osebe, ki tam 

bivajo več spodbud za izbiro ustvarjalnih in telesnih dejavnosti kot osebe, ki bivajo v 

domačem okolju. 

 

3.2  DOLGČAS IN POČITEK V PROSTEM ČASU 

3.2.1   TI JE V PROSTEM ČASU KDAJ DOLGČAS? 

 

Graf 3.3 - Dolgčas v prostem času 

DA NE

VDC Murska Sobota 42% 58%

Dom Lukavci 25% 75%
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Pet (5) oseb, ki biva doma, se v svojem prostem času dolgočasi. Razlogi so predvsem 

pomanjkanje usmerjenih aktivnosti. V Domu Lukavci se  dolgočasijo le tri (3) osebe, kar je 

25 % vzorca 2. skupine. 

Sklepamo lahko, da se v večji meri dolgočasijo osebe, ki bivajo doma. V Domu Lukavci 

imajo osebe tudi popoldne veliko spodbud za vključevanje v različne prostočasne dejavnosti s 

strani zaposlenih, pri osebah, ki bivajo doma pa je raznolikost izbranih dejavnosti odvisna od 

osebe same in spodbud staršev oziroma skrbnikov. 

3.2.2  ALI V SVOJEM PROSTEM ČASU KDAJ POČIVAŠ ALI SPIŠ? 

 

Graf 3.4 - Spanje v prostem času 

Na vprašanje: » Ali v svojem prostem času kdaj počivaš ali spiš?« smo dobili naslednje 

odgovore:  v svojem prostem času počiva ali spi osem (8) oseb, ki biva doma,  kar je 67 % 

odstotkov vzorca 1. skupine.  

V prostem času počiva ali spi osem (8) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, kar je 67 % 

odstotkov vzorca 2. skupine. 

Med obema skupinama ni razlik v izbiri spanja ali počitka kot prostočasne aktivnosti. 
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Kako pogosto spiš? 

 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Enkrat na 

mesec 

redko 

VDC Murska 

Sobota 

3  osebe kar je 

38 % oseb, ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

5  oseb, kar je 

62 % oseb, ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

/ / 

Dom Lukavci 3  osebe, kar je 

38 % oseb, ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

2  osebi, kar je 

25 % oseb, ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

1 oseba, kar je 

12 % oseb, ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

2 osebi, kar je 

25 % oseb,ki v 

prostem času 

počivajo/spijo 

Preglednica 3.2 - Prikaz pogostosti spanja v prostem času 

Tri (3) osebe, ki bivajo doma, spijo oziroma počivajo vsak dan, pet (5) oseb pa nekajkrat na 

teden. Vse osebe so navedle, da same izbirajo in se odločajo, kdaj bodo šle počivat oziroma 

spat in kako dolgo bo to trajalo. 

V Domu Lukavci tri (3) osebe spijo oziroma počivajo vsak dan, dve (2) osebi nekajkrat na 

teden, ena (1) oseba enkrat na mesec, ko dobi zdravilo, dve (2) osebi pa redko. Vse osebe so 

navedle, da same izbirajo in se odločajo, kdaj bodo šle počivat oziroma spat in kako dolgo bo 

to trajalo. 

Osebe, ki bivajo doma v svojem prostem času pogosteje počivajo ali spijo kot osebe, ki bivajo 

v Domu Lukavci. Razlogi za počitek so utrujenost ob prihodu domov, dolgčas, nekateri pa so 

navedli, da imajo v druţini navado, da gredo po kosilu spat. V Domu Lukavci imajo velik 

vpliv na utrujenost oseb zdravila, ki jih dobivajo enkrat na mesec ali redko, zato so tudi tri 

osebe izbrale moţnost: enkrat na mesec in redko - to je takrat, ko dobijo zdravila. 

Zakaj počivaš ali spiš? 

 Ker sem utrujen/a Ker mi je to všeč 

VDC Murska Sobota 6 oseb – 75 % 2  osebi – 25 % 

Dom Lukavci 7 oseb – 88 % 1 oseba – 12 % 

Preglednica 3.3 - Vzroki za spanje v prostem času 
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Šest (6) oseb, ki bivajo doma,  je navedlo, da spijo oziroma počivajo zato, ker so utrujeni, ko 

pridejo popoldne domov. Dve (2)  osebi v svojem prostem času spita oziroma počivata zato, 

ker jima je to všeč.  

Sedem (7) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, je navedlo, da spijo oziroma počivajo zato, ker so 

utrujeni. Velik vpliv na utrujenost imajo pri treh osebah zdravila, katerih stranski učinek je 

utrujenost oziroma zaspanost, le ena (1) oseba v svojem prostem času spi, ker ji je to všeč 

oziroma ji je dolgčas. Vse osebe so navedle, da same izbirajo in se odločajo, kdaj bodo šle 

počivat oziroma spat in kako dolgo bo to trajalo. 

Obe skupini oseb v večji meri počivata zaradi utrujenosti. Sklepamo lahko, da jih usmerjene 

dejavnosti v dopoldanskem času utrudijo, velik vpliv na utrujenost pa imajo tudi zdravila, ki 

jih večina oseb jemlje. 

 

3.3  PITJE KAVE, KAPUČINA ALI ČAJA 

3.3.1 ALI V SVOJEM PROSTEM ČASU PIJEŠ KAVO, KAPUČINO ALI ČAJ? 

 

Graf 3.5 - Pitje kave, čaja, kapučina 

Med obema skupinama ni razlik v uţivanju kave, kapučina in čaja. V obeh skupinah vsaj 

enega od naštetih napitkov pije enajst (11) oseb. V obeh skupinah pa toplih napitkov ena (1) 

oseba ne pije. 

Kako pogosto piješ katerega od naštetih napitkov? 

 Vsak dan Nekajkrat na teden redko 

VDC Murska Sobota 8 oseb (73 %) 3 osebe (27 %) / 

Dom Lukavci 8 oseb  (73 %) 2 osebi (18 %) 1 oseba (9 %) 

Preglednica 3.4 - Prikaz pogostosti pitja napitkov 

DA NE

VDC Murska Sobota 92% 8%

Dom Lukavci 92% 8%
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V obeh skupinah osem (8) oseb vsaj enega od naštetih napitkov pije vsakodnevno, medtem ko 

v Domu Lukavci npr. ena (1) oseba navaja, da redko pije, saj je pitje toplih napitkov pri njej 

odvisno od denarja..  

Imaš moţnost, da si napitke pripraviš sam/a? 

Deset (10) oseb, ki bivajo doma, si napitke ve pripraviti ena (1) oseba pa si napitke pripravi 

ob pomoči staršev. 

Dve (2) osebi, ki bivata v Domu Lukavci, znata napitek sami pripraviti in imata tudi moţnost 

priprave, devetim (9) osebam napitke pripravijo drugi - dobijo jih lahko v mini bifeju, ki se 

nahaja znotraj Doma Lukavci, imajo pa tudi moţnost, da jih kupijo na avtomatu. 

Ali lahko sam/a odločaš, kdaj in kolikokrat boš pil/a kavo, čaj, kapučino? 

 

Graf 3.6 - Odločanje o pitju toplih napitkov 

Deset (10) oseb 1. skupine (91 %), ki pijejo tople napitke, lahko same izbirajo, kdaj in 

kolikokrat bodo pile tople napitke, ena (1) oseba (9 %) pa tega ne more izbirati, saj imajo 

doma točno določene ure, kdaj pijejo kavo, kapučino ali čaj. 

Devet (9) oseb 2. skupine (82 %), ki pije tople napitke, lahko same izbirajo, kdaj in kolikokrat 

bodo pile tople napitke, dve (2) osebi (18 %) pa tega ne moreta izbirati. Ena oseba biva v 

bivalni skupnosti, kjer imajo določene ure, kdaj pijejo kavo, kapučino ali čaj, pri eni osebi pa 

je to odvisno od denarja, saj si kavo največkrat privošči v mini bifeju ali na avtomatu. 
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Kakšne so tvoje ţelje? 

 

Graf 3.7 - Ţelje glede pitja toplih napitkov 

Dve (2) osebi 1. skupine, ki pijeta enega izmed toplih napitkov, si ţelita, da bi tople napitke 

lahko pili večkrat, ostalih devet (9), pa je zadovoljnih s količino toplih napitkov in ne bi nič 

spremenili. 

Sedem (7) oseb 2. skupine, ki pije enega izmed toplih napitkov, si ţeli, da bi lahko tople 

napitke pili večkrat, pet (5) oseb, pa je zadovoljnih s količino toplih napitkov in ne bi nič 

spremenili. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, si v večji meri ţelijo, da bi lahko večkrat pile katerega od 

toplih napitkov, ker v veliki meri nimajo moţnosti, da bi si jih pripravile same, ampak so 

odvisne od drugih. Naštete napitke lahko osebe dobijo v mini bifeju, ki se nahaja znotraj 

zavoda ali na avtomatu; osebe, ki pa bivajo v bivalni skupnosti, pa imajo moţnost, da si jih 

pripravijo same. 

Osebe, ki bivajo doma, so bolj zadovoljne od oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, saj imajo v 

večji meri moţnost, da si napitke pripravijo same oziroma jih doma dobijo, če si jih zaţelijo. 

Želim si večkrat Zadovoljen/a sem

VDC Murska Sobota 18% 82%

Dom Lukavci 64% 36%
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3.4  OBISK TRGOVINE 

3.4.1  ALI V PROSTEM ČASU GREŠ KDAJ V TRGOVINO? IMAŠ TO 

MOŢNOST? 

 

Graf 3.8 - Moţnost obiska trgovine 

Enajst (11) oseb, ki biva doma, kar je 92 % vzorca 1. skupine, v svojem prostem času obišče 

trgovino. Ena (1) oseba iz 1. skupine nima te moţnosti, ker je trgovina predaleč od doma, ena 

(1) gre v trgovino vsak dan, štiri (4) obiščejo trgovino nekajkrat na teden, štiri (4) osebe 

obiščejo trgovino 1-krat ali 2-krat na teden, dve (2) osebi pa zelo redko. 

V Domu Lukavci ima moţnost, da gre v trgovino devet (9) oseb, kar je 75 % vzorca 2. 

skupine. Tri (3) osebe, kar je 25 % vzorca 2. skupine, te moţnosti nima. Kot razloge so 

navedli, da vse dobijo v bifeju ali v kuhinji, ena (1) oseba pa si tega ne ţeli. Ena (1) oseba gre 

v trgovino pogosto, dve (2) osebi nekajkrat/teden, tri (3) osebe nekajkrat/mesec in tri (3) 

osebe redko.  

Osebe, ki bivajo doma, imajo več moţnosti, da v svojem prostem času obiščejo trgovino kot 

osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, a to so predvsem trgovine z ţivili v bliţini doma in ne 

trgovinski centri, kjer bi te osebe imele večjo izbiro in moţnost druţenja z ostalimi ljudmi. 
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Imaš moţnost, da greš sam/a v trgovino? 

 

Graf 3.9 - Moţnost samostojnega obiska trgovine 

Šest (6) oseb 1. skupine (55 %), ki ima v prostem času moţnost obiska trgovine, ima moţnost, 

da trgovino obišče samostojno, ostalih pet (5) oseb 1. skupine (45 %), ki ima v prostem času 

moţnost obiska trgovine, pa nima moţnost obiskati trgovino samostojno, saj gredo v trgovino 

skupaj s starši; ena (1) od teh oseb, je navedla, da v trgovino ne sme sama zato, ker ne pozna 

denarja.  

Šest (6) oseb 2. skupine, ki imajo v prostem času moţnost obiska trgovine, ima moţnost, da 

gre v trgovino samostojno, tri (3) osebe  pa morajo v trgovino s kom od zaposlenih. 

Sklepamo lahko, da imata sicer obe skupini moţnost obiska trgovine, a so vseeno veliki meri 

odvisni od drugih ljudi - bodisi staršev oziroma skrbnikov bodisi od zaposlenih v Domu 

Lukavci. 

Kakšne so tvoje ţelje glede obiska trgovine? Odgovori oseb, ki imajo moţnost obiska 

trgovine: 

 

Graf 3.10 - Ţelje glede obiska trgovine 
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VDC Murska Sobota 55% 45%

Dom Lukavci 67% 33%
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6 oseb, ki bivajo doma in imajo moţnost obiska trgovine si ţeli, da bi trgovino lahko obiskali 

večkrat, medtem ko je 5 oseb zadovoljnih. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, si v večji meri ţeli sprememb. Kar 89 % tistih, ki imajo 

moţnost obiska trgovine, si ţeli, da bi lahko šli se večkrat. Velik vpliv na pogostost obiska 

trgovine ima denar, saj je veliko oseb povedalo, da si ga morajo dobro razporediti skozi 

celotni mesec. Ko jim denarja zmanjka, ne morejo po priboljške in cigarete. 

Kakšne so tvoje ţelje? Bi rad šel kdaj v trgovino? 

Na vprašanje so odgovarjale osebe, ki nimajo moţnosti obiska trgovine. Dve (2) osebi si ne 

ţelita iti v trgovino, ena (1)  oseba, ki biva v Domu Lukavci, pa bi rada šla v trgovino, a nima 

moţnosti. 

 

3.5   ŠPORTNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI NA PROSTEM 

3.5.1  Ali greš v prostem času kdaj na sprehod? 

 

Graf 3.11 - Sprehodi 

Deset (10) oseb, ki biva doma, kar je 83 % vzorca prve skupine, hodi v svojem prostem času 

na sprehod. Velika motivacija za izbiro te dejavnosti je tabela, ki so jo osebe dobile v 

Varstveno-delovnem centru Murska Sobota in v katero zapisujejo, koliko so se gibali. Kot 

razloge, zakaj tako v veliki meri izbirajo to dejavnost, so navedli naslednje: 

- Na sprehode hodim zato, da se nadiham sveţega zraka; 

- Na sprehod grem, ko mi je dolgčas; 

- Sveţi zrak mi je všeč; 

- Da se razgibam; 
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Dom Lukavci 92% 8%
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- Zaradi tabele, ki smo jo dobili v VDC-ju in zato, ker preverjajo, koliko se gibamo; 

- Opazujem naravo. 

