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ŠPORTNE AKTIVNOSTI ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU V SOCIALNO-VARSTVENIH ZAVODIH NA 

GORENJSKEM 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

POVZETEK 

Osnovni namen diplomskega dela je bil raziskati športno aktivnost odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem in v 

njihovem domačem okolju. 

V raziskavo je bilo vključenih 8 strokovnih delavcev in 30 staršev/skrbnikov. Podatki so bili 

pridobljeni z vprašalnikoma, ki sem jih zbirala v treh socialno-varstvenih zavodih na 

Gorenjskem, podatke od staršev pa sem pridobila preko ustanov in osebnega kontakta.  

Ugotovili smo, da se OMDR najpogosteje ukvarjajo s pohodi, planinarjenjem. Glavna motiva 

za ukvarjanje s športno aktivnostjo sta, da se preko športne aktivnosti lahko družijo s 

prijatelji, vrstniki ter ker šport koristi zdravju. Največ OMDR se ukvarja s športno aktivnostjo 

1-2x tedensko, glavni vzrok gibalne neaktivnosti je nemotiviranost, nezainteresiranost 

OMDR. Ugotovila sem, da se OMDR pogosto vključujejo v različne športne aktivnosti, ki jih 

organizirajo športna društva in zveze. Športne aktivnosti za OMDR, ki so vključene v 

ustanove izvajajo posamezniki z različnih strokovnih področij. Najpogosteje se aktivnosti 

izvajajo zunaj (na igrišču, v naravi) ter v športnih objektih v okolici ustanove. Strokovni 

delavci v ustanovah menijo, da je na področju športnih aktivnosti OMDR ustrezno 

poskrbljeno, glede na možnosti, ki jih imajo. 

 

KLJUČNE BESEDE: odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, socialno-

varstveni zavodi, športne aktivnosti  
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SPORTS ACTIVITIES OF ADULTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES IN SOCIAL-WELFARE INSTITUTIONS IN 

THE GORENJSKA REGION 

University in Ljubljana, Faculty of Education, 2013 

SUMMARY  

The main purpose of this thesis was to investigate physical activity among adults with 

intellectual disabilities in the social - welfare institutions and in the home environment, in 

upper. 

The study included eight professionals and 30 parents / guardians. Data were obtained from 

questionnaires that I have collected in three health institutions in upper, information from 

parents, I gained over the institutions and personal contact. 

We found that persons with intellectual disabilities is most commonly involved in hiking, 

mountaineering. The main motivation to engage in sports activities have to be through sports 

can socialize with friends, peers, and because sport is good for health. Most persons with 

intellectual is engaged in sports activity 1-2x a week, a major cause of physical inactivity is a 

lack of motivation, lack of interest in persons with intellectual disabilities. I found that 

persons with intellectual disabilities is often participate in various sports activities organized 

by sport clubs and associations. Sports activities for persons with intellectual disabilities, 

which are included in the facilities implemented by individuals with different areas of 

expertise. The most common activities are carried out (on the pitch, in-kind), and sports 

facilities around the institution. Practitioners in institutions believe that in sports persons with 

intellectual disabilities properly taken care of, according to the options you have. 

 

KEYWORDS adults with intellectual disabilities, social-welfare institutions, sports 

activities 
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1 UVOD   

Znano je, da imata vseživljenjsko učenje in aktivno življenje za človeka velik pomen za 

ohranjanje njegove lastne identitete, za psihofizično zadovoljstvo, za razumevanje smiselnosti 

življenja in nenazadnje tudi za njegov nadaljnji razvoj in obstoj. 

Gibalni razvoj je temelj umskega razvoja in z razvijanjem gibalnega pospešujemo tudi umski 

razvoj (Kotar, 1995). Torej je potrebno skozi vsa življenjska obdobja poudarjati pomen 

gibanja kot pomembno vlogo in nalogo v sklopu celostnega človekovega obstoja. 

Vsaka oseba je svet zase in ne glede na svoje sposobnosti ter ne glede na vrsto in stopnjo 

motnje v duševnem razvoju ima določene potenciale, ki jih je potrebno aktivirati in 

spodbujati. Najbolje je, da jih aktiviramo že v mladosti in jih nato razvijamo in spodbujamo 

skozi vsa življenjska obdobja. Tudi na področju športne aktivnosti odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju je enako. Ko te osebe odrastejo, po končanem vzgojno-izobraževalnem 

procesu mnoge odidejo v različne socialno-varstvene ustanove, druge ostanejo v domači 

oskrbi. Kako, v kolikšni meri in na kakšen način poskrbijo za odrasle OMDR na področju 

športne aktivnosti v domači oskrbi in v socialno-varstvenih ustanovah sem raziskovala v 

svojem diplomskem delu. 

Pomembno je, da se strokovni delavci v ustanovah, ki delajo neposredno z OMDR zavedajo, 

da je potrebno pri načrtovanju aktivnosti izhajati iz posameznikovih sposobnosti, navad, 

potreb, interesov in želja, kar jim posledično pomaga krepiti obstoječe spretnosti in znanje. 

Poleg vsega naštetega pa se je potrebno zavedati, da je pri OMDR lastna ustvarjalnost manj 

razvita. Zato je še toliko bolj pomembna vloga in pripravljenost strokovnih delavcev in 

staršev doma, kako tem osebam približati gibalne oz. športne aktivnosti, kako razvijati in 

spodbujati njihovo lastno gibalno  ustvarjalnost. Poleg institucij v katerih odrasle OMDR 

bivajo med tednom ima pri razvoju in ohranjanju športnih aktivnosti pomembno vlogo tudi 

družina oz. domače okolje. Družina je tista t.i. zarodna celica vsega človeškega življenja, za 

mnoge ljudi je preprosto središče življenja in je prostor, kjer se razvija osebnost otroka 

(Hawlina, 1997). Zato je prav družina tudi pomemben dejavnik za spodbujanje človekovih 

interesov in sposobnosti na področju gibanja.  

Vsi se staramo. Starajo se tudi vsi uporabniki v naših zavodih, varstveno-delovnih centrih, 

stanovanjskih in bivalnih skupnostih ter v družinah. Vendar pa je potrebno poudariti, da se 
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OMDR starajo hitreje od zdravih ljudi in tako posledično tudi prej izgubijo potrebno 

življenjsko energijo. In prav to nas še dodatno motivira k spodbujanju teh oseb k športni 

aktivnosti, kajti le tako jih ohranjamo, kar se da, dolgo pri močeh. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ODRASLE OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

2.1.1 Opredelitev oseb z motnjami v duševnem razvoju (OMDR) 

Skalar (1999, str. 122) opredeljuje osebe s posebnimi potrebami kot: »osebe, ki imajo zaradi 

fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov 

ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri 

zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na dražljaje in pri gibanju, pri sproščanju in 

komuniciranju s socialnim okoljem«. 

Oseba z motnjami v duševnem razvoju na testiranju običajno doseže rezultat, ki bistveno 

odstopa od povprečja na vsaj dveh področjih adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb za 

samega sebe, domača opravila, orientacija v okolju, funkcionalno akademska znanja, samo 

usmerjanje, zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna 

sposobnost (Lačen, 2001). 

V ospredju ni več intelektualni razvoj in z njim kategorije inteligenčnega kvocienta ter samo 

pojmovanje oseb (lažja, zmerna, težja in težka motnja v duševnem razvoju) ampak nivo 

pomoči oz. podpore, ki jo posameznik z motnjo v duševnem razvoju potrebuje na enem, dveh 

ali več adaptivnih področjih (Lačen, 2001). 

»Motnja v duševnem razvoju pomeni pomembno omejitev v vse splošnem funkcioniranju 

posameznika. Je splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni 

dobi in je vezano na ne adekventnost adaptivnega vedenja in to na področjih samostojnosti, 

komunikacije, socializacije in razumevanja« (Lačen, 2001, str. 11). 

2.1.2 Odraslost pri osebah z motnjami v duševnem razvoju 

Ko govorimo o osebah z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se 

moramo zavedati, da bodo te osebe celotno svoje življenje, torej tudi v odraslosti, potrebovale 

posebno skrb oz. podporo (občasna, omejena, obsežna in vseobsegajoča podpora), vodenje, 

pomoč in usmerjanje. Osebe z motnjami v duševnem razvoju ne bodo nikoli v celoti 

samostojne. Vendar moramo kljub temu vedeti, da razvoj OMDR poteka po enakih korakih 

kot pri ostalih ljudeh, le pot in čas razvoja sta drugačni.  
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Odrasle osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju se vključujejo v življenje in zaposlovanje 

enako kot vsi drugi ljudje. Nimajo nekega posebnega osebnega statusa, so brez posebnih 

omejitev in tudi brez posebnih pravic. Nekateri si pridobijo nižjo poklicno izobrazbo, drugi se 

zaposlijo zgolj s končanim osnovnošolskim programom. Večina oseb z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju ima svojo družino, prijatelje, prosti čas, tako da lahko rečemo, da živijo 

običajno samostojno življenje. Pri odraslih osebah z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju pa je tako, da potrebujejo pomoč tudi v odraslosti. Država jim priznava 

status invalidne osebe in jim zagotavlja različne oblike pomoči. Vključujejo se lahko v 

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

posebnimi pogoji. Kot bomo tudi kasneje še podrobneje predstavili so za odrasle osebe z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju organizirane tudi različne oblike bivanja in 

celodnevnega vodenja v varstveno delovnih centrih, manjših stanovanjskih, bivalnih 

skupnostih ali zavodih. Odrasle osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju imajo 

pogosto tudi kombinirane motnje (Jurišić, 2006). 

»Slovenska zakonodaja predpostavlja, da osebe, ki dopolnijo 18 let postanejo poslovno 

sposobne, kar pomeni, da jim je priznana sposobnost samostojnega prevzemanja 

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

možnost vstopanja v zakonsko zvezo, itd. 18 let je torej tista starost, ko naj bi posameznik 

pridobil pravice odrasle osebe, ki naj bi ravnala odgovorno in zrelo« (Praček, 2006, str. 24). 

Status opravilno nesposobne osebe določi pristojno sodišče na podlagi predloga centra za 

socialno delo, ki ugotovi, da oseba zaradi različnih razlogov ni sposobna sprejemati pravne in 

poslovne odločitve in zato se tej osebi odvzame poslovno sposobnost. Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju z 18. leti dobijo tako imenovani status opravilno nesposobne osebe, s tem 

izgubijo pravice odraslih oseb in ostanejo odvisne od svojih staršev ali skrbnikov za vse 

življenje (Praček, 2006).  

Življenjska pot oseb z motnjami v duševnem razvoju je kljub temu, da gredo čez vse razvojne 

faze nekoliko drugačna, kot pri ostalih ljudeh. V svojem razvoju sledijo istim zakonitostim 

kot vse druge osebe, vendar pa je njihov razvoj mnogo počasnejši in s številnimi odstopanji v 

obvladovanju posameznih veščin. Pri razvoju se lahko nekatere faze pojavljajo sočasno (npr. 

nekdo se hitreje razvija na področju motorike, počasneje na področju govora, pri drugem pa 

se obe področji razvijata istočasno). Na področjih govora, motorike, socialnem in 

emocionalnem področju imajo osebe s posebnimi potrebami zaradi številnih nevro-patoloških 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

5 

 

in drugih vzrokov upočasnjen razvoj. Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo za 

svojo stopnjo razvoja bogate življenjske izkušnje, kljub pomembnim razlikam med 

kronološko in mentalno starostjo. Sama pot za doseganje znanj, veščin pa je nekoliko 

drugačna kot pri drugih ljudeh. Zato je vsako primerjanje z drugimi ljudmi nesprejemljivo ter 

nikakor ne moremo reči, da je ta oseba otrok in jo kot take ne moremo obravnavati. 

Obravnavati jo je potrebno kot odraslo osebo in ji zagotoviti zadovoljevanje svojih potreb 

(Praček, 2006).  

2.2 KAZALCI KVALITETE ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

2.2.1 Opredelitev pojma kvaliteta življenja  

Kvalitetno življenje pojmuje vsak človek drugače, odvisno je od vzgoje, okolja v katerem 

živi, sistema vrednot. Vsak ima svoja pričakovanja, značilnosti, motive, interese. (Šlemer-

Novak, 2001). 

Schalock (1997) kakovostno življenje opredeljuje kot rezultat zadovoljitve osnovnih potreb in 

izpolnjevanje dolžnosti v socialnem okolju. Samo kvaliteto življenja je opredelil v štirih 

dimenzijah: 

Telesno zadovoljstvo: je osnova za vse ostale dejavnike kvalitetnega življenja. Telesno 

zadovoljstvo pomeni, da je oseba v dobrem psihofizičnem stanju, da ima ustrezno 

zdravstveno oskrbo, je aktivna, neodvisna in ima možnost odločanja o vključevanju v različne 

prostočasne dejavnosti, ima dnevni ritem, ki ustreza njenim sposobnostim. 

Materialna struktura: socialno-ekonomski status ima pomemben vpliv tudi na ostale 

dimenzije, saj pogoji v katerih oseba živi vplivajo na splošno zadovoljstvo posameznika. 

Materialne dobrine omogočajo zadovoljitev potreb in želja. Oseba ima na razpolago 

materialne dobrine, v tolikšni meri kot jih lahko glede na svoje sposobnosti pridobi. 

Materialne potrebe se tesno prepletajo z nematerialnimi, tako nekaterih brez materialne 

osnove ni mogoče zadovoljiti. 

Socialno stanje, struktura: vsak človek ima pravico biti spoštovan, sprejet in  biti del družbe 

v kateri živi. Socialno stanje pomeni, da je vsaka oseba sprejeta, spoštovana, da jo podpirajo 
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prijatelji, družina, vrstniki, da se oseba vključuje v različne družbene dejavnosti v svojem 

okolju, spoštuje družbena pravila. 

Psihično stanje: opredeljuje, kako je posameznik zadovoljen s svojim življenjem, kako gleda 

na svoje celotno osebnostno stanje. Je v tesni povezavi s stopnjo socialne vključenosti, 

socialno-ekonomskim statusom. 

2.2.2 Kvaliteta življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Dejavniki, ki so značilni za odrasle in ostarele osebe z motnjami v duševnem razvoju, niso 

drugačni od tistih, ki so značilni tudi za druge odrasle, ostarele ljudi. To so potrebe po 

sprejemljivem življenjskem okolju, svobodi izbire dejavnosti (tudi športa) in prijateljev, 

socialni in psihološki podpori ter psihični neodvisnosti skozi dobro zdravje (Pastirk, 1998). 

Poudarimo lahko, da ni razlik v esencialnosti potreb med »drugačnostjo« in »normalnim«, 

obstaja le razlika v njihovem zadovoljevanju. 

Tako kot si vsi ljudje, si tudi odrasle in ostarele OMDR želijo in imajo nenazadnje tudi 

pravico do kvalitetnega osmišljenega in zadovoljnega življenja. Potrebno jim je zagotoviti 

takšne življenjske pogoje, da je njihovo življenje vredno osnovnega človekovega 

dostojanstva. Ramovš (2003) navaja, da za kakovostno staranje obstajata dva temeljna pogoja, 

in sicer: da upoštevamo celotnega človeka z vsemi njegovimi razsežnostmi in potrebami, 

zmožnostmi, možnostmi in nalogami; drugi pogoj pa je upoštevanje dejstva, da je vsak človek 

edinstven in enkraten. 

Kakovost življenja posameznika je težko opredeliti, ker se standardi in kriteriji, ki 

opredeljujejo kakovost življenja razlikujejo od posameznika do posameznika (Četina, 2011). 

Pelicon idr. (1998) poudarjajo, da je kvaliteta življenja OMDR tista, ki lajša vsakdanjost, da 

življenje ne postane monotonija, pasivnost in čakanje na konec. 

Kvaliteta življenja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju je večja, če je 

šport sestavni del njihovega življenja (Lačen, 2001). 

 Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju se podobno kot pri ostalih ljudeh kvaliteta 

življenja nanaša na: razvoj osebnosti, dobro psihološko stanje, fizične dejavnike, materialne 

dejavnike, vključenost v socialno okolje, socialne odnose (Bratković in Rožman, 2007). 
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Novljanova (2004) opozarja, da se pogosto o kvaliteti življenja (preživljanje prostega časa, 

zadovoljstvo z bivanjem) OMDR pozabi vprašati njih samih. Običajno informacije 

pridobivamo od staršev, strokovnih delavcev. Ustanove, v katerih bivajo OMDR, se bodo 

morale navaditi razvijati in ponuditi uporabnikom zadovoljive programe ter upoštevati želje in 

vsakodnevno iskati povratne informacije tudi pri OMDR. 

Temelj posameznikovih potreb predstavljajo bazične potrebe (čistost, sitost), potreba – nagon 

po samoohranitvi, potreba po varnosti, potreba po aktivnosti, učenju in raziskovanju. Potrebe 

se pojavljajo v svojem nasprotju, npr. varnost in tveganje, potreba po kontaktu in biti sam, po 

neodvisnosti in odvisnosti hkrati. Eden pokazateljev kvalitete življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju je tudi delež različnih dnevnih aktivnosti, delež prostega  in tudi 

neizkoriščenega časa (Strassmeier, 1998). 

Poleg elementov kvalitete življenja glede na potrebe osebe same je potrebno izvesti tudi  

»diagnozo sredine«, ki pomeni pregled možnosti uresničevanja teh potreb. V raziskavi leta 

1995, je Seifertova oblikovala skalo za oceno, iz katere je razviden odnos individualnih 

potreb nasproti socialnim pogojem okolja. Poimenovala jih je kazalci kvalitete življenja 

oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (po Strassmeier, 1998). Ti 

kazalci so:  

- Stanovanjski pogoji: posameznik se mora v svojem stanovanju počutiti dobro, sam 

prostor mu mora omogočati  občutek samostojnosti.  

- Materialna struktura: predstavlja prostorski razpored opreme, prostora. Za kvaliteto 

življenja je pomembna tudi sama lokacija ustanove (stiki z »zunanjim« svetom). 

- Socialna mreža: pojasnjuje, kakšni so sostanovalci oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Pri tem moramo biti zelo pozorni, pri razporejanju v sobe, v stanovanje; ter 

moramo upoštevati posameznikove potrebe, želje. Ljudje, ki imajo pomembno vlogo v 

življenju OMDR so tudi sorodniki, sosedje, zaposleni.  

- Sodelovanje v življenju: je eden najpomembnejših vidikov samostojnega življenja 

OMDR oz. vsakega od nas. Na tem področju je možnost zadovoljitve potrebe po 

samoaktualizaciji  največja. Tu ima pomembno vlogo tudi ustanova, da v vsakem 

posamezniku skuša odkriti potenciale, ki bi posamezniku omogočali udejanjanje v okolju 

oz. kako bi te svoje sposobnosti uporabljal pri svojem delu, zaposlitvi. Sem uvrščamo 
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tudi aktivnosti izven ustanove, vključevanje OMDR v športne aktivnosti, obiskovanje 

kulturnih prireditev. Da se OMDR lahko vključi tudi v različna društva, gre na kavo, da 

lahko predlaga, kaj bi želela početi, kako bi rada preživela svoj prosti čas-sposobnost 

samoorganizacije časa. Sem uvrščamo tudi možnosti različnih taborov, letovanj, 

zimovanj in možnosti izobraževanja. 

- Zadovoljstvo osebja s svojim delom: je prav tako pomembno za kvaliteto življenja 

stanovalcev v ustanovi. Zaposleni morajo znati prisluhniti potrebam in željam 

uporabnikov. Na zadovoljstvo osebja vplivajo delovni pogoji, možnosti soodločanja, 

strokovna usposobljenost. 

- Sprejemanje s strani javnosti: sprejemanje s strani okolja je zelo pomembno. Okolju 

lahko približamo dejavnosti ustanove z dnevi odprtih vrat, spodbujamo prostovoljstvo, 

krepimo sosedske odnose. Danes skušamo na tem področju narediti velik korak z gibanji 

kot so integracija, inkluzija, normalizacija. 

Navedene dimenzije, ki se začnejo s socialnimi odnosi znotraj ustanov, delujejo nato preko 

materiale strukture stanovanjskega prostora in okolice do oblikovanja socialne mreže zunaj 

stanovanja in se zaključujejo z integracijo ali segregacijo posameznika v skupnost ali iz nje 

(Emeršič, 2009). 

2.3 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN ŠPORTNA 

AKTIVNOST 

Osebe s posebnimi potrebami so malokrat dejavne same od sebe. Skozi vsa življenjska 

obdobja jim je potrebno organizirati različne športne aktivnosti (Srebot, 1999). 

OMDR imajo pravico do aktivnega in osmišljenega preživljanja prostega časa. Ta se nanaša 

na ustvarjanje možnosti za aktivno preživljanje prostega časa kot na pomoč pri organizaciji 

tega dela življenjskih aktivnosti: poudarek je na skupnem preživljanju prostega časa oseb z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in oseb brez motenj. Te dejavnosti naj bi 

vključevale udeležbo na različnih kulturnih, športnih in družabnih prireditvah in tudi 

ustvarjalnost oziroma lastno aktivnost na teh področjih (Vodnik, Parazajda, 1998). 
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2.3.1 Pomen in vloga športne aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Gibalno/športna aktivnost je zelo pomembna za OMDR. Znano je, da je zaradi njihovih 

razvojnih značilnosti potreben poseben pristop, obravnava, razumevanje in tudi posebni 

pogoji za delo, življenje (Kremžar in Pelko, 1991).  

Sodelovanje oseb s posebnimi potrebami pri športnih aktivnostih je še posebej dragoceno, saj 

imajo te osebe običajno manj aktiven življenjski slog in so tudi velikokrat manj vpletene v 

socialne mreže, tako da jim športne aktivnosti nudijo na nek način priložnost za socialne stike 

(Goltnik Urnaut, 2007). 

Pri organizaciji vsake aktivnosti je pomembno, da si jo posameznik lahko izbere sam, da pri 

njej uživa, da je pravilno motiviran. Osnovno vodilo naj bo dvig kvalitete življenja in 

pridobivanje novih znanj, navad, veščin in spretnosti (Parazajda, 2000). 

Berčič (1983) je zapisal, da redna sistematična in organizirana športno-rekreativna aktivnost 

ohranja bio-psihosocialno ravnovesje gibalno ovirane osebe oz. osebe s posebnimi potrebami 

na najprimernejši ravni. Poudarja, da nenehna športno-rekreativna aktivnost oseb s posebnimi 

potrebami pozitivno vpliva na psihične procese, zvišuje stopnjo socialne prilagojenosti ter 

vpliva na učinkovitejše obvladovanje in reševanje konfliktnih položajev v družini, pri 

opravljanju delovnih obveznosti.  

Že pri otrocih je pomembno, da jih vključujemo v razvojno ustrezne gibalne aktivnosti, torej 

tiste, ki omogočajo največji možni uspeh prav tako pa je pri odraslih osebah pomembno, da se 

udeležujejo aktivnosti, ki jih zmorejo. Osebi, ki dobro obvladuje svoje telo in gibanje, bo to 

okrepilo njeno pozitivno pojmovanje samega sebe. Obratno pa bo imela gibalno neuspešna 

oseba negativno samopodobo. Negativno samovrednotenje ne vpliva le na izogibanje 

športnim aktivnostim, temveč pri posamezniku ustvarja občutek nesposobnosti za opravljanje 

vsakdanjih nalog (Tancig, 1987). 

»Gibalna/športna aktivnost integrira osebe s posebnimi potrebami v družbeno okolje s 

pozitivno socialno interakcijo, zmanjšano izolacijo in prekine predsodke o sposobnostih. 

Vključitev motoričnih dejavnosti in spretnosti povečuje mobilnost, samostojnost in zaupanje 

vase« (Vute, 2010, str. 18). 
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Vse osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do aktivnega življenja. Posamezniki morajo 

imeti možnost izbire, odločanja o športni aktivnosti. To pa predvsem zato, ker šport in z njim 

športne aktivnosti za te osebe predstavljajo: 

- sredstvo univerzalne totalne komunikacije,  

- sredstvo dobre motivacije, 

- sredstvo potrjevanja lastne osebne vrednosti (Lačen, 2001, str. 51). 

Znano je, da bi bilo potrebno nenehno težiti k vztrajnemu razvijanju, izpopolnjevanju in 

bogatenju svoje osebnosti in venomer krepiti lastno samozavest. Prav to pa naj bi bilo lažje 

doseči s športom (Škof, 2001). 

Športne aktivnosti OMDR omogočajo zadovoljevanje temeljnih socialnih potreb, kot so 

osebna potrjenost, konstruktivna aktivnost in emocionalna zadovoljenost. In to vse skupaj še 

kako potrjuje vrednost in pomen športne aktivnosti in s tem čim večjega vključevanje le-te v 

življenje OMDR (Lačen, 2001). 

2.3.2 Izbira ustrezne aktivnosti in prilagoditve 

Osnovno vodilo pri načrtovanju in izvajanju športnih aktivnosti je: »Ne iščimo ljudi za šport, 

poiščimo raje šport za človeka« (Goltnik Urnaut, 2007, str. 25 ). 

S pravilnim načrtovanjem metod dela, z upoštevanjem individualnih značilnosti posameznika, 

njegovih želja in interesov ter pripravo ustreznih prilagoditev, lahko naredimo športno vadbo 

prijetno, sproščeno ter koristno za vsakogar, tudi za osebe s posebnimi potrebami. 

Vute (2002) poudarja, da je prilagajanje športnih aktivnosti odvisno od vrste in stopnje 

prizadetosti; možnosti prilagajanja pa obstajajo v treh ravneh: 

- prilagajanje igralnih pravil;  

- prilagajanje športne opreme; 

- prilagajanje metod dela pri učenju športne aktivnosti. 

S poenostavitvijo motoričnih in zaznavnih nalog ter gibalnih okoliščin kot so npr. 

nadomestitev teka s hojo, zmanjšanje igralne površine, upočasnitev tempa dejavnosti, 

zmanjšanje razdalje do cilja, lažji in raznobarvni pripomočki ter ne nazadnje tudi prilagoditve 
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športne opreme, metod dela in igralnih pravil lahko za osebe s posebnimi potrebami naredimo 

športne dejavnosti zelo zanimive in pestre (Vute, 1999). 

2.3.3 Strokovna usposobljenost kadrov za vodenje športnih aktivnosti oseb s 

posebnimi potrebami 

Uspešnost izvedbe prilagojenih športnih aktivnosti je odvisna tudi od vodij, ki se morajo 

zavedati obsežnosti pojma posebnih potreb. Poleg usposobljenosti vodij za izvedbo 

prilagojene športne aktivnosti je pogoj za uspešno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v 

šport ustrezna prilagoditev športnih aktivnosti in sama motivacija udeležencev (Vute, 1999). 

Vseskozi mora biti v osredju zavedanje, da je potrebno strokovno usposabljanje vseh, ki se 

ukvarjajo s poučevanjem oseb s posebnimi potrebami pri športnih aktivnostih, zlasti zato, da 

bi jim znali nuditi ustrezno prilagojene metode dela. Filipčič in Senegačnik (2006) sta 

ugotavljali kompetentnost za poučevanje gibalno oviranih pri športni vzgoji. V vzorec 

raziskave so bili vključeni študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti in študenti Fakultete za šport, ki so morali oceniti, kako kompetentne se počutijo za 

poučevanje oseb z gibalno oviranostjo pri športni vzgoji. Avtorici sta prišli do ugotovitev, da 

se študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike počutijo bolj kompetentne kot študenti 

Fakultete za šport. 

Vodje prilagojenih športnih aktivnosti morajo izpolnjevati naslednja pričakovanja in zahteve 

(Vute, 1999, str.17):  

» - poznati in razumeti morajo osebe s posebnimi potrebami, vključene v vadbeni  

   proces, 

- poznati zakonitosti in posebnosti prilagojene športne vadbe, 

- znati uveljaviti različne metode pri reševanju psiho-socialnih problemov, 

- izbrati in uporabiti metode dela, primerne različnim sposobnostim vadečih, 

- znati motivirati posameznike in skupine za vadbo, 

- znati načrtovati in prilagajati programe vadbe ljudem različnih sposobnosti, 

- biti vešč pri uporabi metod opazovanja«. 
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Pri izvajanju prilagojenih športnih aktivnosti običajno vodje obvladajo športno stroko kot 

tako, ne poznajo pa dovolj posebnosti ljudi s posebnimi potrebami, njihovih sposobnosti in 

možnosti športnih prilagoditev. Druga težava pa je, da vodje poznajo značilnosti ljudi s 

posebnimi potrebami, pomanjkljivo pa je njihovo poznavanje športne stroke. Seveda pa te 

pomanjkljivosti vplivajo na kvaliteto programa športne vadbe (Vute, 1999). 