Odgovori nam povejo, da so vse osebe ozaveščene o pozitivnih lastnostih gibanja na prostem, 

saj kot odgovore navajajo dejstva, ki jih velikokrat navajamo, ko hočemo nekoga prepričati o 

koristnosti gibanja na sveţem zraku. 

V Domu Lukavci sprehod kot svojo prostočasno aktivnost izbira enajst (11) oseb, kar je 92 % 

vzorca 2. skupine. Ena (1) oseba na sprehode ne hodi, ker je na vozičku, ena oseba pa navaja, 

da na sprehode ne hodi, ker je preveč utrujena, ko pride domov. 

Tudi osebe, ki so na vozičku, lahko kljub nasprotnem prepričanju grejo na sprehod. Pri tem 

imajo veliko vlogo spremljevalci na sprehodu, ki so običajno starši oziroma skrbniki ali 

zaposleni. Od njihove angaţiranosti in njihovega časa je odvisno, kolikokrat in ali sploh bo 

šla oseba z vozičkom na sprehod. 

Kako pogosto hodiš na sprehod? 

 

Graf 3.12 - Pogostost sprehodov 

Tri (3) osebe, ki bivajo doma in hodijo na sprehode, gredo na sprehod vsak dan, štiri (4) osebe 

nekajkrat na teden, dve (2) osebi med vikendom in ena (1) oseba redko.  

Sedem (7) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci in hodijo na sprehode, gre na sprehod vsak dan, 

dve (2) osebi nekajkrat na teden in dve (2) osebi redko.  

V obeh ustanovah dajejo zaposleni velik poudarek gibanju, zato imajo osebe z njihove strani 

veliko spodbud za gibalne aktivnosti. Izbira sprehoda kot prostočasne aktivnosti oseb, ki 

bivajo doma, je v veliki meri odvisna od časa staršev oziroma skrbnikov. 
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 Kakšne so tvoje ţelje? Odgovori oseb, ki hodijo na sprehode. 

 

Graf 3.13 - Ţelje glede sprehodov 

Štiri (4) osebe, ki bivajo doma in hodijo na sprehode, si ţeli, da bi lahko šle na sprehod še 

večkrat. Kot razloge, zakaj ne morejo iti večkrat, so navedli: pomanjkanje časa, vreme, 

utrujenost in pomoč doma; ostalih šest (6) oseb, ki hodi na sprehode, pa je s količino 

sprehodov zadovoljnih in si ne ţeli nič spremeniti.  

Devet (9) oseb, ki biva v Domu Lukavci, si ţeli, da bi lahko šli še večkrat na sprehod, dve (2) 

osebi pa sta zadovoljni s količini sprehodov in ne bi nič spremenili. 

Iz grafa je razvidno, da si več gibanja na zraku ţelijo osebe, ki bivajo v Domu Lukavci in v 

svojem prostem času večkrat izbirajo sprehod kot prostočasno dejavnost.  

3.5.2  Ali v prostem času igraš igre z ţogo? Katere? 

 

Graf 3.14 - Igre z ţogo 

Sedem (7) oseb, ki biva doma, se v svojem prostem času igra igre z ţogo, medtem ko ostalih 

pet (5) oseb, te dejavnosti v svojem prostem času ne izbira. 

Želim si večkrat Zadovoljen/a sem
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Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, v svojem prostem času v večji meri izbirajo dejavnost: igre 

z ţogo, kot osebe, ki bivajo doma. Ker imajo v Domu Lukavci stanovalci moţnost igranja 

košarke, odbojke, nogometa, namiznega tenisa, badmintona, tudi v tako veliki meri izbirajo to 

dejavnost. Osebe, ki so doma, pa imajo te moţnosti v manjši meri zagotovljene. 

Katere igre z ţogo izbiraš? Ena oseba je lahko podala več odgovorov. 

 

Graf 3.15 - Igre z ţogo v VDC Murska Sobota 

Osebe, ki bivajo doma, so navajale izbiro naslednjih iger z ţogo: nogomet - pet (5) oseb, 

košarka - tri (3) osebe, odbojka - dve (2) osebi in po ena (1) oseba tenis ter badminton. 

Najbolj priljubljena dejavnost oseb, ki bivajo doma, je nogomet, sledita košarka in odbojka. 

 

Graf 3.16 - Igre z ţogo v Domu Lukavci 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so v večji meri izbrale košarko- sedem (7) oseb, manj 

nogomet in namizni tenis in po ena (1) oseba odbojko in badminton. 
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3.5.3 Ali imaš v svojem prostem času moţnost kopanja v bazenu ali v termah tukaj v 

okolici? 

 

Graf 3.17 - Moţnost kopanja v bazenu 

Deset (10) odraslih oseb, ki biva doma, ima moţnost obiskati bazen oziroma terme v okolici 

doma. Dve (2) osebi iz 1. skupine te moţnosti nimata, kot razlog pa sta navedli bolezen in 

oddaljenost bazena od domačega kraja. 

V Domu Lukavci so vse osebe (100 %) odgovorile, da imajo moţnost kopanja v bazenu. 

Ker imamo v Pomurju veliko term in bazenov, je veliko moţnosti za obisk le teh. Seveda na 

obisk bazena vplivajo različni dejavniki, kot so: bolezen, finančno stanje, oddaljenost bazena 

od kraja bivanja, vreme, … 

Kako pogosto imaš moţnost kopanja v bazenu? 

Na podvprašanje: »Kako pogosto?« so vsi, ki imajo moţnost, navedli, da je to zelo redko. 

Zakaj misliš, da ne moreš iti večkrat na bazen? 

VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

Ni časa. Bojim se vode. 

Zaradi bolezni. Vse je odvisno od vremena. 

Nimam moţnosti (3 (tri) osebe). Bolezen (štiri (4) osebe). 

Zaradi utrujenosti. Ne vem  (tri (3) osebe). 

Ne morem iti večkrat zaradi finančnega 

stanja. 

Ni mi všeč, da se tudi drugi kopajo. 

Bazen je predaleč. Ni moţnosti. 

 Ni denarja. 

Preglednica 3.5 - Razlogi za redek obisk bazena 

DA NE

VDC Murska Sobota 83% 17%

Dom Lukavci 100% 0%
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Iz tabele je razvidno, da je obisk bazena odraslih oseb v veliki meri odvisen od finančnega 

stanja druţine in ustanove. Veliko oseb bazena ne obišče večkrat zaradi bolezni, čeprav vemo, 

da ima termalna voda ugoden vpliv na številne bolezni in bi tem osebam zelo koristila. Osebe, 

ki bivajo doma, so odvisne tudi od prevoza, ker je bazen predaleč. 

Ena (1) oseba je navedla, da se boji vode. Pri premagovanju strahu pred vodo, bi ji lahko 

pomagal ustrezni strokovnjak s pogovorom in ustreznimi strategijami. Eni (1) osebi ni všeč, 

da se tudi drugi kopajo, iz česar lahko sklepamo, da se v druţbi drugih ljudi počuti neprijetno. 

Kakšne so tvoje ţelje? 

 

Graf 3.18 - Ţelje glede plavanja 

Vse osebe, ki bivajo doma, si ţelijo, da bi bazen v prostem času lahko obiskale večkrat, prav 

tako si tudi 92 % oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, ţeli, da bi bazen lahko obiskali večkrat. Iz 

tega lahko sklepamo, da osebe v vodi zelo uţivajo, zato bi jim bilo treba omogočiti pogostejši 

obisk bazena. 
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3.6  INFORMATIVNE DEJAVNOSTI 

3.6.1  Ali v prostem času gledaš televizijo? 

 

Graf 3.19 - Gledanje televizije 

Vse osebe, ki bivajo doma, v svojem prostem času spremljajo televizijski program. V Domu 

Lukavci televizijo v svojem prostem času gleda deset (10) oseb, kar je 83 % vzorca 2. 

skupine. Dve (2) osebi televizije ne gledata, saj ju le ta sploh ne zanima in svoj čas raje 

preţivita drugače. 

Kako pogosto gledaš televizijo? 

 vsak dan redko 

VDC Murska Sobota 11 oseb (92 %) 1 oseba (8 %) 

Dom Lukavci 10 oseb (100 % tistih, ki 

gledajo televizijo) 

O oseb (0 %) 

Preglednica 3.6 - Pogostost spremljanja televizije 

Enajst (11) oseb, ki biva doma, spremlja televizijski program vsak dan; ena (1) oseba pa 

redko. Vse osebe, ki ţivijo v Domu Lukavci, gledajo televizijo vsak dan. Iz tega lahko 

sklepamo, da gledanje televizije zavzema večji del preţivljanja prostega časa odraslih oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. 
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Kaj gledaš po televiziji? (Moţnih je več odgovorov) 

 

Graf 3.20 - Izbor programa na televiziji 

Osebe, ki bivajo doma, v največji meri gledajo informativne oddaje, pri katerih so naštele, da 

gledajo Dnevnik in vreme, pod nadaljevanke in filme so naštevale: nadaljevanke, ki jih 

prevajajo na POP TV, filmi: Komisar Rex, akcijski in kavbojski filmi ter filmi, ki prikazujejo 

ţivali in rastline; med oddajami najrajši gledajo oddajo Na zdravje, glasbo pa poslušajo po TV 

Golica. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, v največji meri gleda nadaljevanke in filme. Našteli so 

naslednje: nadaljevanke na POP TV in akcijske filme ter filme o vojski. Med informativnimi 

oddajami gledajo Dnevnik in vreme, glasbo pa poslušajo po TV Golica. 

Na podlagi raznolikosti odgovorov, ki so jih podale osebe, lahko sklepamo, da imajo moţnost 

samoizbire in samoodločanja o tem, kaj bodo spremljale po televiziji. Spodbudno je, da 

večina oseb spremlja informativne oddaje in se zanima za dogajanje v drţave. Velik deleţ 

oseb spremlja tudi vreme, ki pa je tudi pomemben dejavnik za preţivljanje prostega časa. 

Se sam odločiš, kdaj in kaj boš gledal po televiziji? 

 DA NE 

VDC Murska Sobota 10 oseb (83 %) 2 osebi (17 %) 

Dom Lukavci 8 oseb (80 %) 2 osebi (20 %) 

Preglednica 3.7 - Moţnost samoodločanja pri spremljanju televizije 

Večina oseb ima moţnost, da samih izbira, kaj bodo gledali po televiziji in kolikokrat. Dve 

(2) osebi, ki bivata doma, nimata te moţnosti, saj gledata televizijo skupaj s starši. Tudi dve 
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(2) osebi, ki bivata v Domu Lukavci, nimata moţnost samoodločanja, saj morata gledati 

program, ki ga izberejo drugi v skupnih prostorih. 

Kakšne so tvoje ţelje glede gledanja televizije? 

 

Graf 3.21 - Ţelje glede spremljanja televizije 

17 % oseb (2 osebi), ki biva doma, si ţeli, da bi lahko televizijo gledali večkrat. Ta odgovor 

sta navedli osebi, ki sta prej povedali, da ne morata odločati, kdaj in kaj bosta gledali po 

televiziji. Ostalih 83 % oseb je zadovoljnih in ne bi nič spremenilo. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so v manjši meri kot osebe, ki bivajo doma, zadovoljne z 

moţnostjo gledanja televizije. Kar 40 % oseb (4 osebe) si ţeli sprememb. Ta odgovor sta 

navedli osebi, ki se ne morata sami odločati, kaj in kdaj bosta gledali televizijo, dve osebi pa 

sta navedli, da nimata časa, da bi večkrat spremljati televizijski program. Če bi imeli čas, bi si 

ţeleli televizijo gledati večkrat. 

3.6.2  Ali v svojem prostem času poslušaš radio? 

 

Graf 3.22 - Poslušanje radia 
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Enajst (11) oseb, kar je 92 % vzorca 1. skupine , v svojem prostem času posluša radio. Ena (1) 

oseba, kar je 8 % vzorca 1. skupine radia ne posluša in si tega tudi ne ţeli. 

V Domu Lukavci radio poslušajo vse osebe. 

Vse osebe se lahko same odločajo, kdaj in kaj bodo poslušale po radiu. 

Kako pogosto poslušaš radio? 

 Vsak dan Nekajkrat na teden Redko 

VDC Murska Sobota 9 oseb (82 %) 1 oseba (9 %) 1 oseba (9 %) 

Dom Lukavci 11 oseb (92 %) 0 oseb (0 %) 1 oseba (8 %) 

Preglednica 3.8 - Pogostost poslušanja radia 

Devet (9) oseb, ki biva doma, radio posluša vsak dan; ena (1) oseba nekajkrat na teden in ena 

(1) oseba zelo redko. 

Enajst (11) oseb, ki biva v Domu Lukavci, posluša radio vsak dan; ena (1) oseba pa redko. 

Večina oseb radio posluša radio vsak dan in zato je radio pomemben dejavnik v preţivljanju 

prostega časa odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Kaj poslušaš po radiu? 

 

Graf 3.23 - Izbor programa na radiu 

Osebe, ki bivajo doma, v največji meri poslušajo program na radijski postaji, in sicer: radio 

Murski val, nedeljske čestitke in glasbene ţelje.  

Tudi osebe, ki bivajo doma, v največji meri poslušajo program na radijski postaji. Poslušajo 

radio Murski val, radio Maxi, radio Romi, glasbene čestitke in ţelje. 

Program na 
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CD-ji ali/in 
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Oboje
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Med odgovori obeh skupin ni večjih razlik, saj obe skupini največkrat izbirata program na 

radijski postaji, in sicer glasbene čestitke in ţelje. 

Glede na raznolikost odgovorov obeh skupin lahko sklepamo, da imajo osebe moţnost lastne 

izbire, kaj bodo poslušale po radiu. 

Kakšna glasba ti je všeč? 

Osebe, ki bivajo doma in obiskujejo Varstveno-delovni center Murska Sobota najrajši 

poslušajo naslednje izvajalce: Tanja Ţagar, Simona Weiss, Čudeţni dečki. Največ oseb je 

navedlo, da najrajši posluša hrvaško glasbo in izvajalce, sledijo zabavne in prekmurske pesmi, 

narodno-zabavna glasba in ljubezenske pesmi. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, pa posameznih izvajalcev niso navedle, všeč pa jim je v 

največji meri hrvaška glasba, sledijo pa slovenske pesmi, hitre pesmi, boţične pesmi, dance, 

techno ter romska glasba. 