Vute (1999) med poklice, ki so lahko bolj ali manj povezani s športnimi aktivnostmi ljudi s 

posebnimi potrebami, uvršča: zdravnika, fizioterapevta, delovnega terapevta, športnega 

pedagoga, učitelja razrednega pouka, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, vzgojitelja, 

socialnega pedagoga. 

Učitelj, vaditelj, vodnik ali trener je ključna oseba pri vodenju športnih aktivnosti OMDR, saj 

v marsičem oblikuje in določa zahteve za uspešno delo. Primerno prilagojene športne 

dejavnosti vzbujajo zadovoljstvo, veselje in večjo samostojnost OMDR v življenju ter so 

pomembna vez med vzgojo, izobraževanjem ter vključevanjem v okolje (Vute, 1999). 

2.3.4 Športne aktivnosti oseb s posebnimi potrebami  

Danes se v vedno večjem številu pojavljajo različni športni programi, ki so namenjeni osebam 

s posebnimi potrebami in se izvajajo tako na lokalni, nacionalni in tudi na mednarodni ravni. 

Tako lahko skoraj vsak posameznik najde oz. se mu ponudi nek program, ki ustreza njegovim 

potrebam in ob tem ni povezan s prevelikimi ovirami, ki bi jih moral premagati pri 

vključevanju v aktivnost (npr. oviran dostop, oddaljenost). 

Osebam s posebnimi potrebami je potrebno omogočiti razvojno ustrezne športne aktivnosti ter 

obenem takšne, ki bodo predstavljale izziv in jim bodo omogočale uspeh ter emocionalno 

zadovoljenost. 

V Sloveniji za raznolikost športnih aktivnosti na področju športa oseb s posebnimi potrebami 

skrbi Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite Slovenije (kratica: ZŠIS-

POK), ki združuje največje nacionalne invalidske organizacije v Sloveniji. ZŠIS-POK znotraj 

svojega delovanja skrbi za izvajanje športnih aktivnosti na državnem nivoju in za vse zadeve 

v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših športnikov invalidov na evropskih in 

svetovnih prvenstvih, svetovnih igrah in na paraolimpijskih igrah (Zveza za šport invalidov 

Slovenije-Paraolimpijski komite. Vse članice (npr. Zveza društev za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju Slovenije Sožitje, Zveza društev za cerebralno paralizo  
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Sonček, Zveza društev slepih in slabovidnih itd.) ZŠIS-POK skrbijo na lokalnem in 

nacionalnem nivoju za športno-rekreativno in tekmovalno obliko športa invalidov (ZŠIS-

POK, 2007). 

2.3.4.1 Specialna olimpijada (SO) 

Specialna olimpijada je način življenja, vadbe, socializacije oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje 

psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Slogan specialno-olimpijskega gibanja se glasi: "Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, 

naj bom pogumen v svojem poskusu." Slogan izraža idejo, da je vsak poizkus zmaga in da si 

vsak športnik želi doseči osebno zmago (http://www.specialna-olimpiada.si/). 

Specialna olimpijada omogoča otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v 

duševnem razvoju razvijanje in ohranjanja psihofizičnih sposobnosti, učenje novih spretnosti, 

krepiti pogum in prijateljstvo, razvijati sodelovanje, doživljati zadovoljstvo in srečo ob 

športnih aktivnostih ter vse to deliti s svojimi vrstniki, prijatelji, trenerji, družinskimi člani in  

drugimi športniki specialne olimpijade (Topolnik, 2007). 

Sam pomen Specialne olimpijade je v tem, da osebam s posebnimi potrebami omogoča: redno 

športno aktivnost (razvijanje psihomotoričnih sposobnosti, gibanje za zdravje), koristno 

zapolnitev prostega časa, kakovostno življenje, druženje z vrstniki, udeležbo na tekmovanjih, 

dokazovanje svojih sposobnosti, seznanjanje družbe o duševni prizadetosti, vključevanje v 

širšo družbeno dogajanje in razvijanje pozitivnega odnosa okolja do oseb s posebnimi 

potrebami (Lačen, 1996).  

Tekmovanja na Specialni olimpijadi 

Igre Specialne olimpijade potekajo kot zimske Specialne olimpijske igre in kot poletne 

Specialne olimpijske igre. Oboje se odvijajo na vsake štiri leta.  

Zimske Specialne olimpijske igre obsegajo tekmovanja v naslednjih športih: alpsko smučanje, 

tek na smučeh, umetnostno drsanje, hitrostno drsanje, hokej na ledu. 

Poletne Specialne olimpijske igre lahko obsegajo tekmovanja v športih: atletika, košarka, 

kegljanje, kolesarjenje, jahalni športi, nogomet, gimnastika, kotalkanje, odbojka, namizni 

tenis, rokomet, tenis. 
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Turnirje Specialne olimpijade imenujemo tekmovanja, ki zajamejo dva športa ali več, 

potekajo na državnem nivoju v letu, ko ni državnih iger. Na njih lahko tekmujejo vse OMDR. 

Specialne nacionalne olimpijske igre lahko potekajo vsako leto, regijske in lokalne specialne 

olimpijske igre pa potekajo enkrat na leto (Topolnik, 2007). 

V okviru Specialne olimpijade poznamo poletne športe, zimske športe in demonstracijske 

športe. Poleg tega so nekateri športi (npr. borilni športi: vsi razen juda, met kopja, skok s 

palico, met kladiva, biatlon, smučarski skoki, rugby, streljanje, mečevanje, skoki v vodo) 

neprimerni za populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, ker obstaja možnost ogrozitve 

zdravja (Topolnik, 2007). 

2.3.4.2 Športne aktivnosti v okviru Specialne olimpijade Slovenije (SOS) 

V svetu na Specialni olimpijadi tekmujejo v 26 poletnih in zimskih športih, v Sloveniji je 

razvitih 12 športov.  

Med zimske športe uvrščamo: alpsko smučanje, smučarski tek in krpljanje.  

Poletni športi so: plavanje (prosti slog 25m in 50m ter 100m in 200m, prsno 25m in 50m), 

kolesarstvo (na 400m in 1200m), atletika (štafeta 4x100m, tek na 50m, 100m, 200m,400m, 

800m, peteroboj, met žogice, skok v daljino z mesta), košarka, nogomet, namizni tenis 

(posamezni elementi igre, igra mešanih dvojic, igra posamično), balinanje, judo 

(http://www.specialna-olimpiada.si/). 

Vsako leto potekajo poletne in zimske igre Specialne olimpijade Slovenije. Slovenija je 

organizacijsko in tekmovalno razdeljena na pet regij: Primorsko – Notranjska, Štajersko – 

Pomurska, Gorenjska, Ljubljansko – Dolenjska, Celjsko – Koroška. 

Krovna organizacija Specialne olimpijade Slovenije je Zveza Sožitje. V gibanju Specialne 

olimpijade sodelujejo zavodi za delovno usposabljanje, šole s posebnimi programi vzgoje in 

izobraževanja (http://www.zveza-sozitje.si/). 

2.3.4.3 Program MATP 

Kot razširjen primer programa prilagojene športne vadbe navajamo MATP (Motor Activities 

Training Program). MATP je program vadbe gibalnih aktivnosti, ki omogoča osebam z več 

motnjami (v duševnem in gibalnem razvoju) sodelovanje in doživljanje uspeha ob gibalnih 

http://www.zveza-sozitje.si/
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aktivnostih. Razvil se je kot dodatek Specialne olimpijade k svojemu regularnemu programu. 

V športu se srečujejo s pravili in vrednotami, poleg razvoja motoričnih sposobnosti in veščin, 

spoznavajo prijatelje, se učijo biti del ekipe in razvijajo ustrezno samopodobo (Princes, 2005). 

MATP je namenjen osebam z najtežjimi kombiniranimi motnjami, ki jim znižane 

intelektualne in gibalne sposobnosti onemogočajo ali otežujejo udeležbo v športu z 

regularnimi pravili. Program je nastal pod okriljem Specialne Olimpijade z namenom ponuditi 

tem osebam kontinuiran športni trening in možnost vključevanja v tekmovanja Specialne 

olimpijade (Princes, 2005). 

Osebe z najtežjimi kombiniranimi motnjami, ki imajo znižane intelektualne in gibalne 

sposobnosti je težko vključevati v športne aktivnosti, ker obstajajo številne ovire kot so 

predsodki in strah staršev, strokovnih delavcev ter heterogenost skupin. Seveda pa obstajajo 

načini in možnosti, da se tudi osebam z najtežjimi motnjami ponudi njim ustrezen program 

športnih treningov in nastopov na tekmovanjih, ki pa mora biti prilagojen za vsakega 

tekmovalca in zahteva usposobljenega in entuziastičnega trenerja. Program MATP predvideva 

individualiziran pristop s kratkoročno zastavljenimi cilji, natančnim opazovanjem, rednim 

načrtovanjem in sprotno analizo. Poudarja redne treninge in možnost sodelovanja. Omeniti je 

potrebno, da je glavni namen  ponuditi posameznikom z najtežjimi motnjami v duševnem in 

gibalnem razvoju športno-rekreacijski program, ustrezen njihovemu nivoju sposobnosti, v 

katerem bodo napredovali in se bodo počutili uspešne. Za to, da posamezniki doživijo 

občutek, da zmorejo, da so uspešni poskrbijo trenerji s številnimi prilagoditvami. Program 

predvideva, da je pri izvedbi vsake aktivnosti dovoljena pomoč trenerja, ki je lahko fizična, 

verbalna, v prilagajanju rekvizitov in pravil. Udeležencu je pri izvedbi dejavnosti potrebno 

dati dovolj časa, ponuditi pa le toliko pomoči, kot jo potrebuje (Princes, 2005). 

Aktivnosti MATP so primerne za organizacijo vadbe, lahko so kot del predmeta športne 

vzgoje, z njimi popestrimo tudi dejavnosti v varstveno-delovnih centrih ali pa so lahko kot 

oblika družinske rekreacije. Izvajanja MATP programa se lotijo trenerji različnih poklicev: 

specialni pedagogi, fizioterapevti, športni pedagogi, v pomoč pa so jim vaditelji - prostovoljci, 

starši, vrstniki (Princes, 2005). 

Osebe, ki v MATP programu redno in vestno trenirajo, imajo nato tudi možnost nastopa na 

tekmovanjih MATP, na katerih za svoj trud in nastop prejmejo posebna priznanja. Cilji 

MATP programa so, da osebam z najtežjimi kombiniranimi motnjami:  
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- Ponudi priložnost, da pokažejo pridobljene veščine, ki so jih razvili preko treningov. 

- Omogoči sodelovanje v rekreacijskih dejavnostih njihovega okolja skupaj z vrstniki. 

- Omogoči doživljanje uspeha in zabavnih doživetij. 

- Za nekatere priprava za vključitev v tekmovalne športe Specialne Olimpijade (Princes, 

2005). 

2.3.5 Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 

»Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije je 

samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija s socialno– 

človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Zvezo Sožitje sestavljajo 

društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki delujejo na območju Republike 

Slovenije. Zvezo sestavlja 52 lokalnih društev (51 društev predstavljajo Sožitja, 

dvainpetdeseto društvo pa je društvo Specialne olimpijade Slovenije). V vsa lokalna društva 

je vključeno več kot 15 500 članov, ki so v prvi vrsti same osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, njihovi starši, sorodniki« (http://www.zveza-sozitje.si/). 

2.3.5.1 Programi za osebe z motnjami v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje 

Programi Zveze Sožitje so tako imenovani posebni socialni programi na nacionalni in lokalni 

ravni, ki skrbijo za izobraževanje, ohranjanje zdravja, socialno interakcijo z okoljem in so 

namenjeni osebam z motnjami v duševnem razvoju, njihovim družinam. V okviru zveze so 

organizirani številni programi tako na državni kot na lokalni ravni. Opisali bomo tiste, ki 

vključujejo gibalne/športne aktivnosti za OMDR. 

Programi na državni ravni (http://www.zveza-sozitje.si/): 

- Usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju za samostojno življenje 

 Vključujejo programe skrbi za samega sebe, različne seminarje za dekleta in 

fante, doživljajske tabore, ki si prizadevajo za krepitev telesa in vitalnosti OMDR. 

Cilj programa je enakovredno vključevanje OMDR v vsakodnevno življenje, jim 

priznavati pravico o odločanju o samem sebi ter jih opozoriti na obveznosti, ki 

temu sledijo. 

- Usposabljanje in vseživljenjsko izobraževanje odraslih oseb za aktivno življenje in 

delo 

http://www.zveza-sozitje.si/
http://www.zveza-sozitje.si/
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V okviru tega programa se odvijajo aktivnosti s področja računalništva, taborjenja, 

konjeništva, pohodništva, plesni tabor, glasbeno-pevski tabor, likovni tabor ter 

doživljajski tabori (športni tabor, tabor krepitev telesa in vitalnosti, tabor na 

turistični kmetiji, tabor spoznavanja obmorskih rastlin in kulinarike…). Preko teh 

programov se udeleženci na novo učijo, ali pa utrjujejo že pridobljene veščine in 

znanja, ki so pomembne za čim bolj enakovredno vključevanje v vsakdanje 

življenje in delo. Doživljajski tabori omogočajo OMDR pridobivanje veščin za 

aktivno preživljanje prostega časa, pridobivanje fizične kondicije, obenem pa 

pridobivajo socialne veščine, saj so v nenehni interakciji z drugimi OMDR. Poleg 

naštetih aktivnosti se v okviru tega programa odvija tudi abilimpijada, pri kateri 

posamezniki razvijajo in tekmujejo v ročnih spretnostih in programu MATP, ki je 

za ohranjanje oz. razvijanje motoričnih spretnosti namenjen osebam s težko 

motnjo v duševnem razvoju. 

V Sloveniji ni na področju prej omenjenih aktivnosti nobene sistemske skrbi, ki bi 

OMDR omogočala ohranjevanje starih in pridobivanje novih znanj, zato ima ta 

program pomembno vlogo pri organiziranju aktivnosti za OMDR in posledično za 

dvigovanje njihove samozavesti in samopodobe.  

- Pomoč pri ohranjanju psihofizičnih sposobnosti OMDR in njihovih družin 

Program omogoča staršem OMDR, da skozi vsa življenjska obdobja svojega 

otroka pridobivajo nove informacije, saj se vseskozi srečujejo z novimi 

situacijami. Organizirajo se različna druženja, v okviru katerih si izmenjujejo 

izkušnje. Program je zasnovan v obliki organiziranega, vodenega aktivnega 

preživljanja prostega časa OMDR in vseh družinskih članov, ki z osebo živijo. Cilj 

program je preprečiti socialno izključenost družin z OMDR. Preko tega programa 

družino usposobimo za komuniciranje tudi z bolj neznano okolico, kar pomaga pri 

vsakodnevnih težavah, v okolju, kjer živijo. 

- Organiziranje in izvajanje športa in rekreacije OMDR 

Namen programa je zagotoviti OMDR kvalitetno življenje, ki se odraža tudi preko 

različnih oblik sodelovanje pri rekreacijskih aktivnostih in športnih tekmovanjih. 

Rekreacija in šport bi morala postati del življenja OMDR. Program izvaja Zveza 

Sožitje preko društva Specialne olimpijade Slovenije. 
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Programi na lokalni ravni (http://www.zveza-sozitje.si/): 

- Vseživljenjsko učenje OMDR 

V okviru tega programa se odvijajo različne delavnice za razvijanje spretnosti in 

ustvarjalnosti (likovno izražanje, motorične spretnosti, delovne navade), aktivnosti 

sprostitveno-rekreativne narave (ritmične, športno gibalne), izobraževalne vsebine, 

vsebine, ki so namenjene boljši socializaciji v okolju in bogatejšemu življenju. 

- Rehabilitacijski programi 

Programi rehabilitacije zavzemajo terapevtsko plavanje, pohodniške skupine, 

hipoterapijo, učenje in razvijanje motoričnih veščin, plesne vaje, telovadbo, 

obnovitev branja in pisanja ter redne tedenske rekreativne igre v vodi. 

- Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti 

Zajema aktivnosti, kot so: počitniško varstvo OMDR, občasne oblike 

popoldanskega varstva z zaposlovanjem, klubi staršev, ekskurzije, jubileji društev. 

2.4 MOTIVI ZA ŠPORTNO AKTIVNOST PRI ODRASLIH OSEBAH Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU  

2.4.1 Motivi, usmerjeni v športno aktivnost 

Pri vsaki dejavnosti, zlasti pri športno – rekreativni vadbi, je pomembno poznavanje strukture 

motivov, ki usmerjajo posameznike v določeno aktivnost (Berčič, 1983). 

 »Motivacija predstavlja osrednje področje psihološkega proučevanja. Brez motivacije ne 

razlagamo več spoznavnih procesov: zaznavanja, mišljenja, učenja in spomina. Pravimo, da je 

duševna dejavnost vedno motivirana, zato ima motivacija velik pomen tudi v psihologiji 

športa. Šport ima svojo motivacijo in z njo motivacijsko psihološko stran. Najprej gre za 

vprašanje usmeritve v šport in nato za posebno motivacijo v športnem prizadevanju« (Tancig, 

1987, str. 127). 

Psihologija športa deli motivacijo na (Tušak, Tušak in Tušak, 2003): 

http://www.zveza-sozitje.si/


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

19 

 

Pozitivno in negativno motivacijo: pri prvi gre za željo po dosežkih, pri drugi pa za težnjo po 

izogibanju kazni in posledicam. 

Intrinzično (notranjo) in ekstrinzično (zunanjo) motivacijo: Prva izhaja in notranjega 

zanimanja (potreba po uspehu, po prepoznavanju in priljubljenosti, spodbude izhajajo iz 

posameznika samega, »delati nekaj zaradi aktivnosti same in za zadovoljstvo, ki izhaja iz 

samega nastopanja oz. izvajanja aktivnosti«) in je vedno pozitivna, ekstrinzična pa je zunanja 

(nagrade, denar, praktična darila, popularnost) in je lahko pozitivna ali negativna. 

Tušak in Tušak (2001) navajata, da imajo športniki več motivov, ki vplivajo na sodelovanje v 

športnih aktivnostih. Najpomembnejši motivi so: želja po uspehu, motivi po oblikovanju 

telesa, težnja po porabi odvečne energije, želja po zabavi, želja po druženju in navezovanju 

stikov s prijatelji, težnja po sproščanju napetosti. 

Pojavljajo se razlike med spoloma v izvorih motivacije in sicer se je izkazalo, da ženske 

pripisujejo motivom sposobnosti, prijateljstva, nekaj delati in se zabavati večjo veljavo oz. 

pomembnost kot moška populacija (Tušak in Tušak, 2001). 

Motivi v športu imajo lahko pozitiven ali negativen predznak. Če se nekemu cilju 

približujemo in je le-ta čim bližji, tem močnejši je motiv. Medtem ko oddaljeni cilji sprožijo 

šibko motivacijo. Motivi za športno aktivnost imajo lahko različno trajanje in tudi 

intenzivnost. Motivi so lahko šibki in površni, ki so običajno kratkotrajni, ali pa so globoki in 

dolgotrajni. Kakšni motivi prevladujejo pri posamezni osebi pa je odvisno od 

posameznikovega interesa za določeno športno aktivnost (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 

2.4.2 Motivi za športno aktivnost pri osebah s posebnimi potrebami 

Pri osebah s posebnimi potrebami se motivi ne pojavljajo tako samoiniciativno, ampak 

običajno morajo dati pobudo starši oz. osebe, ki izvajajo razne programe življenja in 

usposabljanja (Srebot, 1999). 

Ažmanova (1997) je v raziskavi v kateri je ugotavljala motive za ukvarjanje s športnimi 

aktivnostmi pri osebah s paraplegijo ugotovila, da je najpomembnejši motiv za ukvarjanje s 

športnimi aktivnostmi: motiv »ohranjanja in izboljšanja zdravja, sledi motiv »razvedrila in 

sprostitve« ter motiv »ohranjanja in izboljšanja telesnih sposobnosti«. Do tradicionalnih razlik 

med spoloma, ki so običajne za neprizadete ljudi, ni prišlo. Našla pa je statistično značilne 

razlike med starostnimi skupinami. Mlajši večkrat izberejo motiv razvedrila in sprostitve, 
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medtem ko starejši pogosteje navajajo motiva izguba telesne teže in ohranjanje prijateljskih 

odnosov. 

Do podobnih ugotovitev kot Ažmanova je prišel tudi Berčič (1983), ki je ugotovil, da so med 

motivi za športno aktivnost pri osebah s paraplegijo najbolj pogosti: motiv »skrbi za zdravje«, 

motiv »druženja s prijatelji«, motiv »sprostitve in razvedrila«, motiv »pridobivanja in 

ohranjanja prijateljev«. 

Motiv »ohranjanja in izboljšanje zdravja« je pri osebah s paraplegijo prevladujoč motiv, tako 

po ugotovitvah Ažmanove, kot Berčiča. Toda dejstvo je, da na športno aktivnost nikoli ne bi 

smeli gledati samo z zdravstvenega vidika, saj je atraktivnost športne rekreacije v 

funkcionalni aktivno-pasivni mešanici napora, počitka, druženja in zabave (Ažman, 1997). 

Avtorica še dodaja, da je bogastvo športa v socialnih elementih, kateri po njeni raziskavi 

predstavljajo večjo vrednost mlajšim osebam s paraplegijo kot starejšim. 

Vute (1986, str. 85) je v eni izmed svojih raziskav našel sedem faktorjev, ki opredeljujejo 

motivacijski vzrok ukvarjanja s športnimi aktivnostmi oseb z ovirami v gibanju oz. oseb s 

posebnimi potrebami: 

- težnja po dokazovanju s pomočjo športnih aktivnosti, 

- športna aktivnost kot življenjska potreba telesno prizadetega, 

- težnja po razburljivih in napetih situacijah v športnih aktivnostih, 

- težnja po dokazovanju svojih sposobnosti, 

- ukvarjanje s športnimi aktivnostmi pod pritiskom drugih (zunanjih sil), 

- težnja in prizadevanja za ugajanje, 

- težnja po psihofizični skladnosti in ravnotežju. 

Avtor nato na podlagi narejene raziskave poda različne ugotovitve. Tako kot vsem ljudem je 

tudi osebam z ovirami v gibanju, po mnenju avtorja raziskave, pomembno biti uspešen, saj 

prav to lahko uresničijo preko športnih aktivnosti. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da 

mladi z gibalno oviranostjo športno aktivnost doživljajo kot življenjsko potrebo, saj jim prav 

telesna pripravljenost omogoča izpolnjevanje osnovnih eksistenčnih opravil. Razburljivost in 

napetost posameznika spodbujata k udeležbi v športni aktivnosti. Tudi želja po dokazovanju 

svojih sposobnosti je pomembna potreba gibalno oviranih oz. oseb s posebnimi potrebami. 

Potrebno se je zavedati, da se v velikih primerih pojavljajo tudi zunanje sile, zaradi katerih se 

posamezniki vključujejo v športne aktivnosti. Težnja po afirmaciji s pomočjo športnih 

aktivnosti je eden izmed pomembnih motivov športne aktivnosti, ki se v največji meri 
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povezuje z zadnjim faktorjem - težnjo po psihofizični skladnosti in ravnotežju ter 

razburljivostjo situacij in težnjo po ugajanju. Omenimo še, da se drugi faktor – športna 

aktivnost kot življenjska potreba telesno prizadetega, najmočneje povezuje s težnjo po 

psihofizični skladnosti in ravnotežju. Faktorja težnja po dokazovanju svojih sposobnosti in 

ukvarjanje s športnimi aktivnostmi pod pritiskom drugih sta z ostalimi izoliranimi faktorji 

povezana dokaj slabo oz. se faktorja nanašata na ozek del raziskane populacije. 

Vute (1986) še poudarja, da telesno prizadeti, ne glede na stopnjo prizadetosti, sprejemajo 

športno aktivnost tudi kot aktivnost, ki omogoča izboljšati kakovost življenja, ker jim ta 

dejavnost veliko pomeni, jo imajo radi in ne nazadnje posledično od nje tudi veliko 

pričakujejo. Pri tem gre tudi za zavedanje, da športna aktivnost na človekov organizem ne 

reagira samo s funkcionalnimi spremembami, temveč tudi s spremembami v strukturi 

osebnosti. Isti avtor še poudarja, da športna aktivnost uči človeka, da različne izgube v svojem 

življenju ne sprejema tragično. Posamezniki, ki se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi naj bi z 

njo tudi zmanjšali kompleks manjvrednosti, našli v njej sprostitev ter izboljšali telesne in 

psihofizične aktivnosti. Prav tako avtor še poudarja, da lahko za vsakega človeka, torej tudi za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju najdemo primerno športno aktivnost, ki bo 

zadovoljevala njegove psihofizične  potrebe oz. ravnotežje. 

S svojim raziskovalnim delom je Vute (1986), s katerim je omogočil boljši vpogled v 

motivacijsko strukturo gibalno ovirane mladine glede na športne aktivnosti, prišel do 

zaključka, da posameznike z gibalnimi ovirami motivirajo enaki razlogi kot njihove 

neprizadete vrstnike. Prav tako želijo biti uspešni, občudovani, upoštevani, ter želijo dokazati 

svoje sposobnosti in tudi oni iščejo v športu moč in sprostitev. 

Kot za primerjavo navajamo, da je isti avtor leta 1988 preučeval strukturo motivov pri 

posameznikih z ovirami v gibanju, ki se ukvarjajo s sedečo odbojko tekmovalno. Ugotovil je, 

da je tudi pri teh osebah vodilna spodbuda za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi težnja po 

doseganju uspehov, skrb za psihofizično ravnotežje ter težnja po uživanju v športu. Vidimo 

lahko, da se težnje oz. interesi med tekmovalnimi športniki in gibalno oviranimi posamezniki, 

ki se s športno aktivnostjo ukvarjajo rekreativno bistveno ne razlikujejo. Samo poznavanje 

motivacijske strukture pa predstavlja enega od temeljev za uspešno delo v športu. 
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2.5 DRUŽINA IN ŠPORTNA AKTIVNOST  

S področja športne aktivnosti v družini z OMDR nismo zasledili raziskav. Kljub temu bomo 

na kratko zapisali o značilnostih družine, njenih vlogah in pomenu športne aktivnosti znotraj 

nje.  

Družina, v kateri živi OMDR, podlega istim dinamičnim zakonitostim kot družina, ki ima 

zdrave otroke (Rotovnik, 1999).  

Hawlina (1997) poudarja, da se sam način življenja družine in učinki športnega udejstvovanja 

v njej odražajo tudi v kakovosti življenja posameznika. Izkušnje, ki jih posameznik pridobi v 

družinskem okolju, so največkrat naše največje bogastvo. Zainteresiranost za gibanje, igro in 

ostale aktivnosti, ki krepijo, vzgajajo in sproščajo, vlivajo pogum in samozavest tako otrokom 

kot tudi odraslim in starejšim. 

2.5.1 Vloga družine oz. staršev pri oblikovanju posameznikovega odnosa do športne 

aktivnosti 

»Posebna vrednost športne vzgoje v družini je v dejstvu, da šport, podobno kot druge kulturne 

dejavnosti izhajajo iz fenomena igre, ki je podstat človekove ustvarjalnosti ter njegovega 

duhovnega in fizičnega ravnovesja, s tem pa element kakovosti življenja« (Doupona in 

Petrović, 2000, str. 79 ).  

Starši so glavni socializatorji in imajo ključno vlogo pri tem, da njihov otrok začne gojiti šport 

kot sestavni del življenja, kot sredstvo, ki motivira, koristi in osrečuje (Tušak, Tušak in 

Tušak, 2003).  

Doupona in Petrović (2000) omenjata, da so predvsem matere tiste, ki se zavzemajo za 

športno aktivnost v okviru družine ter da se neustrezna športna naravnanost družine najbolj 

dramatično kaže v padcu motoričnih sposobnosti posameznikov v času počitnic in dopustov. 