Kakšne so tvoje ţelje? Si ţeliš radio poslušati se večkrat ali si zadovoljen? 

 

Graf 3.24 - Ţelje glede spremljanja radia 

Več kot polovica oseb, ki biva doma, si ţeli, da bi lahko radio poslušala še večkrat. Pet (5) 

oseb, kar je 45 % vzorca 1. skupine, ki posluša radio, je zadovoljnih tako sz pogostostjo kot 

tudi z moţnostjo poslušanja radia in ne bi nič spremenili. 

V Domu Lukavci si osem (8) oseb, kar je 67 % vzorca 2. skupine, ţeli, da bi radio lahko 

poslušali še večkrat. Ostale štiri (4) osebe so zadovoljne in ne bi nič spremenile. 

Radio si želim 
poslušati večkrat

Zadovoljen sem

VDC Murska Sobota 55% 45%

Dom Lukavci 67% 33%
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Več kot polovica vseh oseb je izrazila ţeljo, da bi rade večkrat poslušale radio. Zato bi bilo 

smiselno, da bi poslušanje radia vključili tudi v dopoldanske usmerjene dejavnosti - tako v 

Domu Lukavci kot v Varstveno delovnem centru Murska Sobota. 

3.6.3  Ali v svojem prostem času bereš revije ali časopise? 

 

Graf 3.25 - Branje revij, časopisov 

Sedem (7) oseb, kar je 58 % vzorca 1. Skupine v svojem prostem času posega po revijah ali 

časopisih. Ostalih pet (5) oseb, kar je 42 % vzorca 1. skupine te moţnosti nima. 

V Domu Lukavci, je deleţ tistih, ki posegajo po revijah in časopisih večji kot pri osebah, ki 

bivajo doma.  Razlog za to je, da imajo osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, znotraj ustanove na 

dnevno razpolago revije in časopise. Zato kar enajst (11) oseb, kar je 92 % vzorca 2. skupine 

posega po revijah in časopisih, ena (1) oseba, kar je 8 % vzorca 2. skupine pa si tega ne ţeli. 

Katere revije ali časopise bereš? 

Osebe, ki bivajo doma, v največji meri berejo lokalni časopis Vestnik (71 % vseh, ki berejo 

časopis ali revije), štiri (4) osebe, kar je 57 % bere Novice, ena (1) oseba, kar je 14 %, bere 

Ekipo, eni (1) osebi pa je vseeno kaj prebira. 

V Domu Lukavci je pri odgovorih večja raznolikost izbranih  časopisov in revij, saj imajo tudi 

več različnih moţnosti kot osebe, ki bivajo doma. Najbolj brana časopisa sta Večer in Novice, 

ki ju prebirajo štiri (4) osebe, kar je 36 % vseh, ki posegajo po revijah, sledi Vestnik, ki ga 

prebirata dve (2) osebi, kar je 18 %. Dve (2) osebi (18 %) prebirata še modne revije, po ena 

(1) oseba (9%) prebira še Bonton in Klasje. 
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Kako pogosto posegaš po revijah in časopisih? 

 vsak dan nekajkrat na 

teden 

redko ne vem 

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba (14 %) 5 oseb (72 %) 0 oseb (0 %) 1 oseba (14 %) 

Dom Lukavci 2 osebi (18 %) 7 oseb (64 %) 2 osebi (18 %) 0 oseb (0 %) 

Preglednica 3.9 - Pogostost poseganja po revijah, časopisih 

Največ oseb - tako tistih, ki bivajo doma kot tudi tistih, ki bivajo v Domu Lukavci - posega po 

revijah nekajkrat na teden. To je povezano s tem, da časopisi, ki so jih v največji meri navedli 

kot izbiro, izidejo le enkrat na teden (Vestnik). 

Nekaj izbranih revij izide vsak dan (Novice, Večer, Ekipa), zato tudi manjši deleţ ljudi 

posega po njih vsak dan. 

Kakšne so tvoje ţelje? Si ţeliš časopise ali revije brati večkrat ali si zadovoljen/a? 

 

Graf 3.26 - Ţelje povezane z branjem časopisov, revij 

43 % oseb, ki bivajo doma in imajo moţnost branja časopisov in revij, si ţeli, da bi lahko 

časopise in revije prebirali večkrat. Ostalih 57 % oseb je zadovoljnih in ne bi nič spremenili. 

Medtem ko si le 18 % oseb, ki biva v Domu Lukavci ţeli sprememb, večji del, kar 82 %, pa 

jih je zadovoljnih. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so v večji meri zadovoljne kot osebe, ki bivajo doma. 

Sklepamo lahko, da zato, ker imajo v Domu Lukavci večjo ponudbo teh revij in zato tudi več 

moţnosti, za prebiranje le teh. Osebe, ki bivajo doma, pa so največkrat odvisne od druţinskih 

članov in od tega, kdaj oni kupijo časopis ali revijo. Rešitev za izraţene ţelje lahko ponudi 

Želim si večkrat Zadovoljen/a sem

VDC Murska Sobota 43% 57%

Dom Lukavci 18% 82%
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VDC, ki v svojo ponudbo vnese tudi moţnost prebiranja dnevnih novic in lokalnih časopisov 

ter revij, za tiste, ki te moţnosti nimajo doma. 

3.6.4  Ali v svojem prostem času uporabljaš računalnik? 

 

Graf 3.27 - Uporaba računalnika 

Iz grafov je razvidno, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma, 

v večji meri v svojem prostem času uporabljajo računalnik - to je v 42 %, medtem ko v Domu 

Lukavci računalnik v prostem času uporablja le 25 % anketiranih. 

Na vprašanje »Zakaj ne uporabljaš računalnika?« je vseh sedem (7) oseb, ki biva doma, in ki 

računalnika ne uporablja, odgovorilo, da zato, ker računalnika doma nima. Ena (1) oseba je 

navedla, da računalnika nima zato, ker bi ga lahko pokvarila. Ker na moţnosti v domači 

druţini v veliki meri ne moremo vplivati, se lahko osebam izkušnja dela z računalnika ponudi 

znotraj dejavnosti v VDC Murska Sobota. V dejavnosti, ki lahko potekajo v obliki delavnic, 

se lahko povabi tudi starše oziroma skrbnike. 

89 % oseb, ki bivajo v Domu Lukavci ne uporablja računalnika, ker nima te moţnosti. Ena (1) 

oseba, kar je 11 % vseh, ki ne uporabljajo računalnika pa le tega ne uporablja zato, ker ne ve 

ravnati z njim. Bi si pa zelo ţelel, da bi ga kdo naučil te veščine. Ker je v Domu Lukavci 

veliko usposobljenega kadra in tudi moţnost uporabe računalnika, bi morala vsaka oseba, ki si 

tega ţeli, pridobiti to izkušnjo. Prav tako kot v VDC Murska Sobota, bi lahko organizirali 

delavnice, kjer bi manjša skupina oseb imela moţnost, da uporabi računalnik in se nauči vsaj 

osnovnih veščin za rokovanje z njim. 
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Kaj počneš na računalniku? 

 

Graf 3.28 - Dejavnosti na računalniku VDC 

Osebe, ki bivajo doma, so navedle veliko dejavnosti, kar nam kaţe na to, da imajo usvojene 

določene veščine dela z računalniki. Osebe v največji meri na računalniku igrajo igrice, 

uporabljajo pa tudi internet, saj si pošiljajo elektronsko pošto in uporabljajo facebook. 

 

Graf 3.29 - Dejavnosti na računalniku Dom Lukavci 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, navajajo manjši izbor aktivnosti: internet, pisanje in igrice, 

kar kaţe, da imajo usvojenih manj veščin oziroma imajo manj moţnosti za preţivljanje 

prostega časa na računalniku. 

Se lahko sam odločaš, kdaj in kolikokrat boš uporabljal/a računalnik in kaj boš počel/a? 

Vse osebe (100%), ki bivajo doma in v prostem času uporabljajo računalnik, se same 

odločajo, kdaj in kaj bodo počele na računalniku. 
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V Domu Lukavci dve (2) osebi moreta sami odločati, kdaj in kaj bosta počeli na računalniku, 

ena (1) oseba pa to moţnost ima. 

Kakšne so tvoje ţelje glede uporabe računalnika? 

 VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

Uporabljam računalnik Vse pet (5)oseb, ki uporablja 

računalnik, je zadovoljnih in 

ga ne bi uporabljale večkrat. 

Vse tri (3)osebe, ki 

računalnik uporabljajo, si 

tega ţelijo še večkrat. 

Ne uporabljam računalnika Štiri (4) osebe, ki računalnik 

ne uporabljajo, si tega tudi ne 

ţelijo, tri (3)  osebe pa bi si 

ga ţelele imeti in 

uporabljati. 

Sedem (7)  oseb (78 %), ki 

računalnika ne uporablja, bi 

si tega ţelelo, dveh (2) oseb 

(22 %) pa računalnik ne 

zanima. 

Skupaj Devet (9) oseb, kar je 75 % 

vzorca 1. skupine je 

zadovoljnih z uporabo 

računalnika. 

Tri (3) osebe, kar je 25 % 

vzorca 1. skupine si ţeli 

sprememb. 

2 (dve) osebi, kar je 17 % 

vzorca 2. skupine, je 

zadovoljnih z uporabo 

računalnika. 

Deset (10) oseb, kar je 83 % 

vzorca druge skupine, pa si 

ţeli sprememb. 

Preglednica 3.10 - Ţelje glede uporabe računalnika 

Osebe, ki bivajo doma, imajo več moţnosti za uporabo računalnika, zato so tudi bolj 

zadovoljne in le tri (3) osebe, ki nimajo računalnika, bi si ga ţelele imeti in se ga tudi naučiti 

uporabljati. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, imajo manj moţnosti za uporabo računalnika, zato si kar 

deset (10) oseb ţeli, da bi ga lahko uporabljalo. Večina oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, si 

ţeli več moţnosti za uporabo računalnika. 
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3.7  USTVARJALNE DEJAVNOSTI 

3.7.1  Ali se v prostem času ukvarjaš z ustvarjalnimi dejavnostmi? 

 

Graf 3.30 - Ustvarjalne dejavnosti 

Pet (5) oseb, ki biva doma, se tudi v svojem prostem času ukvarja z ustvarjalnimi 

dejavnostmi. 7 (sedem) oseb pa v prostem času zaradi različnih dejavnikov teh dejavnosti ne 

izbira, ker jih ne zanimajo ali ker nimajo ustreznega materiala. 

V Domu Lukavci imajo v okviru ustvarjalnih dejavnosti ponujene naslednje dejavnosti: 

pevski zbor, likovno ustvarjanje in dramski kroţek. Osem (8), kar je 67 % vzorca, 2. skupine 

se udeleţuje vsaj ene od treh naštetih dejavnosti, ostale štiri (4) osebe, kar je 33 % vzorca, 2. 

skupine pa se ne udeleţuje nobene od dejavnosti. 

Katere dejavnosti izbiraš? 

 

Graf 3.31 - Izbor ustvarjalnih dejavnosti VDC 

Osebe, ki bivajo doma, in v svojem prostem času izbirajo ustvarjalne dejavnosti, so navedle: 

šivanje gobelinov, barvanje in risanje, šivanje prtičkov in delanje okraskov. Vse naštete 

veščine so se naučile v VDC Murska Sobota. 
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V socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci so ponujene naslednje ustvarjalne dejavnosti: 

dejavnosti, ki spadajo pod likovno ustvarjanje, pevski zbor in dramski kroţek. 

Ali obiskuješ pevski zbor, likovne delavnice in dramski kroţek? 

 DA NE 

PEVSKI ZBOR 6 oseb (50 %) 6 oseb (50 %) 

LIKOVNA DEJAVNOST 6 oseb (50 %) 6 oseb (50 %) 

DRAMSKI KROŢEK 3 osebe (25 %) 9 oseb (75 %) 

Preglednica 3.11 - Prikaz obiska pevskega zbora, likovne dejavnosti in dramskega kroţka 

Pevski zbor obiskuje šest (6) oseb. Pet (5) oseb se je samih odločilo, da bi hodilo k pevskemu 

zboru, eni (1) osebi pa so predlagali zaposleni, da naj obiskujejo pevski zbor. Ostalih šest (6) 

oseb ne obiskuje pevskega zbora, kot razloge pa so navedli:  

- ne ţelim hoditi k pevskemu zboru,  

- pevski zbor mi ni všeč (2 osebi),  

- bi si ţelel obiskovati pevski zbor, a ţelje nisem izrazil, 

- k pevskemu zboru ne hodim zato, ker si ne zapomnim besedil, 

- ne pojem rada. 

Likovno v svojem prostem času ustvarja šest (6) oseb. Kot dejavnosti so navedli: risanje, 

lepljenje, barvanje, šivanje gobelinov in delo z glino. Štiri (4) osebe, ki se z likovno 

dejavnostjo ne ukvarjajo, si tega tudi ne ţeli, dve (2) osebi pa bi si to ţeleli, a svoje ţelje nista 

nikomur izrazili. 

Dramski kroţek obiskujejo tri (3) osebe, ki so z izbrano dejavnostjo zelo zadovoljne. Dramski 

kroţek vse zelo razveseljuje in so zelo zadovoljni, da ga lahko obiskujejo. Dve (2) osebi sta se 

sami odločili, da bi hodili k dramskemu kroţku, eni (1) osebi pa so to predlagali zaposleni, a 

je sedaj zadovoljna, da dramski kroţek lahko obiskuje. Šest (6)oseb, ki dramskega kroţka ne 

obiskuje, si tega tudi ne ţeli, tri (3) osebe pa bi si to ţelelo, a ţelje niso izrazili komu od 

zaposlenih. 
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 Število oseb 

Obiskuje eno izmed ponujenih dejavnosti 2 osebi 

Obiskuje dve od ponujenih dejavnosti 5 oseb 

Obiskuje vse tri dejavnosti 1 oseba 

Ne obiskuje nobene od ponujenih dejavnosti 4 osebe 

Preglednica 3.12 - Število oseb po dejavnostih 

Ena (1) oseba se udeleţuje vseh treh dejavnosti, največ oseb  pet (5) obiskuje dve od naštetih 

dejavnosti, dve (2) osebi pa se udeleţujeta ene izmed ponujenih dejavnosti. Štiri (4) osebe ne 

obiskujejo nobene od ponujenih dejavnosti. 

Kakšne so tvoje ţelje glede ustvarjalnih dejavnosti? 

 

Graf 3.32 - Ţelje povezane z ustvarjalnimi dejavnostmi 

Pet (5) oseb, ki bivajo doma, si ţeli sprememb povezanih z ustvarjalnimi dejavnostmi.  Ţelijo 

si, da bi se z ustvarjalnimi dejavnostmi lahko ukvarjali večkrat ter da bi doma imeli več 

materiala, potrebnega za ustvarjanje in bi lahko ustvarjali še kaj drugega. 7 (sedem) oseb si 

sprememb ne ţeli, saj je zadovoljnih z izbiro in pogostostjo izvajanja dejavnosti ali pa jih 

dejavnost sploh ne zanima in se z njo tudi ne bi ukvarjali. 

Šest (6) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, si ţeli naslednjih sprememb: rad bi obiskoval pevski 

zbor, ampak svoje ţelje nisem nikomur izrazil; rada bi hodila k pevskemu zboru, a si ne 

zapomnim besedil; ţelim si likovno ustvarjati pa nimam moţnosti - dve (2) osebi ter ţelim si 

obiskovati dramski kroţek, pa me ni nihče povabil - dve (2) osebi. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci si sprememb ţeli v večji meri kot osebe, ki bivajo doma. 

Več poudarka bi morali posvečati izraţanju ţelja oseb, ki bivajo tam znotraj manjših skupin in 

v sklopu samozagovorništva. 

Želim si sprememb Zadovoljen/na sem

VDC Murska Sobota 42% 58%

Dom Lukavci 50% 50%
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3.8  DRUŢABNE DEJAVNOSTI 

3.8.1  Imaš prijatelje? 

 

Graf 3.33 - Prijatelji in druţenje 

Pomembni dejavnik v preţivljanju prostega časa so prijatelji in druţenje z njimi. Osem (8) 

oseb, ki biva doma, ima prijatelje in se v prostem času tudi druţijo z njimi. Tri (3) osebe pa 

prijateljev nima. O razlogih, zakaj jih nimajo, niso ţelele govoriti, kar verjetno kaţe na to, da 

bi si jih ţelele. 

V Domu Lukavci ima deset (10) oseb prijatelje in se tudi večkrat druţijo, dve (2) osebi pa 

prijateljev nimata. V Domu Lukavci imajo osebe več moţnosti za druţenje, saj ţivijo skupaj 

znotraj zavoda, zato imajo v večji meri prijatelje kot osebe, ki ţivijo doma. 

Kaj počnete, ko ste skupaj? (Moţnih je več odgovorov) 

VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

Gremo na sprehod.  Gremo na sprehod. 

Se pogovarjamo. Se pogovarjamo. 

Se zabavamo.  Kartamo. 

Jaz ne počnem nič.  Pijemo kavo in kadimo. 

 Čistimo. 

 S prijateljico si piševa pisma, a se še nisva 

videli. 

 Gremo v disko. 

 S prijateljem seksava. 

Preglednica 3.13 - Dejavnosti druţenja s prijatelji 

DA NE

VDC Murska Sobota 67% 33%

Dom Lukavci 83% 17%
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Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so navedle več različnih dejavnosti druţenja s prijatelji iz 

česar lahko sklepamo, da imajo več moţnosti za druţenje kot osebe, ki bivajo doma. 

Na vprašanje: »Kaj si ţeliš glede druţenja s prijatelji? Si ţeliš sprememb ali si 

zadovoljen/a?« so odgovarjale osebe, ki imajo prijatelje. 

 

Graf 3.34 - Ţelje povezane z druţenjem s prijatelji 

Polovica oseb,  ki bivajo doma, si ţeli naslednjih sprememb:  

- Rad bi, da bi šli kam na izlet. 

- Rad bi, da bi šli lahko na igrišče in kakšno pijačo. 

- Ţelim si več druţenja. 

- Ţelim se več pogovarjati. 

Ţelje so usmerjene predvsem v moţnost vključevanja v širšo skupnost ljudi, pogostost 

druţenja in pogovor. 

Čeprav imajo v Domu Lukavci več moţnosti za druţenje in naštevajo več različnih 

dejavnosti, si osebe ţelijo sprememb v večji meri kot osebe, ki bivajo doma: 

- Ţelim si še več druţenja s prijatelji. 

- Rada bi srečala prijateljico. 

- Da bi se lahko še večkrat videli. 

- Da bi bila še večkrat skupaj. 

Pri teh osebah so ţelje usmerjene predvsem v pogostost druţenja, ena oseba pa je navedla, 

da bi rada srečala prijateljico, s katero se  poznata le preko pisem. 

Želim si 
sprememb

Zadovoljen/na 
sem

VDC Murska Sobota 50% 50%

Dom Lukavci 70% 30%
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Kakšne so tvoje želje glede druženja s 
prijatelji
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3.8.2  Ali v svojem prostem času igraš druţabne igre? 

 

Graf 3.35 - Igranje druţabnih iger 

Šest (6) oseb, ki biva doma, v svojem prostem času igra druţabne igre. Ostalih šest (6) oseb, 

pa v prostem času te dejavnosti ne izbira. Ena oseba je navedla, da druţabne igre za starejše 

niso primerne. 

V Domu Lukavci vse osebe v svojem prostem času izbirajo druţabne igre za preţivljanje 

prostega časa. 

Katere druţabne igre izbiraš? 

VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

Človek ne jezi se – 6 (šest) oseb Človek ne jezi se - 11 (enajst) oseb 

Črni Peter (karte) – 2 (dve) osebi Karte – 2 (dve) osebi 

Domino – 1(ena) oseba Šah – 1 (ena) oseba 

Monopoly – 1(ena) oseba Monopoly- 1 (ena) oseba 

Štiri v vrsto – 1(ena) oseba  

Tabela 11: Izbor druţabnih iger 

Osebe, ki bivajo doma, so navajale večji izbor dejavnosti kot osebe, ki bivajo v Domu 

Lukavci. Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so sposobne za več, zato bi jim lahko bil ponujen 

večji nabor druţabnih iger in predstavitev pravil igranja le teh. 

 

 

 

DA NE

VDC Murska Sobota 50% 50%

Dom Lukavci 100% 0%
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Ali v svojem prostem času igraš 
družebne igre?
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Kako pogosto igraš druţabne igre? 

 

Graf 3.36 - Pogostost igranja druţabnih iger 

Štiri (4) osebe, ki bivajo doma, po druţabnih igrah posegajo nekajkrat na teden, dve (2) osebi 

pa redko. 

Štiri (4) osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, igra igre vsak dan, ena (1) oseba nekajkrat na teden 

in sedem (7) oseb redko. 

Se lahko sam odločaš, kdaj in koliko časa in katere druţabne igre boš igral? 

Vse odrasle osebe, ki bivajo doma in v svojem prostem času igrajo druţabne igre,  se same 

odločajo o tem kdaj, koliko časa in katere druţabne igre bodo igrale. 

83 % oseb, ki biva v Domu Lukavci, se lahko same odločajo o tem, kdaj, koliko časa in katere 

druţabne igre bodo izbirale, ostalih 17% oseb pa ne more samih izbirati, ampak to izberejo 

drugi – one se igri le pridruţijo. 
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Kakšne so tvoje ţelje glede druţabnih iger? 

 

Graf 3.37 - Ţelje povezane z igranjem druţabnih iger 

67 % oseb, ki bivajo doma, ima ţeljo po spremembi- ţelje so usmerjene predvsem v pogostost 

izvajanja iger, saj si vse osebe ţelijo pogostejše igranje iger. 

V Domu Lukavci si devet (9) oseb ţeli, da bi igre lahko igrali večkrat. 

3.8.3  Ali imaš v svojem prostem času moţnost obiskati kino ali gledališče? 

 

Graf 3.38 - Moţnost obiska kina in gledališča 

Dve (2) osebi, ki bivata doma, imata moţnost obiska kina ali gledališča, deset (10) oseb pa te 

moţnosti zaradi različnih razlogov nima. Navedli so naslednje razloge: 

- Nimam prevoza, bi si pa zelo ţelel iti. 

- Nimam pogojev, bi pa rad šel - dve (2) osebi. 

- Ne morem si privoščiti zaradi finančnega stanja. 

- Ne smem iti, ker bi me tam lahko kdo napadel. 

- Ne vem, bi pa rada šla. 

- Kino in gledališče me ne zanimata - tri (3) osebe. 

Želim si 
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Zadovoljen/na 
sem

VDC Murska Sobota 67% 33%

Dom Lukavci 75% 25%
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V Domu Lukavci imajo štiri (4) osebe moţnost, da obiščejo kino, ostalih osem (8) oseb pa te 

moţnosti nima. Navedli so naslednje razloge: 

- Nimam moţnosti - šest (6) oseb. 

- Ne vem - ena (1) oseba. 

- Ne ţelim - ena (1) oseba. 

Kako pogosto obiščeš kino ali gledališče? 

 enkrat na leto redko Bil/a sem samo 1-3 

krat do zdaj 

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba  1 oseba  0 oseb 

Dom Lukavci 0 oseb 1 oseba  3 osebe  

Preglednica 3.14 - Pogostost obiska kina in gledališča 

Vse osebe, ki obiščejo kino ali gledališče, imajo to moţnost zelo redko. Tri (3) osebe, ki 

bivajo v Domu Lukavci, so bile v kinu do zdaj samo 1-3 krat v ţivljenju. 

Lahko sam izbiraš in se odločaš, kdaj boš šel/šla v kino? 

Ena (1) oseba, ki biva doma, lahko sama odloča, kdaj bo šla v kino, ena (1) oseba pa ne more 

sama izbirati, saj kino obišče skupaj z druţino. Obe osebi si ţelita, da bi kino ali gledališče 

lahko obiskali večkrat.  

Vse štiri (4) osebe, ki bivajo v Domu Lukavci in imajo moţnost obiska kina ali gledališča, ne 

morejo same izbirati, kdaj bodo šle v kino. 
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Kakšne so tvoje ţelje glede obiska kina ali gledališča? 

 

Graf 3.39 - Ţelje povezane z obiskom kina in gledališča 

Več kot polovica (58 %) oseb, ki biva doma, si ţeli sprememb. Radi bi kdaj obiskali kino ali 

gledališče, čeprav zdaj zaradi različnih razlogov nimajo te moţnosti. 

Tudi več kot polovica (58 %) oseb, ki biva v Domu Lukavci ima ţeljo, da bi lahko obiskali 

kino ali gledališče, čeprav zdaj nimajo moţnosti. 

Glede na to, da ima večina oseb na tem področju ţelje po spremembi, lahko pri uresničitvi teh 

ţelja veliko pomagajo osebe, ki delajo z njimi. V VDC Murska Sobota se lahko o ţeljah 

pogovarjajo z odraslimi osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju in njihovimi skrbniki 

ter skupaj iščejo poti k uresničevanju le teh. V Domu Lukavci pa bi lahko z denarno pomočjo 

lokalne skupnosti in sponzorjev organizirali obisk kina ali gledališča vsaj enkrat letno. 

3.8.4  Te v tvojem prostem času kdo obišče? 

 

Graf 3.40 - Moţnost obiskov 

Želim si 
sprememb
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sem
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VDC Murska Sobota 58% 25% 17%

Dom Lukavci 58% 8% 34%
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Deset (10) oseb, ki bivajo doma, v prostem času kdo obišče, dve (2) osebi pa obiskov nimata. 

Prav tako deset (10) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, v prostem času kdo obišče, po navadi so 

to sorodniki in prijatelji, dve (2) osebi pa sta navedli, da nimata obiskov, čeprav si tega ţelita. 

3.8.5  Greš v prostem času kdaj na obisk? 

 

Graf 3.41 - Moţnost odhodov na obisk 

Dve (2) osebi, ki bivata doma, ne gresta na obisk, niti ju nihče ne obišče. 

Pet (5) oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, nimajo moţnosti, da bi šle kam na obisk. Navedle so 

naslednje razloge: 

- Včasih sem kaj hodil domov, zdaj pa ne več. 

- Moţnost sicer imam, a nimam prevoza, da bi lahko šel domov. 

- Ne pustijo mi. 

Dve osebi, ki bivata doma, ne gresta na obisk, niti ju nihče ne obišče. 

Kako pogosto dobiš obiske in kako pogosto greš na obisk? 

 Vsak dan Nekajkrat na teden Redko 

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba 3 osebe 6 oseb 

Dom Lukavci 0 1 oseba 6 oseb 

Preglednica 3.15 - Pogostost obiskov 

Le ena (1) oseba, ki biva doma, ima moţnost obiskov vsaki dan, tri (3) osebe nekajkrat na 

teden in šest (6) oseb redko. V Domu Lukavci je šest (6) oseb, ki imajo obiske ali pa lahko 

grejo na obisk navedlo, da je to zelo redko. Le ena (1) oseba ima obiske in moţnost odhoda 

domov vsak teden. 

DA NE

VDC Murska Sobota 83% 17%

Dom Lukavci 58% 42%
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Kakšne so tvoje ţelje glede obiskov? 

 

Graf 3.42 - Ţelje povezane z obiski 

Osem (8) oseb, kar je 67 % vzorca 1. skupine, je navedlo ţelje po spremembah povezanih z 

obiski: 

- Ţelim si, da bi me večkrat kdo obiskal. 

- Rad bi šel večkrat kam na obisk. 

- Ţelim si več obiskov. 

- Ţelim si, da bi se več druţili. 

- Rada bi, da bi me obiskale prijateljice iz VDC-ja. 

- Rada bi šla večkrat kam na obisk, rada bi tudi, da bi me večkrat kdo obiskal. 

- Rada bi šla na obisk k sorodnikom v Maribor. 

- Rada bi, da bi me obiskala sestra. 

Ostale štiri (4) osebe, kar je 33 % vzorca 1. skupine so zadovoljne z obiski in ne bi nič 

spremenile. 