Športna aktivnost vpliva na posameznika predvsem z motoričnimi sredstvi, vendar zaradi 

stohastične povezanosti fizične in duhovne narave človeka vpliva tudi na človekovo biološko, 

psihično in socialno sfero. Športna aktivnost v družini vpliva tudi na vzgojni potencial 

posameznika. Njen vpliv se odraža v vedenjski samokontroli, moralnem, etičnem  in 

estetskem presojanju (Doupona in Petrović, 2000). 
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Ob sodelovanju vseh družinskih članov v športni aktivnosti je lahko ta pomemben dejavnik 

homogenizacije in družinske integracije (Doupona in Petrović, 2000). 

Redno športno rekreativno udejstvovanje v družini že pri otroku pomembno prispeva k 

oblikovanju njegovega odnosa do športa nasploh in udejanjanja v življenju. Posledično se 

nato pri posamezniku razvije pozitivna motivacijska struktura, trajne in koristne navade, 

vrednote, ki kasneje pogojujejo s športom obogateno življenje mladostnika in odraslega 

zrelega človeka (Berčič, 2001).  

2.6 BIVANJE ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU V USTANOVAH IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

ZNOTRAJ NJIH 

Z ustanavljanjem različnih oblik življenja za osebe s posebnimi potrebami je v Sloveniji 

prišlo v zadnjih letih do precejšnih izboljšav. Zaradi raznolikih potreb oseb z motnjami v 

duševnem razvoju se pojavlja raznolikost tako v oblikah namestitve kot tudi v organizaciji 

služb, ki nudijo kvalitetno življenje.  

V Sloveniji spadajo pod javno socialno – varstvene zavode:  domovi za starejše, posebni 

socialno-varstveni zavodi, varstveno-delovni centri (Statistični urad RS, 2011). 

Najbolj razširjena in organizirana skrb za odrasle osebe s posebnimi potrebami se izvaja v 

obliki dveh socialno-varstvenih storitev: institucionalnega varstva in vodenja, varstva ter 

zaposlitve pod posebnimi pogoji. Osebe, ki so vključene v empirični del diplomskega dela so 

vključene v zgoraj navedeni organizirani obliki skrbi. 

2.6.1 Institucionalno varstvo 

Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 45/2010) je 

institucionalno varstvo oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, 

ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. 

- Osebe, upravičene do institucionalnega varstva, so otroci, mladostniki in odrasle 

osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in 

izobraževanja; otroci in mladostniki do 18. leta starosti, prikrajšani za normalno 

družinsko življenje; odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v 

duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju. 
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- Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena v socialno-varstvenem 

zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Zavodsko obliko 

institucionalnega varstva zagotavljajo domovi za starejše, posebni socialni zavodi, 

domovi za otroke, zavodi za usposabljanje, varstveno delovni centri ter druge 

pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane zakonske pogoje za opravljanje 

dejavnosti. Storitve za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v 

duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju izvajajo posebni 

socialno-varstveni zavodi. Še posebej pa storitve za odrasle osebe z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju, odrasle osebe z več motnjami ter za osebe s 

težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti izvajajo tudi varstveno 

delovni centri in zavodi za usposabljanje (Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, 8.člen. Ur.l. RS, št; 45/2010). 

Institucionalno varstvo  v zavodu se lahko izvaja kot celodnevno varstvo ali v 

obliki dnevnega varstva.  

Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena 

posameznikom, ki potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan, v primeru dodatne 

vključitve upravičenca v drugo socialno-varstveno storitev, storitev zaposlitvene 

rehabilitacije ali zaposlitev pa tudi krajši čas. 

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki 

še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oz. potrebujejo 

pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno 

(običajno se izvaja 10 ur dnevno, lahko pa tudi krajši čas, odvisno od potreb 

upravičenca). Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se 

uporabniki dnevno vračajo domov (Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, 8.člen. Ur. l. RS; št. 45/2010). 

- Na podlagi 8. člena, Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev (Ur.l. RS; št. 45/2010) se institucionalno varstvo v zavodski obliki izvaja v 

manjših organizacijskih enotah, kot so: stanovanjske skupine, bivalne enote oz. 

skupine ali gospodinjske skupnosti. V posamezno organizacijsko obliko ne morejo 

biti vključene manj kot 4 osebe in ne več kot 24 oseb. 
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Stanovanjska skupina za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s 

težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju je 

lahko organizirana kot samostojna enota ali kot dislocirana enota zavoda. Velikost 

stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb. 

Bivalna enota pa je prav tako organizirana kot stanovanjska skupine le s to razliko, 

da lahko vsebuje največ 24 oseb. 

- Storitev institucionalnega varstva se izvaja po metodah individualnega in timskega 

dela, upoštevaje splošna strokovna načela aktivnosti, avtonomije, možnosti izbire 

in dostopnosti oblik, integracije, inkluzije, domicilnosti, disperzije, ter posebnih 

strokovnih načel, kot so: individualizacija, normalizacija, celovitost in 

kontinuiranost obravnave ter multi-disciplinaren pristop. Omenimo še, da se pri 

vključevanju posameznikov v različne oblike institucionalnega varstva že na 

začetku vključitve oblikuje tako imenovani individualni program za upravičenca. 

Pri oblikovanju le-tega sodeluje upravičenec, njegov zakoniti zastopnik in 

strokovni tim (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

8.člen. Uradni list RS; št. 45/2010). V večini primerov, današnja praksa zagovarja 

udeležbo oseb z motnjami v duševnem razvoju pri načrtovanju in izvajanju 

storitev zanje. Tako dejavnosti izberejo in nato oblikujejo programe glede na želje 

uporabnikov ob tem pa seveda lahko ponudijo tiste dejavnosti, za katere imajo 

možnosti, da jih lahko izvajajo (finančne, prostorske).  

2.6.2 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero 

se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih 

oseb do storitve, ki tem osebam (v nadaljevanju: uporabnikom) v skladu z njihovimi 

sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter 

opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela (Pravilnik o standardih 

in normativih socialnovarstvenih storitev, 10.člen. Uradni list RS; št. 45/2010). 

Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirano in se izvaja tako, da 

uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, 

pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, 

stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Osnovna oskrba zajema bivanje, prehrano, 
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tehnično oskrbo in prevoze. Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod 

posebnimi pogoji.  

- Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, 

ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, 

vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, 

ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi 

sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi 

strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih dejavnosti in 

aktivno vključevanje v okolje.  

- Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje 

pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč 

pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč 

pri komunikaciji in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri 

prevozih.  

- Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega takšne oblike dela, ki omogočajo 

upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema 

tudi zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih 

pripomočkov zmogljivostim upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih 

sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa, itd. Zaposlitev se izvaja 

v varstveno delovnem centru ali v drugi organizirani obliki.  

- Upravičenci do te storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju in 

odrasle osebe z več motnjami. 

Postopek izvajanja storitve zajema začetno informiranje, izvajanje postopka v zvezi s 

sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, podpis dogovora o izvajanju storitve 

in pripravo individualnega načrta, izvajanje storitve ter njeno prenehanje. Storitev 

upravičencem zagotavljajo varstveno delovni centri, ki delujejo kot javni socialno varstveni 

zavodi in koncesionarji. Neposredno izvajanje storitve se prične v dopoldanskem (jutranjem) 

času in traja 8 ur dnevno 5 delovnih dni v tednu, vsebine izven tega standarda pa so odvisne 

od dogovora med uporabnikom in izvajalcem. Kot vsebine izven standarda se štejejo: daljši 

čas trajanja storitve, izvedba prostočasnih aktivnosti izven 8-urne storitve, letovanja, 

zimovanja, športna in kulturna udejstvovanja, izvedba kvizov in podobno.  
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2.6.3 Športne aktivnosti v ustanovah 

Programa, ki bi točno določal obseg, vrsto in intenzivnost izvajanja gibalno/športnih 

aktivnosti znotraj socialno-varstvenih ustanov, pravilniki, zakoni ne določajo. Ustanove 

oblikujejo programe športne aktivnosti glede na možnosti (prostorske, finančne, kadrovske), 

ki jih imajo. 

Pelicon idr. (1998) navajajo programe, ki se izvajajo znotraj ene izmed večjih socialno-

varstvenih ustanov za OMDR v Sloveniji. V tej ustanovi se izvajajo štirje temeljni programi: 

program socialnega dela, program psihološkega dela, program medicinskega dela,  program 

specialno-pedagoškega dela. 

Ker nas zanimajo športne aktivnosti oz. programi povezani s športom bomo predstavili 

program specialno-pedagoškega dela, ki le te vsebuje. Specialno-pedagoški program  vsebuje: 

ročne aktivnosti, glasbene aktivnosti, plesne aktivnosti, ohranjanje samostojnosti, urejanje 

okolja in stik za naravo (sprehodi), trgovina, stiki s podobnimi ustanovami in stiki izven 

doma, duhovno življenje, vožnja, branje, igra, snoezelen, praznovanja, telesna/športna 

aktivnost in jahanje, izleti, letovanja, zimovanja (Pelicon idr., 1998). Podrobneje bomo opisali 

aktivnosti: 

a) Športna aktivnost in jahanje: elementarne igre (lovljenje, štafeta…), igra z rekviziti 

(žoge, vrvice, trakovi, baloni…), skakanje po prožni ponjavi, jahanje (rekreacijsko), 

plavanje in igre v vodi, sankanje in igre na snegu, sprehodi, lažji planinski pohodi, 

kolesarjenje (tricikel, tandem). 

b) Izleti, letovanja, zimovanja: predstavljajo za osebe z motnjami v razvoju spremembo 

vsakdanjika, integracijo, spoznavanje novih okolij, sklepanje novih prijateljstev in 

drugačen dnevni red, ki je prilagojen posameznikovim željam. 

c) Urejanje okolja in stik z naravo: poleg naravoslovnih dejavnosti so tu vključeni tudi 

vsakodnevni sprehodi. 

d) Plesna in glasbena aktivnost: velikokrat je za osebe s težjo in težko MDR glasba edina 

aktivnost, ki jo zmorejo. Glasbo bodisi poslušajo, pojejo, igrajo na instrumente ali jo 

spremljajo gibalno. Glasba spodbuja k plesu (Pelicon idr., 1998). 
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Nagode (2008) v raziskavi navaja, da se v okviru prostočasnih in izobraževalnih dejavnosti, 

znotraj socialno-varstvenih ustanov (VDC) izvajajo športne vsebine. V okviru izobraževalnih 

vsebin so navedene športne in rekreativne dejavnosti. Pri navedbi prostočasnih dejavnosti 

OMDR, ki so vključene v varstveno-delovne centre, lahko zasledimo programe: šport in 

rekreacijo, pripravo in udeležbo na športnih tekmovanjih ter letovanja, izlete in zimovanja. 

Kot nadstandardne storitve in dejavnosti, ki jih nudijo ustanove pa navajajo: letovanja, daljše 

izlete in tabore. Iz raziskave lahko razberemo, da se na področju športnih aktivnosti znotraj 

VDC-jev dogajajo aktivnosti, vendar raziskave o pogostosti, vrsti zastopanja športnih 

aktivnosti nismo zasledili. 

Parazajda (2000) omenja, da spodbujanje, razvijanje in ohranjanje senzomotorike zajema: 

sprehod, telesno aktivnost, pohodništvo, vožnjo, jahanje, snoezelen, senzorno integracijo, 

masažo, aromaterapijo. Velik pomen imajo aktivnosti, ki spodbujajo, razvijajo ali ohranjajo 

znanja, spretnosti in veščine, ki vodijo in zagotavljajo čim večjo neodvisnost posameznika. 

Pri vsaki dejavnosti je cilje potrebno prilagajati individualnim sposobnostim in potrebam.  

Športne aktivnosti znotraj programa vseživljenjskega učenja, s katerimi se ukvarjajo 

posamezniki vključeni v empirični del diplomskega dela: 

SPREHOD 

Z realizacijo sprehoda ohranjamo, razvijamo in dosegamo: psihofizično kondicijo, socialne 

veščine, empatijo, medsebojno komunikacijo, večjo dinamiko (pestrost vsakdanjika), 

vključevanje v širše okolje. 

Vsebine, ki jih upoštevamo pri organizaciji in izvedbi sprehoda, so: načrtovanje vsakodnevnih 

sprehodov, hoja, razvijanje družabnosti, medsebojne komunikacije, opazovanje in opisovanje 

dogajanja v okolici, v naravi. Oblika dela je individualna, skupinska ali delo v dvojicah, 

metoda dela je lahko razgovor, opazovanje, razlaga, opisovanje in lastna aktivnost. Sprehod 

lahko organiziramo za večjo skupino stanovalcev, v naravi, po sprehajalnih poteh (Parazajda, 

2000). 

TELESNA AKTIVNOST 

Pri telesni aktivnosti želimo: zviševati ali izboljševati posameznikove funkcije in sposobnosti, 

pridobiti boljše psihomotorične sposobnosti, omogočiti razvedrilo, spodbujati in razvijati 
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komunikacijo z okoljem, samozavedanje, samopotrjevanje, sproščanje čustvene napetosti, 

spodbujati pozitivne oblike vedenja, skrbeti za pozitivno samopodobo. 

Pri telesni aktivnosti lahko uporabimo: vaje za razvoj osnovnih, zahtevnejših psihomotoričnih 

sposobnosti, plavanje, kolesarjenje, košarko. Športne aktivnosti prilagajamo glede na letni čas 

(alpsko, nordijsko smučanje, sankanje), tekmovalne oblike športov, lažji trim. Metode dela za 

izvajanje telesne aktivnosti so: demonstracija, razlaga, opazovanje, vodenje, lastna aktivnost, 

trening. Telesno aktivnost lahko izvajamo individualno, v dvojicah ali pa v skupini. K 

telesnim aktivnostim lahko vključimo večje število oseb ter uporabimo različna sredstva in 

pripomočke (žoga, obroč, balon, koš, klop, blazino, piščalko, kolo, itd.). Telesne aktivnosti 

organiziramo v telovadnici, bazenu, na igrišču in v naravi (Parazajda, 2000). 

POHODNIŠTVO 

Glavni cilji pohodništva so: usmerjena poraba fizične energije, razvijanje psihofizične 

pripravljenosti, razvijanje pozitivne samopodobe, učenje socialno sprejemljivega vedenja, 

spoznavanje življenja v naravi, vključevanje v okolje, razbremenjevanje napetosti. Vsebine, ki 

jih lahko spoznavamo preko pohodništva so: spoznavanje novih krajev, ljudi, običajev, živali, 

rastlin; spoznavanje lastne psihofizične sposobnosti; učenje pravilne in varne hoje, učenje 

gibanja v hribih, gorah. Metode dela, ki jih uporabimo pri izvajanju pohodništva so lahko: 

razgovor, pripovedovanje, demonstracija, opazovanje, vprašanje in odgovor. Oblika dela je 

običajno skupinska, vključimo pa lahko različno število oseb. Za samo izvajanje programa 

pohodništva niso potrebni posebni pripomočki, le primerna obleka in obutev, zaščita, 

zemljevid, kompas, nahrbtnik, itd. Pohode organiziramo po ožji in širši okolici (Parazajda, 

2000). 

JAHANJE 

Z jahanjem razvijamo motorične sposobnosti, izboljšujemo držo in gibanje, prostorske in 

telesne predstave. Pomaga pri izboljšanju koncentracije, omogoča sprostitev in občutek 

ugodja, pozitivno vpliva na socializacijo in čustveni razvoj. Z jahanjem posameznik lahko 

krepi samozavest, vzpostavi odnos do živali in se uči redoljubnosti. Vsebine aktivnosti 

jahanja so: športno jahanje, rekreativno jahanje, hipoterapija, pedagoško jahanje. Metode dela 

preko katerih izvajamo jahanje so: demonstracija, vodenje, razlaga, opazovanje. Jahanje  

lahko poteka individualno ali pa v skupini (največ pet oseb). Pri jahanju je potrebna ustrezna 

oprema (čelada, primerna obleka in obutev). Prostor oz. jahališče mora biti ustrezno utrjeno in 

pokrito (Parazajda, 2000). 
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PLES 

S plesom razvijamo in ohranjamo različne psihične in fizične sposobnosti ter jih obenem tudi 

sproščamo. Izboljšujemo orientacijo in zaznavanje telesa, krepimo področje socializacije in 

razvijamo sam občutek za ples. Nenazadnje ples omogoča druženje, sprostitev in razvedrilo. 

Pri plesu smo pozorni na delo v interakciji s partnerjem, na pridobivanje in razvijanje 

dinamičnih kvalitet, na gibanje v paru in medsebojno usklajevanje (čustveno in fizično). Ples 

nam omogoča boljše obvladovanje prostora in smiselno izrabo le-tega ter uporabo vseh 

dimenzij prostora. Pozorni smo na gibalne motive vseh delov telesa. Pri plesu lahko 

uporabimo različne metode dela: vodenje, improvizacija, od vodenja k improvizaciji, od 

improvizacije k vodenju, opazovanje, imitacija. Ples lahko izvajamo individualno, v dvojicah 

ali v skupini. Za izvajanje aktivnosti plesa je najbolj primeren prostor z ogledalom, lahko tudi 

v drugih prostorih, kjer ni nevarnosti poškodb (Parazajda, 2000). 

IZLET 

Z organizacijo izleta želimo, da osebe s posebnimi potrebami doživijo »malo drugačen dan«, 

spoznavajo življenje iz konkretnih življenjskih situacij, se vključujejo v okolje, družijo. Pri 

sami organizaciji izleta vedno upoštevamo pripravo na izlet, spoznavanje novih krajev, ljudi, 

seznanjanje z naravo in kulturo. Pomembna je tudi evalvacija doživetega in uporaba novih 

izkušenj na vseh področjih življenja in dela. Cilje poskušamo realizirati preko metod 

pripovedovanja, razgovora, opazovanja, opisovanja, lastne aktivnosti. Delo izvajamo v 

skupini (Parazajda, 2000). 

LETOVANJE 

Na letovanju uresničujemo različne cilje: omogočanje drugačne kvalitete življenja ob 

optimalnih pogojih, boljše spoznavanje osebe, njenih posebnosti in želja, omogočanje 

možnosti izbire in individualnih prilagoditev glede na stanje in želje. Lahko pride do 

izboljšanja zdravstvenega stanja pod vplivom različnega podnebja. Letovanja omogočajo, da 

pri osebah s posebnimi potrebami krepimo pozitivno samopodobo, pridobivanje izkušenj, 

socializacijo, učenje sodelovanja v skupini v novih situacijah. Vsebine letovanja so odvisne 

od zastavljenega programa in možnosti glede na kraj in čas letovanja. Vključujemo aktivnosti 

drugih področij ter jih prilagajmo posebnostim oseb ter jih vključujemo v okolje, kjer 

letujemo. Delo poteka po različnih metodah in oblikah (Parazajda, 2000). 
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V eni od ustanov, v kateri sem pridobila podatke za empirični del naloge so mi predstavili 

tako imenovane »aktivnosti za kakovostno življenje OMDR« v njihovi ustanovi. Aktivnosti 

izvajajo glede na želje uporabnikov tako, da se lahko vsak uporabnik vključi v eno ali več od 

njih, ne glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju, starost in gibalne sposobnosti. 

Uporabniki lahko znotraj vsakodnevnih aktivnosti izbirajo med planinskim, glasbenim 

krožkom, plavanjem, računalništvom, plesnim krožkom, folklorno dejavnostjo, 

gospodinjskim krožkom, sprehodi. Sprehode se uporabnikom nudi dnevno (uporabniki 

varstvenih skupin), tedensko. Aktivnosti izvajajo zunanji strokovnjaki ali zaposleni. Poleg 

vsakodnevnih aktivnosti izvajajo tudi družabne aktivnosti (planinarjenje, letovanja, izlete, 

piknike, družabna srečanja, sprehode), kulturne aktivnosti (gledališke predstave, prireditve v 

domačem kraju, obisk razstav), športno rekreativne aktivnosti (plavanje, Specialna 

olimpijada), program MATP, smučanje, namizni tenis, balinanje, mali nogomet (Štantner, B., 

osebna komunikacija, februar 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave diplomskega dela je raziskati zastopanost športnih aktivnosti pri odraslih 

osebah z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) na območju Gorenjske.  

Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti motive OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi (kot jih vidijo starši in 

strokovni delavci). 

2. Ugotoviti tedensko športno aktivnost odraslih OMDR. 

3. Ugotoviti razloge za športno neaktivnost OMDR v času vključenosti v socialno- 

varstveno ustanovo. 

4. Ugotoviti ali so OMDR med vikendi športno ne/aktivne. 

5. Ugotoviti s katerimi športnimi aktivnostmi se OMDR najpogosteje ukvarjajo med 

tednom in s katerimi med vikendom v domačem okolju. 

6. Ugotoviti ali so OMDR vključene v športne aktivnosti, ki jih organizirajo različna 

društva. 

7. Ugotoviti, kdo vodi organizirane športne aktivnosti znotraj socialno-varstvene ustanove 

ter kje le-te potekajo. 

8. Ugotoviti mnenje strokovnih delavcev, kako dobro je poskrbljeno za OMDR na 

področju športnih aktivnosti znotraj socialno-varstvenih ustanov. 

3.2 HIPOTEZE 

Na podlagi zastavljenih ciljev, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: OMDR se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi zato, ker šport koristi njihovemu zdravju in 

da so v družbi s prijatelji oz. da prijetno izkoristijo svoj prosti čas ter da vzdržujejo telesne 

sposobnosti. 

H2: OMDR so športno aktivne 2-3 krat tedensko. 

H3: Glavni razlog za gibalno neaktivnost je nemotiviranost posameznikov. 

H4: OMDR so gibalno neaktivne v domačem okolju, konec tedna. 

H5: Med tednom se OMDR najpogosteje ukvarjajo s plavanjem. Konec tedna je najbolj 

pogosta aktivnost planinarjenje/pohodništvo. 

H6: OMDR se vključujejo v aktivnosti, ki jih organizirajo različna društva, zveze. 
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H7: Organizirane športne aktivnosti znotraj institucij izvajajo vaditelji različnih poklicev. 

H8: Športne aktivnosti potekajo zlasti v športnih objektih zunaj (v okolici) socialno-varstvene 

ustanove.  

H9: Strokovni delavci menijo, da je za OMDR na področju športnih aktivnosti znotraj 

institucije zelo dobro poskrbljeno (ocena 4 na lestvici). 

3.3 METODE DELA 

3.3.1 VZOREC OSEB 

V raziskavo smo vključili dva vzorca oseb: 8 strokovnih delavcev in 30 staršev/skrbnikov 

odraslih OMDR. Od tega smo dobili od staršev/skrbnikov podatke za 5 OMDR, ki so 

vključene v dnevno varstvo ter za 25 OMDR, ki so vključene v celodnevno varstvo. Strokovni 

delavci so posredovali podatke za skupno 84 OMDR. V dnevno varstvo je vključenih 35 oseb 

ter v celodnevno varstvo 49 OMDR. 

 

Graf 3.1: Vzorec oseb vključenih v raziskavo 

 

Graf 3.2: Razporeditev OMDR glede na obliko varstva 
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 MERSKI INSTRUMENT 

Raziskovalna vprašanja so bila strnjena v dva vprašalnika. Eden je bil namenjen staršem 

OMDR in je vseboval 4 vprašanja zaprtega tipa ter podatke o spolu, starosti in obliki varstva . 

Drugi vprašalnik je bil namenjen zaposlenim v socialno-varstvenih ustanovah, ki se ukvarjajo 

neposredno z uporabniki ter je vseboval 7 vprašanj zaprtega tipa in podatke o spolu in 

izobrazbi zaposlenega ter spolu, starosti in obliki varstva OMDR. Vprašalnika sta podana v 

prilogi 5. 

3.3.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Po predhodnem dopisu socialno-varstvenim ustanovam in telefonskem dogovoru z vodij 

institucij so nam na vprašanja odgovarjali strokovni delavci znotraj ustanov, ki imajo 

neposreden stik z uporabniki.  

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE 

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno metodo zbiranja in analize podatkov. 

Podatki so bili obdelani v programu Microsoft Excel. Rezultati so izraženi v realnih 

vrednostih ter v procentih, prikazani pa so s tabelami, grafi in opisno. 

3.3.4 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

Rezultati in interpretacija le-teh so predstavljeni v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili v 

okviru diplomskega dela. 

1. Motivi OMDR za športno aktivnost  

Motive OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi smo izbirali preko vprašanja, ki je bilo 

zaprtega tipa. Starši oz. strokovni delavci so lahko izbirali med šestimi podanimi motivi, 

izmed katerih so nato izbrali tri, ki so po njihovem mnenju tisti, zaradi katerih se posamezna 

OMDR ukvarja s športnimi aktivnostmi ter jih nato razvrstili po pomembnosti (od 1 do 3, kjer 

je 1 najpomembnejši motiv in 3 najmanj pomemben motiv). Kategorizacijo pomembnosti 

motivov iz tabele smo razložili in zapisali v legendi. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

35 

 

Tabela 3.1: Motivi OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, kot jih vidijo njihovi starši 

Motiv a 

Vzdrževanje 

telesnih 

sposobnosti 

b 

Druženje s 

prijatelji, vrstniki 

c 

Pozitiven vpliv 

športa na 

posameznikovo 

zdravje 

d 

Preprečevanje 

stisk 

e 

Spodbujanje 

samostojnosti 

f 

Pozitiven 

vpliv športa 

na 

razpoloženje 

(sprostitev)  

Pomembnost 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Absolutna 

frekvenca 
3 6 12 15 11 3 12 4 3 / / 4 / 7 3 / 2 5 

Relativ. 

frekv.(%) 

3,3 6,7 13,3 16,7 12,2 3,3 
13,3 

4,4 3,3 / / 4,4 / 7,8 3,3 / 2,2 5,6 

    

 

Graf 3.3: Frekvenca motivov po pomembnosti, za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi OMDR, kot jih 

vidijo njihovi starši 

   

LEGENDA: Pomembnost motiva: 1: najbolj pomemben motiv; 2: malo manj pomemben motiv; 3: najmanj 

pomemben motiv (med izbranimi tremi motivi). 
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Primer: oznaka 1a pomeni, da je bil motiv a izbran kot najbolj pomemben motiv med izbranimi (tremi) motivi, 

oznaka 2b pomeni, da je bil motiv b izbran kot malo manj pomemben motiv med izbranimi (tremi) motivi, itd. 

 

V tabeli 3.1 in grafu 3.3 so podani motivi OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, ki so 

jih zapisali starši. Vidimo lahko, da je najpomembnejši motiv za ukvarjanje s športnimi 

aktivnostmi pri OMDR ta, da je oseba v družbi svojih prijateljev, vrstnikov (motiv b). Izbralo 

ga je 15 staršev, kar predstavlja 16,7%. Kot najpomembnejša motiva (oznaka 1) sta bila 

izbrana še motiv, ki opredeljuje, da je ukvarjanje s športno aktivnostjo dobro zato, ker le-ta 

koristi posameznikovemu zdravju (motiv c), izbralo ga je 12 staršev (13,3%) ter motiv, ki 

pravi, da je ukvarjanje s športno aktivnostjo dobro, ker s tem oseba vzdržuje svoje telesne 

sposobnosti (motiv a), 3,3% (3 osebe). Kot malo manj pomemben motiv (oznaka 2) so bili 

ponovno največkrat izbrani motivi: da je posameznik v družbi prijateljev (motiv b), izbralo ga 

je 11 oseb (12,2%); da posameznik vzdržuje telesne sposobnosti (motiv a), 6 oseb oz. 6,7% 

ter da se preko športne aktivnosti spodbuja posameznikova samostojnost (motiv e), 7 oseb 

(7,8%). Kot tretja izbira oz. najmanj pomemben motiv med izbranimi tremi motivi, so starši 

največkrat izbrali motiv, ki pravi, da preko športnih aktivnosti oseba vzdržuje telesne 

sposobnosti (motiv a), 12 oseb (13,3,%) ter da s pomočjo športnih aktivnosti posameznik 

preprečuje svoje stiske (motiv d), izbrale so ga 4 osebe, kar predstavlja 4,4% in motiv, ki 

zagovarja, da športna aktivnost pozitivno vpliva na posameznikovo počutje, razpoloženje 

(motiv f), označilo ga je 5 oseb (5,6%).  