Vseh dvanajst (12) oseb, ki ţivijo v Domu Lukavci, je navedlo ţelje po spremembah 

povezanih z obiski: 

- Devet (9) oseb bi rado šlo večkrat kam na obisk, 

- Tri (3) osebe pa so navedle veliko ţeljo, da bi rade šle domov in da bi jih obiskal kdo 

od sorodnikov. 

 

Želim si sprememb Zadovoljen/na sem

VDC Murska Sobota 67% 33%

Dom Lukavci 100% 0%
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3.9  ŢELJE GLEDE PREŢIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

3.9.1  Bi ţelel/a v svojem prostem času kaj spremeniti? Kakšne so tvoje ţelje glede 

preţivljanja prostega časa? 

Osebe, ki bivajo doma so navedle naslednje ţelje: 

- Ţelel bi spremeniti odnose s sosedi - rad bi, da bi se večkrat druţili. Rad bi šel večkrat 

na sprehod, saj mi sedaj primanjkuje časa. Rad bi pomagal tudi starejšim in 

osamljenim - jih obiskal, povedal kakšno lepo besedo ali misel. 

- Rad bi šel na morje v Split, saj se tam dogaja moja najljubša nadaljevanka. 

- Rad bi se še večkrat vozil s kolesom. ( Ta odgovor sta navedli dve (2) osebi). 

- Rad bi počel kakšne hude stvari. 

- Ţelela bi si več časa zase, da bi se lahko bolj posvečala poslušanju radia. Rada bi šla 

na morje, če bi finančno stanje to dopuščalo. 

- Ţelela bi, da bi se večkrat kaj dogajalo in da bi se v prostem času bolj zabavala. Rada 

bi se naučila delati prtičke. 

- Ţelela bi, da bi lahko več časa šivala prtičke, poslušala radio in gledala televizijo. 

- Ţelela bi, da bi večkrat videla sestro in se naučila česa novega. 

- 3 osebe so s preţivljanjem svojega prostega časa zadovoljne in ne bi nič spremenile. 

Devet (9) oseb, kar je 75 % vzorca 1. skupine, si ţeli sprememb v svojem prostem času. 

Ţelje so usmerjene predvsem v druţabne dejavnosti: radi bi se več druţili, radi bi večkrat 

videli svoje sorodnike, ţelijo si tudi intimnih stikov z drugimi ljudmi. Radi bi imeli več 

časa za informativne dejavnosti: gledanje televizije, poslušanja radia; telesne dejavnosti: 

voţnja s kolesom ter ustvarjalne dejavnosti: predvsem osebe ţenskega spola, bi se rade 

bolj posvečale šivanju prtičkov in se naučila česa novega. Radi bi obiskali tudi morje, saj 

zdaj zaradi različnih razlogov nimajo te moţnosti. 

Tri (3) osebe, kar je 25 % vzorca 1. skupine so zadovoljne s preţivljanjem svojega 

prostega časa in si ne ţelijo sprememb. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, so navedle naslednje ţelje: 

- Ţelim si, da bi prišli sorodniki večkrat na obisk. 

- Rad bi večkrat gledal televizijo. 

- Rad bi šel domov in večkrat kam ven. 

- Rada bi več časa za branje knjig in molitev. 
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- Ţelim si, da bi bili med seboj bolj prijatelji. 

- Rada bi gledala revije in šivala. 

- Rada bi šla večkrat med ljudi, na deţelo in kam na obisk. 

- Ne vem. 

- Štiri (4) osebe so odgovorile, da v preţivljanju svojega prostega časa, ne bi nič 

spremenile. 

Sedem (7) oseb, kar je 58% vzorca 2. skupine, si v svojem prostem času ţeli sprememb. 

Največji deleţ ţelja (57 %) je usmerjenih v druţabne dejavnosti: osebe si ţelijo, da bi jih 

sorodniki večkrat obiskali; da bi lahko šli večkrat domov; da bi se med seboj večkrat druţili in 

bili večji prijatelji, ena (1) oseba pa si ţeli izleta na deţelo in druţenje z ljudmi izven 

ustanove. Ţelje so usmerjene tudi v informativne dejavnosti: gledanje televizije, branje knjig, 

gledanje revij ter ustvarjalne dejavnosti (šivanje prtičkov).  

Ena (1) oseba, kar je 8 % vzorca 2. skupine je odgovorila z ne vem; štiri (4) osebe, kar je  

33 % vzorca 2. skupine, pa so zadovoljne s preţivljanjem svojega prostega časa in ne bi nič 

spremenile. 

Sklepamo, da so osebe, ki bivajo doma, spretnejše v svojih sposobnostih in imajo tudi več 

moţnosti videti in slišati za različne moţnosti preţivljanja prostega časa. Okolica tem osebam 

daje moţnost razmišljati o koriščenju prostega časa; zato so te osebe ţelje po spremembah 

izraţale pogosteje. Oţja okolica v Domu Lukavci te moţnosti ne ponuja v tolikšni meri, zato 

so osebe, ki bivajo tam, bolj zadovoljne s ponujenimi dejavnostmi in preţivljanjem prostega 

časa. Ko so bile osebe, ki bivajo v Domu Lukavci vodene, so v večji meri izraţale svoja 

mnenja. Ko pa so morali povzeti svoje ţelje, pa so teţje izrazili svoje mnenje. 
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4  PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.1 Hipoteza 1  

Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci udeleţujejo več različnih moţnosti 

preţivljanja prostega časa kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

ţivijo doma. 

Odrasle osebe so samostojno odgovarjale na vprašanje odprtega tipa: »Kaj počneš popoldan 

in zvečer?« in naštevale dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v prostem času. 

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma in obiskujejo VDC 

Murska Sobota, so odgovarjale tako: 

OSEBA ODGOVOR ŠTEVILO 

RAZLIČNIH 

DEJAVNOSTI 

1.  Pojem kosilo in spijem kavo, pogovarjam se s starši, počivam, 

pogledam računalnik (novice, horoskop, facebook, glasba). 

4 različne dejavnosti 

2.  Pospravljam, skrbim za psa (dajem mu hrano). 2 različni dejavnosti 

3.  Nič, pomagam mami, grem na sprehod. 3 različne dejavnosti 

4.  Zakurim, kuham, hranim ptice, ukvarjam se s psom, grem na 

sprehod in kam na obisk, pomagam sosedom. 

6 različnih dejavnosti 

5.  Gledam TV, ukvarjam se s športom (nogomet), pomagam pri 

delu zunaj. 

3 različne dejavnosti 

6.  Pomivam posodo, pospravljam, grem na sprehod in telovadim, 

uporabljam računalnik. 

5 različnih dejavnosti 

7.  Nič ne delam, gledam nadaljevanke in filme. 2 različni dejavnosti 

8.  Imam kosilo in spijem kavo, grem na obisk, gledam TV 

(nadaljevanke), poslušam radio (CD, kasete), pomagam mami 

in pomivam posodo ter šivam gobeline. 

 

7 različnih dejavnosti 
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9.  Kuham, likam in pospravljam; se zabavam (poslušam radio), se 

gibljem, grem kam na obisk. 

6 različnih dejavnosti 

10.  TV, računalnik, pogovarjam se z mamo, šivam, izdelujem 

zajčke. 

5 različnih dejavnosti 

11.  Gledam TV. 1 dejavnost 

12.  Pometam in pomivam tla, skrbim za ţivali, poslušam 

glasbo, počivam, šivam prtičke. 

5 različnih 

dejavnosti 

Preglednica 4.1 - Prikaz prostočasnih dejavnosti v VDC 

Osebe, ki bivajo doma, so v povprečju naštele štiri (4) različne dejavnosti preţivljanja 

prostega časa. Najmanj dejavnosti je naštela oseba, ki je navedla eno (1) prostočasno 

dejavnost, največ pa oseba, ki je navedla sedem (7) različnih dejavnosti. 

Največ naštetih dejavnosti, kar 83 %, spada pod informativne dejavnosti, zelo pogosto se 

pojavljajo tudi domača opravila - 58 % in druţabne dejavnosti -50 %, sledijo pa telesne 

dejavnosti – 42 % naštetih dejavnosti ter počitek in ustvarjalne dejavnosti -17 % vseh naštetih 

dejavnosti. 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci so navajale naslednje dejavnosti: 

OSEBA ODGOVOR ŠTEVILO 

RAZLIČNIH 

DEJAVNOSTI 

1.  Gledam televizijo. 1 dejavnost 

2.  Grem na sprehod, spim, berem časopis in gledam TV. 4 različne dejavnosti 

3.  Košarka, druţim se s prijatelji, gremo na tekmovanje 

(Specialna olimpijada), poslušam radio, dramski kroţek. 

5 različnih 

dejavnosti 

4.  Spim, gledam TV (košarko), poslušam glasbo. 3 različne dejavnosti 

5.  Zunaj sem, grem na sprehod, grem na  izlete, pogovarjam 

se z prijatelji, gledam Tv, poslušam radio, berem časopis. 

7  različnih 

dejavnosti 

6.  Gledam TV, poslušam radio, spim. 3 različne dejavnosti 
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7.  Počivam, šivam gobeline, pogovarjam se z prijatelji, 

gledam TV, poslušam radio. 

5 različnih 

dejavnosti 

8.  Nič ne počnem. 1 dejavnost 

9.  Gledam TV, grem na sprehod, nabirat regrat in kuham 

čaj, kvačkam. 

5 različnih 

dejavnosti 

10.  Šivam prtičke, pomagam mami (čistim in brišem posodo). 2 različni dejavnosti 

11.  Čistim, perem, počivam, grem na sprehod, gledam TV in 

igram računalnik. 

6 različnih 

dejavnosti 

12.  Grem na sprehod, gledam TV in poslušam radio. 3 različne dejavnosti 

Preglednica 4.2 - Prikaz prostočasnih dejavnosti v Domu Lukavci 

Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci so v povprečju naštele štiri (4) različne dejavnosti 

preţivljanja prostega časa. Najmanj dejavnosti je naštela oseba, ki je navedla eno (1) 

prostočasno dejavnost, največ pa oseba, ki je navedla sedem (7) različnih dejavnosti. 

Največ naštetih dejavnosti oseb, ki bivajo v Domu Lukavci - kar 75 % spada pod 

informativne dejavnosti, zelo pogosto se pojavljajo tudi telesne dejavnosti – 50 % in počitek – 

42 %, sledijo pa ustvarjalne dejavnosti – 33 % naštetih dejavnosti ter domača opravila in 

druţabne dejavnosti -25 % vseh naštetih dejavnosti. 

Na podlagi odgovorov ni pomembnih razlik v udeleţevanju različnih moţnosti preţivljanja 

prostega časa med odraslimi osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma 

in obiskujejo VDC Murska Sobota ter odraslimi osebami z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, ki bivajo v socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci. 

Hipotezo smo preverili še statistično s hi kvadrat preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa: 

Hi kvadrat  2,129 

df 6 

P 0,907 

Preglednica 4.3 - Rezultati hi kvadrat preizkusa za 1. hipotezo 
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Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih  

razlik pri udeleţevanju različnih moţnosti preţivljanja prostega časa. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipoteze 1 ne moremo potrditi, saj med obema skupinami, 

ni pomembnih razlik v udeleţevanju različnih moţnosti preţivljanja prostega časa. 

4.2  Hipoteza 2 

Predvidevamo, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo doma, v 

prostem času večkrat izbirajo informativne dejavnosti kot odrasle osebe z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v  socialno-varstvenem zavodu. 

Pod informativne dejavnosti preţivljanja prostega časa spadajo: spremljanje televizije, 

poslušanje radia, branje revij in časopisov, uporaba računalnika ter opazovanje sebe in 

okolice. Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju so pri posameznem področju 

morale navesti ali se ukvarjajo s to dejavnostjo in kako pogosto. Navesti so morale tudi ţelje 

glede posamezne dejavnosti in moţnost samoodločanja, ki pa jih pri preverjanju hipoteze ne 

bomo upoštevali. 

 TV RADIO ČASOPIS, 

REVIJE 

RAČUNALNIK 

 DA NE DA NE DA NE DA NE 

VDC MS 12 

oseb 

0 11 

oseb 

1 

oseba 

7 

oseb 

5 

oseb 

5 

oseb 

7 oseb 

DOM 

LUKAVCI 

10 

oseb 

2 

osebi 

12 

oseb 

0 11 

oseb 

1 

oseba 

3 

osebe 

9 oseb 

Preglednica 4.4 - Prikaz izbire informativnih dejavnosti 

Na podlagi odgovorov ni velikih razlik med obema skupinama pri spremljanju televizije in 

poslušanju radia; manjše razlike pa se pojavijo pri branju časopisa in revij: osebe, ki bivajo v 

Domu Lukavci, v svojem prostem času izbirajo branje časopisov in revij v večji meri kot 

osebe, ki bivajo doma. Osebe, ki bivajo doma, imajo več moţnosti za uporabo računalnika kot 

osebe, ki bivajo v Domu Lukavci. 
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Razlike med skupinama v izbiri informativnih dejavnosti smo preverili tudi s hi kvadrat 

preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa: 

Hi kvadrat  1,874 

df 3 

P 0,599 

Preglednica 4.5 - Hi kvadrat preizkus za izbiro informativnih dejavnosti 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik pri izbiri informativnih dejavnosti v prostem času. 

Preverili smo tudi, kako pogosto odrasle osebe z zmerno motnjo izbirajo posamezne 

informativne dejavnosti v prostem času: 

 Vsak dan Nekajkrat 

na teden 

redko nikoli Ne vem 

SPREMLJANJE 

TV 

     

VDC Murska 

Sobota 

11 oseb 1 oseba 0 0 0 

Dom Lukavci 10 oseb 0 0 2 osebi 0 

POSLUŠANJE 

RADIA 

     

VDC Murska 

Sobota 

9 oseb 1 oseba 1 oseba  1 oseba 0 

Dom Lukavci 11 oseb 0 1 oseba 0 0 

BRANJE REVIJ 

IN ČASOPISOV 

     

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba 5 oseb 0  5 oseb 1 oseba 

Dom Lukavci 2 osebi 7 oseb 2 osebi 1 oseba 0 

UPORABA 

RAČUNALNIKA 

     

VDC Murska 

Sobota 

2 osebi 3 osebe 0  7 oseb 0 

Dom Lukavci 0 0 3 osebe 9 oseb 0 

Preglednica 4.6 - Pogostost izbire informativne dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 
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Na podlagi odgovorov vidimo, da ni večjih razlik v pogostosti spremljanja televizije, saj 

večina oseb (enajst (11) oseb, ki biva doma in deset (10) oseb, ki biva v Domu Lukavci) 

televizijo spremlja vsak dan. Večjih razlik ni tudi v pogostosti poslušanja radia, večina oseb 

obeh skupin radio posluša vsak dan ter branju revij in časopisov, večina oseb obeh skupin to 

dejavnost izbere nekajkrat na teden. Večje razlike med obema skupina pri branju časopisov in 

revij se pojavijo pri odgovoru nikoli, saj kar pet (5) oseb, ki biva doma, v svojem prostem 

času ne izbira te dejavnosti, medtem ko v Domu Lukavci te dejavnosti ne izbere samo ena (1) 

oseba. 