Ugotovili smo, da je bil največkrat, kot najpomembnejši motiv izbran eden izmed 

psihosocialnih motivov, to je potreba po zabavi in potreba po pripadnost (družba vrstnikov, 

prijateljev) ter fiziološki motivi, ki izvirajo iz posameznikovega neravnovesja v organizmu 

(ker šport koristi posameznikovemu zdravju-zmanjševanje telesne teže, itd.) 

Poudarimo, da redno športno rekreativno udejstvovanje v družini že pri otroku pomembno 

prispeva k oblikovanju njegovega odnosa do športa. In na podlagi tega se nato pri 

posamezniku razvije pozitivna motivacijska struktura, trajne in koristne navade, vrednote, ki 

kasneje pogojujejo s športom obogateno življenje mladostnika in odraslega zrelega človeka 

(Berčič, 2001). 
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Tabela 3.2: Motivi OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, kot jih vidijo strokovni delavci v 

ustanovi 

 

 

 

Graf 3.4: Frekvenca motivov po pomembnosti, za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi OMDR, kot jih 

vidijo strokovni delavci v ustanovi 
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Motiv a 

Vzdrževanje 

telesnih 

sposobnosti 

b 

Druženje s 

prijatelji, vrstniki 

c 

Pozitiven vpliv 

športa na 

posameznikovo 

zdravje 

d 

Preprečevanje 

stisk 

 

e 

Spodbujanje 

samostojnosti 

f 

Pozitiven vpliv 

športa na 

razpoloženje 

(sprostitev) 

Pomembno

st 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Absolut. 

frekv. 
25 13 13 30 16 15 10 19 14 5 2 3 / 9 10 3 16 16 

Relat. 

frekv. (%) 
11,4 5,9 5,9 13,7 7,3 6,8 4,6 8,7 6,4 2,3 0,9 1,4 / 4,1 4,6 1,4 7,3 7,3 
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Tabela 3.2 in graf 3.4 prikazujeta frekvenco zastopanosti posameznih motivov pri OMDR, kot 

jih vidijo strokovni delavci v ustanovi. Tudi tukaj lahko vidimo, da je najpogostejši oz. 

najpomembnejši motiv (oznaka 1) za ukvarjanje s športno aktivnostjo ta, da je oseba v družbi 

s prijatelji, vrstniki (motiv b), izbralo ga je 30 strokovnih delavcev (13,7%). Motivi, ki so še 

bili izbrani kot najpomembnejši motivi (oznaka 1) so: motiv, da oseba s pomočjo športnih 

aktivnosti vzdržuje telesne sposobnosti (motiv a), označilo ga je 25 strokovnih delavcev 

(11,4%); ker šport koristi posameznikovemu zdravju (motiv c), izbralo ga je 10 strokovnih 

delavcev (4,6%); ter motiv: ker s športom oseba preprečuje svoje stiske (motiv d), označilo ga 

je 5 strokovnih delavcev (2,3%). Kot najpomembnejši motiv ni bil nikoli izbran motiv, ki 

pravi, da se preko športa spodbuja posameznikova samostojnost (motiv e). Kot malo manj 

pomemben motiv (oznaka 2) so bili največkrat izbrani motivi: ker šport koristi 

posameznikovemu zdravju (motiv c), izbralo ga je 19 strokovnih delavcev (8,7%); da je oseba 

v družbi prijateljev, da prijetno izkoristi svoj prosti čas (motiv b), označilo ga je 16 strokovnih 

delavcev (7,3%) ter motiv, ki pravi, da šport pozitivno vpliva na posameznikovo počutje, 

razpoloženje (motiv f), izbralo ga je 16 strokovnih delavcev (7,3%). Kot najmanj pomemben 

motiv med izbranimi (oznaka 3) je bil največkrat označen motiv f, ki pravi, da šport pozitivno 

vpliva na posameznikovo počutje, razpoloženje, izbralo ga je 16 strokovnih delavcev (7,3%) 

ter motiv, ki pravi, da šport omogoča druženje s prijatelji (motiv b), označilo ga je 15 

zaposlenih (6,8 %). 

Za primerjavo navajamo, da je Ažmanova (1997) v svoji raziskavi v kateri je ugotavljala 

motive za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi pri osebah s paraplegijo ugotovila, da je 

najpomembnejši motiv za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi pri osebah s paraplegijo 

ohranjanje in izboljšanje zdravja, sledi motiv razvedrila in sprostitve ter motiv ohranjanja in 

izboljšanja telesnih sposobnosti. Do tradicionalnih razlik med spoloma, ki so običajne za 

neprizadete ljudi, ni prišlo. Našla pa je statistično značilne razlike med starostnimi skupinami. 

Mlajši večkrat izberejo motiv razvedrila in sprostitve, medtem ko starejši pogosteje navajajo 

motiva izguba telesne teže in ohranjanje prijateljskih odnosov. 

Povzamemo lahko, da so trije najpomembnejši motivi OMDR za ukvarjanje s športnimi 

aktivnostmi: motiv, da je oseba v družbi s prijatelji, da prijetno izkoristi prosti čas; motiv,  da 

s pomočjo športa vzdržuje telesne sposobnosti ter motiv, ki pravi, da šport koristi 

posameznikovemu zdravju.  

Hipotezo 1 potrdimo.   
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2. Tedenska športna aktivnost OMDR, po spolu, starosti in obliki varstva (dnevno, 

celodnevno) 

Tabela 3.3: Tedenska športna aktivnost OMDR, ki so v dnevnem varstvu 

    dnevno varstvo 

  
starost 

[leta] 
M M (%) Ž Ž (%) M+Ž (%) 

vsak dan 

20-29 / / / / / 

30-39 / / / / / 

40-49 / / / / / 

50-59 / / / / / 

60-69 / / / / / 

2-3x 

20-29 1 5,3 2 12,5 8,6 

30-39 8 42,1 4 25 34,3 

40-49 1 5,3 1 6,3 5,7 

50-59 / / / / / 

60-69 / / / / / 

1-2x 

20-29 / / 3 18,8 8,6 

30-39 7 36,8 4 25 31,4 

40-49 / / / / / 

50-59 / / / / / 

60-69 / / / / / 

Se ne 

ukvarja 

20-29 / / / / / 

30-39 2 10,5 1 / 8,6 

40-49 / / 1 6,3 2,8 

50-59 / / / / / 

60-69 / / / / / 

 

 

Graf 3.5: Tedenska športna aktivnost OMDR, ki so v dnevnem varstvu 
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Tabela 3.4: Tedenska športna aktivnost OMDR, ki so v celodnevnem varstvu 

 
celodnevno varstvo 

  
 

starost [leta] M M (%) Ž Ž (%) M+Ž (%) 

 
  

vsak dan 

20-29 / / / / / 

 
  30-39 1 3,7 1 4,5 4,1 

 
  40-49 1 3,7 1 4,5 4,1 

 
  50-59 / / / / / 

 
  60-69 / / / / / 

   

2-3x 

20-29 1 3,7 2 9,1 6,1 

 
  30-39 4 14,8 3 13,6 14,3 

 
  40-49 2 7,4 1 4,5 6,1 

 
  50-59 2 7,4 / / 4,1 

 
  60-69 3 11,1 / / 6,1 

 
  

1-2x 

20-29 / / 1 4,5 2 

 
  30-39 2 7,4 3 13,6 10,2 

 
  40-49 4 14,8 5 22,7 18,4 

 
  50-59 1 3,7 3 13,6 8,2 

 
  60-69 4 14,8 1 4,5 10,2 

 
  

Se ne 

ukvarja 

20-29 / / / / / 

 
  30-39 / / / / / 

 
  40-49 2 7,4 1 4,5 6,1 

 
  50-59 / / / / / 

  

60-69 / / / / / 

 

 

 

Graf 3.6: Tedenska športna aktivnost OMDR, ki so v celodnevnem varstvu 
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Rezultati nam kažejo, da se v okviru dnevnega varstva nobena OMDR ne ukvarja s športno 

aktivnostjo vsak dan. V celodnevnem varstvu se vsak dan ukvarja s športnimi aktivnostmi 

8,2% OMDR (4 osebe). 

1-2x tedensko se ukvarja 40% OMDR (14 oseb), ki so vključeni v dnevno varstvo in 49% 

OMDR (24 oseb), ki so v celodnevnem varstvu. Največ OMDR, ki je vključenih v dnevno 

varstvo, to je 48,6% (17 oseb) se ukvarja s športnimi aktivnostmi 2-3x tedensko. V 

celodnevnem varstvu pa se 2-3x tedensko ukvarja 36,7% OMDR (18 oseb). S športnimi 

aktivnostmi se ne ukvarja 11,4% (4 osebe) OMDR v dnevnem varstvu in 6,1% OMDR (3 

osebe), ki so vključene v celodnevno varstvo, bivanje.  

Ažmanova (1997) je v raziskavi, v katero je bilo vključenih 219 odraslih paraplegikov, 

ugotavljala povezanost socialno demografskih značilnosti, zdravstvenega stanja in športnih 

dejavnosti paraplegikov. Pri tem se 46% oz. 99 oseb s paraplegijo ukvarja s športno 

aktivnostjo rekreativno, 8% (17 po številu) pa vrhunsko, 46% populacije je neaktivne. 

Ugotovila je, da štiri- ali večkrat tedensko trenira 8% vprašanih (16 po številu), dva-do trikrat 

tedensko se ukvarja s športom 20,5 % funkcionalno oviranih ljudi (45 po številu). 

Največ OMDR, tako v celodnevnem in dnevnem varstvu, se ukvarja s športnimi aktivnostmi 

1-2x tedensko, to je 45,2%. Nekoliko manj OMDR pa se ukvarja s športnimi aktivnostmi 2-3x 

tedensko in sicer 41,7%. Vsak dan se ukvarja 8,2% OMDR, ki so vključeni v celodnevno 

varstvo in nobena oseba v dnevnem varstvu. Nekoliko zaskrbljujoč je lahko podatek, da se 

športnimi aktivnostmi sploh ne ukvarja 11,4% posameznikov v dnevnem varstvu, kar lahko 

povežemo s tem, da jih večina v popoldanskem času odide domov, kjer običajno niso gibalno 

aktivni. V dopoldanskem času so osebe vključene v delavnice pod posebnimi pogoji, v okviru 

VDC-jev in je ukvarjanje s športnimi aktivnostmi odvisno od programov posamezne 

ustanove, v katero je oseba vključena.  

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 2 zavrnemo.  
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3. Razlogi za športno neaktivnost OMDR v času vključenosti v socialno-varstveno 

ustanovo 

  

Tabela 3.5: Razlogi za športno neaktivnost OMDR 

Razlog Absolutna frekvenca Relativna frekvenca (%) 

nemotiviranost 4 57,1 

nesodelovanje, izogibanje 2 28,6 

»ne čuti potrebe«, želi biti 

sam 
1 14,3 

skupaj 7 100 

 

 

 

Graf 3.7: Frekvenca razlogov za gibalno neaktivnost 

 

V tabeli 3.5 in grafu 3.7 vidimo, da so strokovni delavci v zavodih oz. ustanovah kot glavni 

vzrok za športno neaktivnost navedli nemotiviranost, nezainteresiranost OMDR (57,1%), kot 

drugega najbolj pogostega pa nesodelovanje oz. da se posamezniki na vsak način želijo 

izogniti aktivnostim (28,6%). Kot tretji najpogostejši razlog so na navedli, da posamezniki ne 

čutijo potrebe za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, želijo biti sami (14,3%). En strokovni 

delavec ni navedel nobenega vzroka za športno neaktivnost. 
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Ažmanova (1997) je v svoji raziskavi med razlogi za ne-ukvarjanje s športom pri osebah s 

paraplegijo našla zdravstvene zadržke (enako kot razlogi »za« ukvarjanje s športno 

aktivnostjo), na drugem mestu je problem prevoza in na tretjem arhitektonske ovire. Zanimivo 

je, da razloga, ki je zelo pogost pri neprizadeti populaciji-pomanjkanje prostega časa, pri 

osebah s paraplegijo sploh ni. Med razlogi za neaktivnost pri anketirancih je našla tudi 

razloga: »ne čutim potrebe« in »nimam prevoza«, ki sta najbolj zastopana pri posameznikih v 

tridesetih letih življenja. 

Športne aktivnosti lahko na različne načine prilagodimo OMDR in primerno usposobimo 

voditelje teh aktivnosti (Vute 1999). Potrebno se je zavedati, da je učitelj, vaditelj, vodnik ali 

trener, ki vodi športno dejavnost, ključna oseba, saj v mnogo čem oblikuje in določa zahteve 

za uspešno delo. Primerno prilagojene športne dejavnosti vzbujajo zadovoljstvo, veselje in 

večjo samostojnost v življenju ter so pomembna vez med vzgojo, izobraževanjem ter 

vključevanjem v okolje  (Vute, 1999). Iz tega lahko povzamemo, da je pogoj za uspešno 

vključevanje oz. motiviranje OMDR v šport poleg usposobljenosti vodij tudi primerna 

prilagoditev aktivnosti, načrtovanje metod dela in upoštevanje individualnih značilnosti 

posameznika, njegovih želja in interesov. Le tako bo športna vadba prijetna, koristna in 

posamezniki bodo motivirani za izvedbo različnih športnih aktivnosti. Ne iščimo razlogov v 

posameznikih temveč skušajmo poiskati različne metode, oblike dela, prilagoditve športnih 

aktivnosti in entuziastične vaditelje,  ki bodo osebe z motnjami v duševnem razvoju motivirali 

za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi. Tudi Vute (1986) navaja, da lahko za vsakega človeka, 

torej tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju najdemo primerno športno aktivnost, ki bo 

zadovoljevala njegove psihofizične  potrebe oz. ravnotežje. 