Do večjih razlik v pogostosti izvajanja posamezne dejavnosti prihaja le pri uporabi 

računalnika, saj imajo osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, manj moţnosti za izbiro te 

dejavnosti kot osebe, ki bivajo doma, kar vpliva tudi na pogostost izvajanja dejavnosti. 

Razlike med obema skupinama v pogostosti izvajanja smo statistično preverili s hi kvadrat 

preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: spremljanje televizije: 

Hi kvadrat  4,207 

df 2 

P 0,122 

Preglednica 4.7 - Hi kvadrat preizkus pogostosti spremljanja televizije 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti spremljanja televizije. 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: poslušanje radia 

Hi kvadrat  2,973 

df 3 

P 0,396 

Preglednica 4.8 - Hi kvadrat preizkus pogostosti poslušanja radia 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti poslušanja radia. 
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Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: branje revij in časopisov 

Hi kvadrat  7,745 

df 4 

P 0,101 

Preglednica 4.9 - Hi kvadrat preizkus pogostosti branja časopisov in revij 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti branja časopisov in revij. 

Rezultati Kullbackovega testa dejavnost: uporaba računalnika 

Hi kvadrat  11,341 

df 3 

P 0,010 

Preglednica 4.10 - Hi kvadrat preizkus pogostosti uporabe računalnika 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama so statistično pomembne 

razlike v pogostosti uporabe računalnika. Osebe, ki bivajo doma, imajo več moţnosti za 

izbiro te dejavnosti in zato tudi pogosteje uporabljajo računalnik kot osebe, ki bivajo v Domu 

Lukavci. 

Hipoteza 2 se potrdi le v primeru pogostosti uporabe računalnika; pri ostalih dejavnostih: 

spremljanje televizije, poslušanje radia ter branje časopisov in revij pa ni statistično 

pomembnih razlik med obema skupinama v pogostosti izbire informativnih dejavnosti, zato 

hipotezo 2 ne moremo potrditi. 

4.3 Hipoteza 3 

Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu, v svojem prostem času večkrat ukvarjajo z ustvarjalnimi 

dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo doma. 

Med ustvarjalne dejavnosti spadajo dejavnosti, ki omogočajo potrjevanje osebnosti z 

ustvarjalnimi doseţki. Osebe, ki bivajo doma, v svojem prostem času izbirajo ustvarjalne 

dejavnosti povezane z ročnimi deli in likovnim ustvarjanjem. V Domu Lukavci pa imajo 

moţnost likovnega ustvarjanja, pevskega zbora in dramskega kroţka. Vse tri dejavnosti smo 

pri analizi zdruţili v eno kategorijo: ustvarjalne dejavnosti. Odrasle osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju so pri posameznem področju morale navesti ali se ukvarjajo s to 
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dejavnostjo in kako pogosto. Navesti so morale tudi ţelje glede posamezne dejavnosti in 

moţnost samoodločanja, ki pa jih pri preverjanju hipoteze ne bomo upoštevali. 

 Osebe, ki so odg. z DA NE 

VDC Murska Sobota 5 oseb 7 oseb 

Dom Lukavci 8 oseb 5 osebe 

Preglednica 4.11 - Prikaz izbire ustvarjalne dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 

Na podlagi tabele vidimo, da se več oseb, ki bivajo v Domu Lukavci, ukvarja z ustvarjalnimi 

dejavnostmi. Tako smo predvidevali tudi v hipotezi,saj je moţnost ukvarjanja sz posamezno 

dejavnostjo, povezana s pogostostjo izbire te dejavnosti. 

Hi kvadrat test z Yatesovo korekcijo: 

Hi kvadrat  0,671 

df 1 

P 0,413 

Preglednica 4.12 - Hi kvadrat preizkus za izbiro ustvarjalnih dejavnosti 

Rezultati hi kvadrat testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih razlik 

pri izbiri ustvarjalnih dejavnosti v prostem času. 

 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Redko Nikoli Ne vem 

USTVARJALNE 

DEJAVNOSTI 

     

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba 2 osebi 2 osebi 7 oseb 0 

Dom Lukavci 0 7 oseb 1 oseba 4 osebe 0 

Preglednica 4.13 - Pogostost izbire ustvarjalne dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 

Sedem (7) oseb, ki biva doma, v svojem prostem času ne izbira ustvarjalnih dejavnosti, zato je 

tudi večja frekvenca odgovorov pri rubriki nikoli. Da se nikoli ne ukvarjajo z ustvarjalnimi 

dejavnostmi, so odgovorile štiri (4) osebe, ki bivajo v Domu Lukavci.  

Največ oseb, ki bivajo v Domu Lukavci se z ustvarjalnimi dejavnostmi ukvarja nekajkrat na 

teden - sedem (7) oseb, medtem ko so pri osebah, ki bivajo doma, odgovori enakomerno 

razpršeni v rubrike: vsak dan, nekajkrat na teden in redko. 
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Razlike med obema skupinama v pogostosti izvajanja ustvarjalnih dejavnosti smo statistično 

preverili s hi kvadrat preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa: 

Hi kvadrat  5,497 

df 3 

P 0,139 

Preglednica 4.14 - Hi kvadrat preizkus pogostosti izvajanja ustvarjalnih dejavnosti 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti izvajanja ustvarjalnih dejavnosti. 

Na podlagi odgovorov in rezultatov hi kvadrat preizkusa hipoteze 3 ne moremo potrditi, saj 

ni pomembnih razlik v pogostosti izvajanja ustvarjalnih dejavnosti. 

4.4 Hipoteza 4 

Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v 

socialno-varstvenem zavodu, v svojem prostem času večkrat ukvarjajo z druţabnimi 

dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo doma. 

Druţabne dejavnosti so dejavnosti, ki zadovoljujejo stike z ljudmi in omogočajo doţivljanje 

pripadnosti skupine, povezovanje čustvenih odnosov, pa tudi občutja varnosti, druţenja z 

vrstniki, obiskovanje javnih prostorov, ki omogočajo preţivljanje prostega časa, pa tudi 

igranje z ţivalmi, ki ustvarjajo poseben odnos do drugega ţivega bitja. V našo raziskavo smo 

zajeli igranje druţabnih iger, obisk kina in gledališča ter moţnost obiskov. 

 IMAŠ 

PRIJATELJE? 

DRUŢABNE 

IGRE 

OBISK KINA 

IN 

GLEDALIŠČA 

DOBIM 

OBISK 

GREM NA 

OBISK 

 DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE 

VDC MS 8 oseb 3 

osebe 

11 

oseb 

1 

oseba 

2 osebi 10 

oseb 

10 

oseb 

2 

osebi 

10 

oseb 

2 

osebi 

DOM 

LUKAVCI 

10 

oseb 

2 osebi 12 

oseb 

0 4 

osebe 

8 oseb 10 

oseb 

2 

osebi 

7 

oseb 

5 

oseb 

Preglednica 4.15 - Prikaz izbire druţabnih dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 
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Na podlagi odgovorov vidimo, da med obema skupinama ni večjih razlik v izbiri posameznih 

druţabnih dejavnosti. Razlike se pojavijo le pri moţnosti odhoda na obisk, kjer imajo osebe, 

ki bivajo doma, več moţnosti, da koga obiščejo. Le sedem (7) oseb, ki bivajo v Domu 

Lukavci, ima moţnost odhoda domov, čeprav si vsi ţelijo odhoda domov ali k prijateljem. 

Razlike med skupinama v izbiri druţabnih dejavnosti kot prostočasnih aktivnosti smo 

statistično preverili s hi kvadrat preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa: 

Hi kvadrat test 1,359 

df 3 

P 0,715 

Preglednica 4.16 - Hi kvadrat preizkus za izbiro druţabnih dejavnosti 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik pri izbiri ustvarjalnih dejavnosti kot prostočasnih aktivnosti. 

 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Redko Nikoli Ne vem 

DRUŢABNE 

IGRE 

     

VDC Murska 

Sobota 

0 4 osebe  2 osebi 6 oseb 0 

Dom Lukavci 

 

4 osebe 1 oseba 7 oseb 0 0 

 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Redko Nikoli Ne vem 

KINO, 

GLEDALIŠČE 

     

VDC Murska 

Sobota 

0 0 2 osebi 10 oseb 0 

Dom Lukavci 0 0 4 osebe 8 oseb 0 
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 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Redko Nikoli Ne vem 

OBISKI       

VDC Murska 

Sobota 

1 oseba 3 osebe 6 oseb 2 osebi 0 

Dom Lukavci 0 1 oseba 9 oseb 2 osebi 0 

Preglednica 4.17 - Pogostost izbire druţabne dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 

Razlike v pogostosti izvajanja dejavnosti, se pojavijo pri dejavnosti: ukvarjanje z druţabnimi 

igrami. Največje razlike se pojavijo pri kategoriji nikoli - kar šest(6) oseb, ki biva doma, v 

svojem prostem času ne izbira druţabnih iger, medtem ko vse osebe, ki bivajo v Domu 

Lukavci, v svojem prostem času izbirajo druţabne igre. Zaradi tega so frekvence njihovih 

odgovorov razporejene med kategorije redko, nekajkrat na teden in vsak dan. 

Štiri (4) osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, druţabne igre igra vsak dan, medtem ko nobena 

oseba, ki biva doma, druţabnih iger ne igra vsak dan. 

Na podlagi tega lahko sklepamo, da odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

bivajo v socialno varstvenem zavodu se večkrat ukvarjajo z druţabnimi igrami kot odrasle 

osebe, ki bivajo doma. 

Pri ostalih kategorijah: obiski ter obisk kina in gledališča v pogostosti izvajanja ni večjih 

razlik. 

Razlike med obema skupinama v pogostosti izvajanja smo statistično preverili s hi kvadrat 

preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: igranje druţabnih iger: 

Hi kvadrat  18,732 

df 3 

P 0,00 

Preglednica 4.18 - Hi kvadrat preizkus pogostosti igranja druţabnih iger 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da so med obema skupinama statistično pomembne 

razlike v pogostosti izvajanja druţabnih iger. 
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Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: obisk kina in gledališča 

Hi kvadrat  0,902 

df 1 

P 0,342 

Preglednica 4.19 - Hi kvadrat preizkus pogostosti obiska kina in gledališča 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti obiska kina in gledališča. 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: obiski 

Hi kvadrat  3,037 

df 3 

P 0,386 

Preglednica 4.20 - Hi kvadrat preizkus pogostosti obiskov 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti izvajanja druţabnih iger. 

Na podlagi odgovorov in rezultatov hi kvadrat testa, bi hipotezo 4 lahko potrdili le za 

dejavnost: igranje druţabnih iger. Pri dejavnosti: obisk kina in gledališča ter obiski med 

obema skupinama ni statistično pomembnih razlik, zato lahko hipotezo 4 le delno potrdimo, 

in sicer pri dejavnosti igranja druţabnih iger. 

4.5 Hipoteza 5 

Predvidevamo, da se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo 

doma, večkrat ukvarjajo z telesnimi dejavnostmi kot odrasle osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, ki ţivijo v socialno-varstvenem zavodu. 

Telesne dejavnosti so dejavnosti, ki zadovoljujejo potrebe po gibanju, potrjujejo osebnost in 

ustvarjajo zadovoljstvo. Sem spadajo: kolesarjenje, igre z ţogo, smučanje, sankanje, pohodi v 

naravo in izleti idr. V naši raziskavi smo preverili naslednje dejavnosti: sprehodi, plavanje in 

sprehodi. 
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 SPREHOD IGRE Z 

ŢOGO 

PLAVANJE 

 DA NE DA NE DA NE 

VDC MS 10 

oseb 

2 

osebi 

7 

oseb 

5 

oseb 

10 

oseb 

2 

osebi 

DOM 

LUKAVCI 

11 

oseb 

1 

oseba 

9 

oseb 

3 

osebe 

8 

oseb 

4 

osebe 

Preglednica 4.21 - Prikaz izbire telesnih dejavnosti kot prostočasne aktivnosti 

Na podlagi odgovorov ni velikih razlik med obema skupinama v številu oseb, ki se ukvarjajo 

oziroma ne ukvarjajo s posamezno dejavnostjo. 

Razlike med skupinama smo preverili s hi kvadrat preizkusom: 

Kullbackov test: 

Hi kvadrat test 1,880 

df 3 

P 0,598 

Preglednica 4.22 - Hi kvadrat preizkus za izbiro telesnih dejavnosti 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik pri izbiri telesnih dejavnostih. 
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 Vsak dan Nekajkrat na 

teden 

Redko Nikoli Ne vem 

SPREHODI      

VDC Murska 

Sobota 

3 osebe 6 oseb 1 oseba 2 osebi 0 

Dom Lukavci 

 

7 oseb 2 osebi 2 osebi 1 oseba 0 

IGRE Z 

ŢOGO 

     

VDC Murska 

Sobota 

1 osebe 4 osebe 2 osebi 5 oseb 0 

Dom Lukavci 1 oseba 3 osebe 5 oseb 3 osebe 0 

PLAVANJE      

VDC Murska 

Sobota 

 0  0 10 oseb 2 osebi 0 

Dom Lukavci 0 0 12 oseb 0 0 

Preglednica 4.23 - Pogostost izbire telesnih dejavnosti kot prostočasnih aktivnostih 

Manjše razlike v pogostosti izvajanja telesnih dejavnosti se pojavijo le pri rubriki sprehodi.  

Razlike so v kategoriji vsak dan: v Domu Lukavci gre vsak dan na sprehod sedem (7) oseb, 

medtem ko le tri (3) osebe, ki bivajo doma, grejo na sprehod vsak dan. Razlike se pojavijo 

tudi pri kategoriji nekajkrat na teden: šest (6) oseb, ki bivajo doma, gre na sprehod nekajkrat 

na teden, medtem ko gresta na sprehod nekajkrat na teden le dve (2) osebi. 

Pri rubrikah: igre z ţogo in plavanje v pogostosti izvajanja dejavnosti med obema skupinama 

ni večjih razlik. 
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Hipotezo smo preverili tudi s hi kvadrat preizkusom: 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: sprehodi 

Hi kvadrat  4,418 

df 3 

P 0,220 

Preglednica 4.24 - Hi kvadrat preizkus pogostosti sprehodov 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti izvajanja dejavnosti: sprehodi 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: igre z ţogo 

Hi kvadrat  1,977 

df 3 

P 0,577 

Preglednica 4.25 - Hi kvadrat preizkus pogostosti igranja iger z ţogo 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti izvajanja dejavnosti: igre z ţogo. 

Rezultati Kullbackovega testa za dejavnost: plavanje 

Hi kvadrat  2,955 

df 1 

P 0,086 

Preglednica 4.26 - Hi kvadrat preizkus pogostosti plavanja 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v pogostosti izvajanja dejavnosti plavanja. 

Na podlagi odgovorov in rezultatov hi kvadrat testa hipotezo 5 ne moremo potrditi, saj ni 

statistično pomembnih razlik med skupinama v nobeni od dejavnosti, ki spada pod telesne 

dejavnosti. 

4.6 Hipoteza 6 

Predvidevamo, da je raznolikost dejavnosti za preţivljanje prostega časa večja pri 

odraslih osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju v socialno-varstvenem zavodu kot 

pri odraslih osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma. 
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Pri analizi šeste hipoteze smo zajeli vse podatke iz naslednjih tabel: tabela 4.4, tabela 4.11, 

tabela 4.15 in tabela 4.21. Vključene so vse aktivnosti: informativne, ustvarjalne, druţabne in 

telesne aktivnosti, zajete v hipotezi 2, hipotezi 3, hipotezi 4 ter hipotezi 5. Pri vseh teh 

hipotezah smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med obema skupinama. 

Hipotezo smo preverili s hi kvadrat preizkusom in pri tem zajeli vse dejavnosti. 

Kullbackov test: 

Hi kvadrat test 9,364 

df 6 

P 0,154 

Preglednica 4.27- Hi kvadrat preizkus raznolikosti dejavnosti 

Rezultati Kullbackovega testa kaţejo, da med obema skupinama ni statistično pomembnih 

razlik v raznolikosti dejavnosti za preţivljanje prostega časa. 

Na podlagi odgovorov in rezultatov hi kvadrat testa hipotezo 6 ne moremo potrditi, saj med 

obema skupinama ni razlik v raznolikosti preţivljanja prostega časa. 

4.7 Hipoteza 7 

Predvidevamo, da sta obe skupini zadovoljni z dejavnostmi, ki so jima ponujene v 

prostem času. 

Osebe so svoje ţelje izraţale pri vsaki od dejavnosti vodeno in na koncu vprašalnika 

samostojno. 

PODROČJE VDC MURSKA SOBOTA DOM LUKAVCI 

 Ţelim si 

sprememb 

Zadovoljen 

sem 

Ni 

izrazil 

ţelje 

Ţelim si 

sprememb 

Zadovoljen 

sem 

Ni 

izrazil 

ţelje 

Pitje kave, čaja 

kapučina 

2 osebi 9 oseb 1 

oseba 

7 oseb 5 oseb 0 oseb 

Obisk trgovine 6 oseb 5 oseb 1 

oseba 

8 oseb 1 oseba 3 

osebe 

Sprehodi 4 osebe 8 oseb 0 oseb 9 oseb 3 osebe 0 oseb 

Plavanje 12 oseb 0 0 10 oseb 2 oseb 0 
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TV 2 osebi 9 oseb 1 oseb 4 oseb 8 oseb 0 

RADIO 6 oseb 5 oseb 1 oseb 8 oseb 4 oseb 0 

Časopis 3 oseb 4 oseb 5 oseb 2 oseb 9 oseb 1 

Računalnik 3 oseb 9 oseb 0 10 oseb 2 oseb 0 

Ustvarjalne 

dejavnosti 

5 oseb 7 oseb 0 6 oseb 6 oseb 0 

Prijatelji in 

druţenje 

4 oseb 4 oseb 4 oseb 7 oseb 3 oseb 2 oseb 

Druţabne igre 4 oseb 2 oseb 6 oseb 9 oseb 3 oseb 0 

Kino in gledališče 7 oseb 3 oseb 2 oseb 7 oseb 1 oseb 4 oseb 

Obiski 8 oseb 4 oseb 0 12 oseb 0 0 

Samostojno 

izraţanje ţelja 

9 oseb 3 osebe 0 7 oseb 3 osebe 2 osebi 

Preglednica 4.28 - Ţelja po spremembi in zadovoljstvo pri posameznih dejavnostih 

Več kot polovica oseb, ki bivajo doma, je zadovoljnih pri naslednjih štirih (4) dejavnostih: 

pitje kave, čaja in kapučina, spremljanje televizije, uporaba računalnika. 

Več kot polovica oseb, ki bivajo doma je zadovoljnih pri naslednjih treh (3) dejavnostih: 

spremljanje televizije, branje časopisa in revij in ustvarjalne dejavnosti. Več kot polovica 

oseb, si ţeli sprememb na naslednjih področjih: 

VDC Murska Sobota Dom Lukavci 

obisk trgovine pitje kave 

plavanje obisk trgovine 

radio sprehodi 

obisk kina in gledališča plavanje 

obiski radio 

 računalnik 

 druţenje s prijatelji 

 druţabne igre 

 kino in obisk gledališča 

 obiski 

Preglednica 4.29 - Ţelja po spremembi pri posameznih dejavnostih 
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Iz tabele je razvidno, da si sprememb pri večini dejavnostih ţelijo osebe, ki bivajo v Domu 

Lukavci.  

Pri samostojnem izraţanju ţelja si 9 oseb, ki biva doma, ţeli sprememb na področju svojih 

prostočasnih aktivnosti. V domu Lukavci je ţelje po spremembi izrazilo sedem (7) oseb. Ţelje 

so povezane predvsem s pogostostjo izvajanja posamezne dejavnosti.  

Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da si sprememb v prostem času vsaj pri eni od 

dejavnosti ţeli večina odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, kar pomeni, da 

niso zadovoljni s ponujenimi dejavnostmi. 

Hipotezo smo statistično preverili s hi kvadrat testom: 

Hi kvadrat test 1,667 

df 3 

P 0,644 

Preglednica 4.30 - Hi kvadrat preizkus zadovoljstva z ponujenimi dejavnostmi 

Na podlagi odgovorov in statističnih rezultatov hi kvadrat testa smo ugotovili, da si večina 

uporabnikov v svojem prostem času ţeli spremembe, zato hipotezo 7 ovrţemo. 
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5  SKLEP 

Prosti čas odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju je dokaj neraziskana tema. S 

študijem literature in raziskavo o prostočasnih aktivnostih odraslih oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju smo dosegli zastavljene cilje in osvetlili problematiko na tem področju, saj 

je prosti čas eden od pomembnih dejavnikov, ki prispeva k kvaliteti ţivljenja. 

V teoretičnem delu smo predstavili kvaliteto ţivljenja, značilnosti oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju v obdobju odraslosti in starosti ter probleme, s katerimi se srečujejo 

njihove druţine. Predstavili smo tudi moţnosti skrbi, varstva in bivanja odraslih oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

lahko bivajo doma ali pa ţivijo v instituciji. V raziskavi smo zajeli obe skupini, in sicer 

odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma in obiskujejo varstveno 

delovni center Murska Sobota in  odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

bivajo v socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci. Opisali smo tudi moţnosti dela in 

zaposlitve teh oseh, najpomembnejši element dela pa je bil prosti čas in moţnosti preţivljanja 

prostega časa odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v Pomurju. Kvalitetno 

preţivljanje prostega časa je pravica vsakega posameznika, zato smo navedli tudi pravice oseb 

z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Analiza raziskave je pokazala, da med odraslimi osebami, ki bivajo doma in obiskujejo 

varstveno delovni center Murska Sobota in odraslimi osebami, ki bivajo v socialno-

varstvenem zavodu dom Lukavci, ni pomembnih razlik v preţivljanju prostega časa. Kar bi pa 

morali izpostaviti pa je, da si večina oseb ţeli sprememb v prostem času. Ţelje so povezane 

predvsem s pogostostjo izvajanja posameznih dejavnosti, osebe si ţelijo, da bi nekatere 

dejavnosti lahko izbirali pogosteje. To so predvsem dejavnosti, kjer imajo te osebe manj 

moţnosti za izbiro v prostem času: v največji meri so to druţabne dejavnosti, kot so obisk 

kina in gledališča, druţenje s prijatelji in obiski ter telesne dejavnosti kot so: moţnost 

plavanja ali obiska term, sprehodi. Osebe, ki bivajo v Domu Lukavci, pa imajo ţelje po 

spremembi še na področju informativnih dejavnosti. Ţelijo si, da bi lahko večkrat gledale 

televizijo, poslušale radio in uporabljale računalnik, večina oseb se ţeli naučiti teh veščine. 

Pri izvedbi diplomske naloge smo naleteli tudi na nekaj teţav. V Pomurju je relativno majhen 

vzorec odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, zato je raziskava zajela le majhen 

vzorec oseb. Prvotno smo načrtovali  vzorec 30 oseb: 15 odraslih oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, ki bivajo doma in obiskujejo varstveno delovni center Murska Sobota in 
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15 odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo v socialno varstvenem 

zavodu Dom Lukavci, a se z izvajanjem raziskave niso strinjali trije (3) starši oziroma 

skrbniki oseb, ki bivajo doma. Zato smo vzorec zmanjšali na 12 oseb v vsaki skupini, da smo 

ju lahko primerjali med seboj. Teţava je tudi, da  na področju prostočasnih aktivnosti odraslih 

oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji ni raziskav, s katerimi bi lahko 

primerjali našo raziskavo. 

Na tem področju se pojavlja tudi veliko moţnosti za nadaljnje raziskave: lahko bi primerjali 

preţivljanje prostega časa med odraslimi osebami v različnih regijah, zanimiva bi bila tudi 

raziskava o preţivljanju prostega časa oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v različnih 

ţivljenjskih obdobjih in podobno. 

In če zaključimo, sta čim večja samostojnost in neodvisnost oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju ključni, da bi njihovo ţivljenje bilo kakovostno. Pri tem je pomembno 

ustrezno doţivljanje samega sebe, k čemur pripomorejo prijateljstva in partnerski odnosi, ki 

so pomemben vidik preţivljanja prostega časa. Osebe, ki delajo z odraslimi osebami, morajo 

upoštevati, da le te potrebujejo več spodbud in vodenja, da se lahko same zaposlijo z 

dejavnostjo, ki zapolni prosti čas in hkrati prinaša veselje. Izrednega pomena se mi zdi, da te 

osebe spodbujamo k vsem dejavnostim,  predvsem k telesnim in druţabnim. Pri tem ne 

smemo pozabiti, da so le odrasle osebe in imajo moţnost izbire. Pomembno je vseţivljenjsko 

učenje po manjših korakih in v manjših skupinah znotraj zavoda ter pri osebah, ki bivajo 

doma, delo s starši, saj imajo ti velik vpliv na prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma. Organizacija prostočasnih aktivnosti naj poteka 

v skladu z dejanskimi potrebami in sposobnostmi in naj je prilagojena ţeljam posameznika. 

Vsak zavod oziroma center je dolţan usposabljati svoje delavce za znanja, kako organizirati 

dejavnosti v prostem času. 

Veliko lahko pripomorejo tudi prostovoljci, ki se sami odločijo, da bodo delali v dobro drugih 

brez materialne koristi. Pri tem pridobijo veliko sami, predvsem pa veliko pridobijo odrasle 

osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Ker večina dejavnosti zahteva materialna sredstva lahko veliko pomagajo donatorji, pomaga 

lahko lokalna skupnost in ne nazadnje tudi vsi mi kot posamezniki, del dohodnine lahko 

namenimo tem ustanovam. 
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Glede na rezultate raziskave priporočam, da se tako v varstveno delovnem centru Murska 

Sobota kot tudi v socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci, zaposleni v večji meri posvečajo 

pogovorom, v katerih bodo imele odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

moţnost izraziti svoje ţelje. Če se kakšne ţelje zaradi različnih razlogov ne morejo izpolniti, 

je pomembno, da se tem osebam razloţi, zakaj je temu tako. 

Upam, da sem s svojo raziskavo pomagala ustanovam, zavodom, centrom in društvom, ki 

delajo z odraslimi osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju, da bodo laţje razumele 

ţelje in potrebe teh oseb  ter aktivno delale pri izboljšanju kakovosti prostega časa. 
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7 PRILOGE  

7.1 Anketa uporabljena v Varstveno delovnem centru Murska Sobota 

  SPLOŠNO 

Kaj delaš, ko prideš domov-popoldne? 
_______________________________________________________________________________ 

Kaj še?_________________________________________________________________________ 

Kaj pa delaš zvečer? ______________________________________________________________ 

Ti je popoldne/zvečer, ko si doma kdaj dolgčas?________________________________________ 

Bi v prostem času naredil kaj drugače?________________________________________________ 

Delaš v prostem času kaj česa nočeš?_________________________________________________ 

 
SPANJE v prostem času rad spim…. Kako pa to? 
_________________________________________ 

Ti je to všeč početi ali pa si samo tako utrujen? 

_________________________________________ 

Kolikokrat spiš? Vsak dan? Kako dolgo? (par ur, 
samo malo…) 

_________________________________________ 

Se tega sam spomniš ali ti kdo predlaga to? 

_________________________________________ 

KAVA, ČAJ, KAPUČINO 

Jaz zelo rada pijem kavo, čaj in kapučino…. Kaj pa ti? _________________________________ 

Si kdaj popoldne doma in med vikendi sam skuhaš kavo?________________________________ 

 

 DA 

Kaj si skuhaš sam?___________________ 

Ti eno izmed teh stvari skuha kdo drug, če si tega 
želiš?_____________________ 

Kako pogosto piješ in si sam skuhaš? 
_________________________________ 

Si želiš tega večkrat?_____________________ 

Se sam tega spomniš, ti kdo predlaga? 
______________________________________ 

 NE 

Zakaj ne? 

____________________________

____________________________ 

Bi si tega želel? 

____________________________

____________________________ 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Miholič Barbara; diplomsko delo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISK TRGOVINE 

Jaz zelo rada hodim v trgovino, kaj pa ti? 
______________________________________________________ 

 

 

 

 DA: se tega sam spomniš?_____________________________________ 

Kako pogosto greš? __________________________________________ 

Bi rad šel večkrat pa ne moreš/smeš?____________________________ 

 NE: Zakaj pa ne? _________________________________________ 

Pa bi rad šel, pa ne moreš/ne smeš? 

_______________________________________________________

__ 

 OBISKI: pride kdo, ko si doma k vam na obisk? ___________________________________________________________________________________ 

Greste vi kam, ko si doma? ______________________________________________________________ Kako pogosto? ________________________ 

Imaš željo, da bi šel na obisk še kam drugam ali da bi kdo prišel k tebi? ________________________________________________________________ 

ŠPORT 

Kaj pa še počneš, ko imaš čas? Recimo zunaj, zdaj ko bo bolj toplo ali pa tudi pozimi? 

______________________________________________________________________________ 

Tukaj v okolici imamo veliko bazenov (v Murski Soboti, Banovci, Moravci)… Si že kdaj obiskal 

bazen?____________________________________________ 

Si imel kdaj možnost iti plavat?_________________________________  

 

 

 DA: Kako pogosto/kolikokrat si že šel plavat? _______________________________ 

Zakaj misliš, da ne moreš večkrat iti plavat?________________________________ 

Bi si tega želel? _____________________________________________________ 

Kaj delaš še tam?_____________________________________________________ 

 NE: Zakaj ne? ___________________________________ 

Bi si tega želel?__________________________________ 
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ŠPORT: Jaz se v prostem času rada sprehajam/hodim na sprehod. Kaj pa ti? 
___________________________________________________________________ 

Zakaj DA, zakaj NE?______________________________________________________________ 

Kako pogosto? _________________________________________________________________ 

Kaj še delaš, ko si zunaj? __________________________________________________________ 

Kaj pa kakšne igre z žogo? Katere? 

_______________________________________________________________________________ 

TV: Praviš, da rad gledaš TV. Kako pogosto? Vsak dan, enkrat na 
teden__________________________________ Koliko ur na dan?_____________________ 

Kaj gledaš vse po TV?___________________________________________________ Kaj pa 
še?____________________________________________________ 

Bi rad kaj gledal po TV pa ne moreš/ne smeš? 
________________________________________________.  

Se sam odločil kako pogosto in kaj boš gledal po TV 

ODG NE: si tega ne želiš? Ti ni omogočeno? Bi si 
želel?____________________________________________________________________ 

 
RADIO: Nekateri zelo radi poslušajo radio.. Kaj pa ti? ______________ 

 Kaj rad poslušaš? _______________________________________________ 

Kakšna glasba ti je všeč? ___________________________ Kako 
pogosto?_____________________________ Bi rad večkrat?____________________________ 

ČASOPIS: Kaj pa kakšni časopis/revije rad listaš? _________________ Katere? 
_______________________________ Kako pogosto?_____________________ 

Zakaj ne? ______________________________________________________________ 

RAČUNALNIK: Tam v sobi sem videla računalnik. Ti kdaj uporabljaš 

računalnik_____________________________________________________________ 

DA: Kaj delaš na računalniku? ____________________   Kolikokrat?_____ 

Bi rad še kaj drugega počel, pa nimaš možnosti? _______________Samoodločanje:____________ 

Kaj ti je še posebej všeč pri delu z rač? 

__________________________________________________ 

NE:  Zakaj NE? ______________________      Pa bi uporabljal računalnik, če bi imel to možnost? 

_______________________________________________________________________________________ 
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USTVARJALNE DEJAVNOSTI: Tukaj v vašem VDC-ju sem videla veliko slik in raznih zanimivih 

izdelkov. Počneš kaj takega tudi ko prideš domov-popoldne in zvečer? 

______________________________________________________________________________ 

DA: Kaj od tega počneš doma? _______________________. Kolikokrat?___________________ 

Se sam tega spomniš ali pa ti kdo to predlaga? _______________________________________. 

Bi počel kaj takega doma, če bi imel možnost?________________________. 

Kaj?______________________________________ 

NE: Zakaj ne?____________________ Bi to počel, če bi imel možnost?____________________ 

DRUŽABNE DEJAVNOSTI:  Imaš prijatelje/a? ___________________________________.   

Da: Kaj vse počnete, ko imate čas?________________________________________. Kaj bi si 
želeli početi, če bi imeli možnost?______________________________________. Bi se želel 
večkrat družiti? ______________________________________________. Kaj ti je najbolj všeč, ko 
si z prijatelji?___________________________________. 

Kaj še lahko počnete, ko imate čas in ste skupaj? _______________________________________. 
Kaj še? _______________________ 

Kaj pa kakšne igre? _______________ Katere?______________________________________. Se 
sam tega spomniš?________________________ 

Kako to da ne?_________________ 

Kaj pa v kinu/gledališču, si že kdaj bil?__________________. DA: Kolikokrat? 
________________________ S kom?____________________________ 

Kaj ste gledali?_________________________ Si se sam tega spomnil/ti je bilo 
všeč?___________________________________________ 

NE: kako to, da ne? ________________________________ Pa bi rad šel, če bi imel 
možnost?_______________________________________________ 

KONEC: Bi si želel, da bi bilo v tvojem prostem času kaj 

drugače?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

Kaj bi rad večkrat počel, če bi lahko? Si želiš kaj početi pa ne moreš? 

_______________________________________________________________________ 

Kaj misliš zakaj 

ne?____________________________________________________________________________

___________________________________ 
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SPLOŠNO 

Kaj delaš popoldne/zvečer? 
_______________________________________________________________________________ 

Kaj še?_________________________________________________________________________ 
V vašem domu imate cel kup dejavnosti. Kam vse hodiš? 

- ___________________________Ti je všeč/hodiš rad?  _______________________ 
- ___________________________Ti je všeč/hodiš rad? __________________________ 
- Kje ti je najbolj všeč? 

________________________________________________________________________ 

Ali se sam tega spomniš, ali si na seznamu?___________________________________________  

Si se za to sam odločil, ali ti je kdo drug predlagal, da bi bilo dobro? 
_____________________________________________________________________ 

Kam pa bi najraje hodil? Kaj bi najraje počel?_________________________________________ 

Pa si komu povedal, da bi to rad? Si kdaj to predlagal? 
_______________________________________________________________________________ 

Hodiš kam, kamor ne želiš? Kam? _______________________________________________ 
Zakaj pa to? _______________________________________ 

Praviš, da obiskuješ to dejavnost izbiraš katere našteje… Kdo te je povabil na to 
dejavnost?__________________________________________________ 

Ti je kdaj dolgčas? 

Kakšne pa so tvoje želje glede prostega časa? Kaj bi rad 
počel?_________________________________________________________________________ 

 

SPANJE v prostem času rad spim…. Kako pa to? 
_________________________________________ 

Ti je to všeč početi ali pa si samo tako utrujen? 

_________________________________________ 

Kolikokrat spiš? Vsak dan? Kako dolgo? (par ur, 
samo malo…) 

_________________________________________ 

Se tega sam spomniš ali ti kdo predlaga to? 

_________________________________________ 
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KAVA, ČAJ, KAPUČINO 

Jaz zelo rada pijem kavo, čaj in kapučino…. Kaj pa ti? _________________________________ 

Si kdaj popoldne doma in med vikendi sam skuhaš kavo?________________________________ 

 

 DA 

Kaj si skuhaš sam?___________________ 

Ti eno izmed teh stvari skuha kdo drug, če si tega 
želiš?_____________________ 

Kako pogosto piješ in si sam skuhaš? 
_________________________________ 

Si želiš tega večkrat?_____________________ 

Se sam tega spomniš, ti kdo predlaga? 
______________________________________ 

 NE 

Zakaj ne? 

____________________________

____________________________ 

Bi si tega želel? 

____________________________

____________________________ 

OBISKI Pride kdaj kdo k tebi na obisk?______________ Imaš ti možnost, da greš kam na 
obisk?_______________________ 

DA: Kako pogosto? _____________ Imaš željo, da bi šel na obisk še kam drugam ali da bi kdo 
prišel k tebi? ____________________________________ 

Bi si tega želel večkrat?________________________ 

NE: Kako to da ne? ______________________________ Bi si tega želel?_____________ 

TRGOVINA: Imaš možnost, da greš sam v trgovino, če kaj rabiš? 

 

 

 DA: se tega sam spomniš?_____________________________________ 

Kako pogosto greš? __________________________________________ 

Bi rad šel večkrat pa ne moreš/smeš?____________________________ 

 NE: Zakaj pa ne? 

_________________________________________ 

Pa bi rad šel, pa ne moreš/ne smeš? 

_________________________________________________

________ 
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TV: Praviš, da rad gledaš TV. Kako pogosto? Vsak dan, enkrat na 
teden__________________________________ Koliko ur na dan?_____________________ 

Kaj gledaš vse po TV?___________________________________________________ Kaj pa 
še?____________________________________________________ 

Bi rad kaj gledal po TV pa ne moreš/ne smeš? _______________________________________.  

Se sam odločil kako pogosto in kaj boš gledal po TV 

ODG NE: si tega ne želiš? Ti ni omogočeno? Bi si 
želel?___________________________________________________________________________ 

 
RADIO: Nekateri zelo radi poslušajo radio.. Kaj pa ti? ______________ 

 Kaj rad poslušaš? _______________________________________________ 

Kakšna glasba ti je všeč? ___________________________ Kako 
pogosto?_____________________________ Bi rad večkrat?____________________________ 

ČASOPIS: Kaj pa kakšni časopis/revije rad listaš? _________________ Katere? 
_______________________________ Kako pogosto?_____________________ 

Zakaj ne? ______________________________________________________________ 

RAČUNALNIK: Tam v sobi sem videla računalnik. Ti kdaj uporabljaš računalnik 

_____________________________________________________________ 

DA: Kaj delaš na računalniku? ____________________   Kolikokrat?_____ 

Bi rad še kaj drugega počel, pa nimaš možnosti? _______________Samoodločanje:____________ 

Kaj ti je še posebej všeč pri delu z računalnikom? __________________________________________________ 

NE:  Zakaj NE? ______________________ Pa bi uporabljal računalnik, če bi imel to možnost? ____________ 

DEJAVNOSTI NA PROSTEM/ŠPORT Sprehodi: Zakaj DA/NE? _____________Kako 
pogosto?___________    Bi si želel večkrat?________. Balinanje: Zakaj DA/NE? ____________     
Kako pogosto?____________ Bi si želel večkrat?________. 

Igre z žogo? Katere? _______________ Zakaj DA/NE? ______________________________Kako 
pogosto?____________ Bi si želel večkrat?________. 

Bazen: Si imel kdaj možnost iti plavat? Zakaj DA/NE? ____________ Bi si želel iti večkrat? 
______________     Zakaj misliš, da ne moreš večkrat iti na bazen?__________________________ 
Pa bi si tega želel? _______________________________________ 

Izleti: Si bil že kdaj na kakšnem izletu? ______Zakaj DA/NE? ________________________ Zakaj 
misliš, da NE?_____________________ Bi si tega želel 
večkrat?___________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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DRUŽABNE DEJAVNOSTI: Imaš prijatelje/a? 

___________________________________________________________.  Da: Kaj vse počnete, ko 

imate čas?________________________________________. Kaj bi si želeli početi, če bi imeli 

možnost?______________________________________. Bi se želel večkrat družiti? 

______________________________________________. NE: Kako to, da 

NE?_________________________________. 

PEVSKI ZBOR: ga obiskuješ? DA: ti je všeč? Si se sam odločil?_________________________ Kako 

to, da ne?________________________________ 

KINO/GLEDALIŠČE? Kaj pa v kinu/gledališču, si že kdaj bil?___________. DA: Kolikokrat? 
________________________ S kom?____________________________ 

Si se sam tega spomnil/ti je bilo všeč?___________________________________________ 

NE: kako to, da ne? ________________________________ Pa bi rad šel, če bi imel 
možnost?_______________________________________________ 

DRUŽABNE IGRE: Se igrate? Zakaj DA/NE?_______________________________________ 
Katere?________________________ Kako pogosto?________________ Bi se jih šel večkrat, če bi 
imel možnost?_______________________________ Se tega sam spomniš, ali ti kdo to 
predlaga?_______________________________ 

OBISK MINI BIFEJA? Obiščeš kdaj bife? DA/NE Lahko greš kadar hočeš? DA/NE. Bi šel 
večkrat?________________________________________________________ 

 

 

USTVARJALNE DEJAVNOSTI:  

LIKOVNO: v prostem času kaj ustvarjaš? _________________ 

kaj?_______________________________ Zakaj DA/NE? Bi si tega želel? _____________ 

DRAMSKO UDEJSTVOVANJE: Hodiš k dramski skupini? DA/NE. Ti je všeč? DA/NE. Si se tega sam 

spomnil, ti je kdo to predlagal/si se sam odločil?_________________ 

Bi rad hodil, pa ne moreš ? 

_________________________________________________________________ 

 

KONEC:  Bi želel, da bi bilo v tvojem PČ, kaj drugače? DA/NE. 

Kaj?__________________________________________________________________________ 

Kaj bi si želel večkrat početi, če bi lahko?____________________________________________ 

Zakaj misliš, da tega ne moreš 

večkrat?_______________________________________________________________________ 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Miholič Barbara; diplomsko delo 
 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

Spodaj podpisana Barbara Miholič, rojena 14.3.1989 v Murski Soboti, študentka Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, s podpisom potrjujem, da sem avtorica diplomske naloge z naslovom: 

Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 
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