Hipotezo 3  potrdimo. 
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4. Športna ne/aktivnost OMDR v domačem okolju, med vikendom 

 

Tabela 3.6: Športna ne/aktivnost OMDR v domačem okolju, med vikendom 

       

 

 

 

 

Graf 3.8: Frekvenca športne ne/aktivnosti OMDR v domačem okolju, med vikendom 

 

Iz tabele 3.6 in grafa 3.8 lahko razberemo, da so OMDR v domačem okolju, konec tedna 

športno aktivne in to v zelo velikem obsegu, kar 83,3% OMDR je športno aktivnih. Od tega je 

športno aktivnih več žensk (92,3%) kot moških (76,5%). Čemu lahko pripišemo tako velik 

odstotek športno aktivnih OMDR? Osebe, ki so bile vključene v raziskavo prihajajo iz 

lokalnega, delno podeželskega okolja, kjer je veliko možnosti za gibanje v naravi (sprehodi, 

pohodi). Številni posamezniki se vključujejo tudi v programe lokalnih društev, ki organizirajo 

različne športne aktivnosti in prireditve. Po drugi strani pa si lahko le-to razlagamo kot 

subjektivnost ocenjevanja ali pa kot tako veliko osveščenost staršev o pomenu športnih 

aktivnosti za OMDR. Kot navajajo Tušak, Tušak in Tušak (2003) imajo starši ključno vlogo 

pri tem, da njihov otrok goji šport kot sestavni del življenja, kot sredstvo, ki motivira, koristi 

in osrečuje.  
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Miholič (2013) je raziskovala, ali se odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

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

duševnem razvoju, ki živijo v socialno-varstvenem zavodu. Ugotovila je, da pri aktivnostih, ki 

jih je vključila v raziskavo (sprehod, igra z žogo, plavanje), ni statistično pomembnih razlik 

med skupinama oseb v nobeni od dejavnosti. 

Zavedati se je potrebno, da če so starši  športno aktivni le-to posledično vpliva tudi na ostale 

člane v družini. Pri njihovih otrocih se nato razvije pozitivna motivacijska struktura, trajne in 

koristne navade in vrednote, ki se jih posamezniki (lahko) držijo celo življenje (Berčič, 2001). 

Na podlagi dobljenih podatkov, hipotezo 4 zavrnemo. 

5. Najpogostejše športne aktivnosti OMDR med tednom, v času vključenosti v 

ustanovo ter konec tedna, v domačem okolju 

a) Najpogostejše športne aktivnosti OMDR v času vključenosti v ustanovo med tednom po 

obliki varstva (dnevno in celodnevno varstvo) 

Zbirali smo podatke s katerimi športnimi aktivnostmi se OMDR najpogosteje ukvarjajo v času 

vključenosti v ustanovo. Strokovni delavci so lahko za vsakega uporabnika izbrali največ tri 

športne aktivnosti s katerimi se oseba najpogosteje ukvarja. Vključenih je bilo skupaj 84 oseb, 

od tega 35 iz dnevnega varstva in 49 oseb, ki so vključene v celodnevno varstvo. 

 

Tabela 3.7: Športne aktivnosti OMDR med tednom, dnevno varstvo 
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Graf 3.9: Frekvenca športnih aktivnosti OMDR med tednom, ki so v dnevnem varstvu 

 

Iz tabele 3.7 in grafa 3.9 lahko razberemo, da se OMDR, ki so med tednom vključene v 

dnevno varstvo najpogosteje ukvarjajo s planinarjenjem, pohodi, 20 oseb (24,7%), s 

plavanjem 18 oseb (22,2%), z igrami z žogo 12 oseb (14,8%) ter s programom MATP 11 oseb 

(13,7%). V manjšem obsegu pa so prisotne še naslednje aktivnosti balinanje, kegljanje (5 oseb 

ali 6,2%); fitnes, aerobika (3 osebe ali 3,7%); ples, joga (3 osebe ali 33,7%), namizni tenis (3 

osebe ali 3,7%). Preko pogovora v ustanovah sem pridobila podatke, da se trudijo ponudit 

svojim uporabnikom čim več različnih aktivnosti, kolikor jim pač prostorske, časovne in 

finančne možnosti le-to omogočajo. Velik problem so izpostavili tudi premajhno število 

ustreznega kadra (športni pedagogi). Za izvajanje športnih aktivnosti pa uporabljajo tudi 

različne javne športne površine, bazene in športne dvorane, ker večina izbranih ustanov v 

vzorcu nima ustreznih lastnih prostorov za športne aktivnosti.  
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Tabela 3.8: Športne aktivnosti OMDR med tednom, celodnevno varstvo 

    Šp. Aktiv. 
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Graf 3.10: Frekvenca športnih aktivnosti OMDR med tednom, ki so v celodnevnem varstvu 
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največji meri ukvarjajo s sprehodi, planinarjenjem, kar je organizacijsko tudi najmanj 

zahtevno, hkrati pa dobro vpliva na celotno telo in psihofizično stanje posameznika. 

Ustanove, ki imajo svojo telovadnico oz. nek manjši prostor za izvajanje športnih aktivnosti, 

organizirajo program MATP, igre z žogo. Svoje uporabnike pa pogosto vozijo na plavanje v 

bližnje bazene, saj nobena od ustanov, ki je bila vključena v raziskavo nima lastnega bazena.  

Iz obeh raziskav lahko ugotovimo, da se osebe tako v dnevnem, kot v celodnevnem varstvu 

med tednom najpogosteje ukvarjajo s pohodi, planinarjenjem, 26,4 % OMDR. S plavanjem pa 

se ukvarja 18,6% OMDR.  

b) Najpogostejše športne aktivnosti OMDR konec tedna, med vikendom  

Zbirali smo podatke s katerimi športnimi aktivnostmi se OMDR najpogosteje ukvarjajo konec 

tedna, v svojem domačem okolju. Pri tem omenimo, da smo imeli v vzorcu 25 OMDR, ki so 

se opredelili za gibalno aktivne, 5 oseb je gibalno neaktivnih med vikendom. Izbrali so lahko 

največ tri aktivnosti. 

Tabela 3.9: Športne aktivnosti OMDR konec tedna, med vikendom 

Šp.aktiv. 
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Graf 3.11: Športne aktivnosti OMDR konec tedna, med vikendom 

 

Tabela 3.9. in graf 3.11 prikazujeta s katerimi športnimi aktivnostmi se OMDR najpogosteje 

ukvarjajo konec tedna, med vikendom. Najpogosteje se ukvarjajo s planinarjenjem, sprehodi, 

17 oseb (22,7%). Druga najpogostejša aktivnost je plavanje, s katerim se ukvarja 12 OMDR 

(16%), kot tretji najbolj zastopani aktivnosti pa sta atletika, 10 oseb (13,3%) in igre z žogo 

(nogomet, košarka), 10 oseb (13,3%). Poleg tega lahko omenimo, da je dokaj pogosto 

zastopana tudi hipoterapija oz. jezdenje konjev, s katerim se ukvarja 8 oseb (10,7%), saj so 

nekateri navedli, da imajo doma konje in posledično možnost za ukvarjanje s tem. V veliki 

meri se OMDR ukvarjajo s športnimi aktivnostmi zaradi tega, ker se tudi njihovi starši. Iz 

česar lahko izpeljemo teorijo, da starši še vedno v veliki meri vplivajo na oblikovanje odnosa 

OMDR do športa. Na podlagi tega se razvije pri osebi pozitivna motivacijska struktura za 

posamezno športno aktivnost (Berčič, 2001). 

Konec tedna se v največji meri OMDR in njihovi starši vključujejo v športne aktivnosti in 

druge programe, ki jih organizirajo različna društva in zveze (Zveza Sožitje, Zveza Sonček).  

Hipotezo 5 lahko delno potrdimo, saj se OMDR konec tedna najpogosteje ukvarjajo s 

planinarjenjem (22,7%), tako kot tudi predvideva drugi del pete hipoteze; in delno zavrnemo, 

ker najpogostejša tedenska športna aktivnost ni plavanje, temveč  pohodi, planinarjenje 

(26,4%).  
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6. Vključenost OMDR v športne aktivnosti, ki jih organizirajo različna društva, 

zveze 

Preverjali smo vključenost OMDR v različne športne aktivnosti konec tedna in med tednom, 

ki jih organizirajo lokalna društva in zveze. Iz med 30 OMDR, za katere so odgovarjali starši, 

je 22 vključenih v vsaj eno društvo, 8 jih ni vključenih v nobeno športno društvo, zvezo. Pri 

vzorcu oseb v ustanovah nam je podatke posredovalo 8 strokovnih delavcev, ki niso navajali 

podatkov za vsako osebo posebej, temveč so navedli frekvenco pojavljanja posameznih 

društev, zvez v katere se vključujejo OMDR v njihovi ustanovi. 

 

 

Graf 3.12: Frekvenca vključenosti OMDR v posamezno društvo, zvezo konec tedna, med vikendom 

 

Iz grafa 3.12 vidimo, da ima največji odstotek, kamor so vključene osebe z OMDR konec 

tedna, med društvi, planinsko društvo, vanj je vključenih 40,9% posameznikov, tj. 9 oseb. 

Tukaj je poleg lokalnih planinskih društev, ki organizirajo pohode, planinske izlete, vključena 

tudi Zveza Sožitje, s svojimi programi pohodništva in planinstva. Sledijo športne igre (31,8% 

ali 7 oseb), v okviru Specialne olimpijade, ki jih organizira Zveza Sožitje; plesni tečaji in 

tečaji joge (13,6% ali 3 osebe) ter programi gasilskih društev (4,6% ali 1 oseba), 2 osebi 

(9,1%) se ukvarjata tudi s plavanjem, ker imata bazen blizu doma.  

 

8 strokovnih delavcev je podalo podatke v katera športna društva, zveze se vključujejo 

OMDR, ki so vključene v njihovo ustanovo. Vsak strokovni delavec je  podal več odgovorov. 
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Graf 3.13: Frekvenca športnih društev, v katera so vključene OMDR, zunaj ustanove, med tednom 

 

Iz grafa 3.13 vidimo, da se OMDR med tednom (zunaj ustanove) najpogosteje vključujejo v 

športne aktivnosti preko zveze Sožitje (28,6%), ki organizira različne športne igre, Specialno 

olimpijado, programe pohodništva, planinarjenja. Zveza Sožitje je prisotna na nacionalni in 

lokalni ravni. Drugo najbolj priljubljeno društvo je planinsko društvo, z 19%, kot tretje 

najbolj zastopano društvo oz. tečaj v katerega se vključujejo OMDR je plesni tečaj, s 14,3%. 

Nato sledijo še tečaji balinanja, joge in plavanja, ki jih organizirajo različne organizacije, 

društva. 

Goltnik Urnaut (2007) je raziskovala članstvo v športnem klubu pri gibalno oviranih 

mladostnikih. Ugotovila je, da je več kot polovica mladostnikov, ki se vključuje v športne 

aktivnosti izven pouka, včlanjenih v športno društvo ali klub. 

 

Tako tedensko kot tudi konec tedna oz. med vikendom se OMDR pogosto vključujejo v 

različne športne aktivnosti, ki jih organizirajo športna društva in zveze. 

Hipotezo 6 potrdimo. 
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7. Vodenje športnih aktivnosti znotraj socialno-varstvene ustanove ter kje le-te 

potekajo 

Ugotavljali smo, kdo je odgovoren za vodenje športnih aktivnosti znotraj posamezne 

socialno-varstvene ustanove ter kje le-te potekajo. 

Tabela 3.10: Vodenje športnih aktivnosti znotraj ustanov 

Kdo izvaja, vodi šp. 

aktivnosti? 
Absolutna frekvenca Relativna frekvenca (%) 

Športni pedagog 2 13,3 

Strokovni sodelavci 

(fizioterapevt, delovni 

terapevt, zdravstveni delavci) 

5 33,3 

Strokovni delavci (socialni 

delavec, specialni pedagog..) 
8 53,4 

Skupaj 15 100 

 

 

Graf 3.14: Frekvenca vodenja športnih aktivnosti znotraj ustanov 

 

Tabela 3.10 in graf 3.14 prikazujeta, kdo vodi športno aktivnost OMDR. Največjo frekvenco 

zastopanosti pri vodenju športnih aktivnosti imajo strokovni delavci (53,4%), ki so po Zakonu 

o socialnem varstvu (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199254&stevilka=2484) in 

Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321) s strokovnim izpitom, ustrezno 

usposobljeni za delo z uporabniki. Strokovni sodelavci so delavci (npr. zdravstveni in 
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rehabilitacijski delavci-fizioterapevt, logoped, delovni terapevt, zdravstveni delavci) iz drugih 

področij in športne aktivnosti vodijo v 33,3% primerov. Tukaj sem si postavila vprašanje, v 

kolikšni meri so strokovni delavci usposobljeni za delo z uporabniki na specifičnem področju, 

ki me zanima, to je na področju vodenja športnih aktivnosti. Vemo, da v športne aktivnosti 

vstopajo ljudje različnih poklicev, da si le-ti lahko pridobijo preko usposabljanj številne 

nazive in ustrezno znanje za vodenje (prilagojenih) športnih aktivnosti. Vendar v kolikšni 

meri ustanove zares zagotavljajo še dodatna usposabljanja zaposlenih na področju športnih 

aktivnosti, bi lahko ugotavljali v novi raziskavi. Vute (1999) uvršča fizioterapevte, specialne 

pedagoge, delovne terapevte med poklice, ki so primerni in velikokrat izvajajo športne 

aktivnosti OMDR. Najmanjkrat po naši raziskavi vodi športne aktivnosti športni pedagog 

(13,3%).  

Te naše ugotovitve lahko povežemo tudi z motivi za nezainteresiranost OMDR, za ukvarjanje 

s športnimi aktivnostmi. Potrebno se je zavedati, da je pri izvajanju športnih aktivnosti 

pomembno obvladovanje športne stroke in značilnosti oseb s posebnimi potrebami (Vute, 

1999). Uspešnost izvedbe prilagojenih športnih aktivnosti je odvisna zlasti od vodij, ki se 

morajo zavedati obsežnosti pojma posebnih potreb. Poleg usposobljenosti vodij za izvedbo 

prilagojene športne aktivnosti je pogoj za uspešno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v 

šport tudi ustrezna prilagoditev športnih aktivnosti, metod dela in sama motivacija 

udeležencev (Vute, 1999). 

Vidimo lahko, da največkrat vodijo športne aktivnosti strokovni so/delavci z različnih 

strokovnih področij in to, kar v 86,6 % primerih. 

Hipotezo 7 potrdimo. 
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Tabela 3.11: Prostor, okolje, kjer se izvajajo športne aktivnosti 

Prostor, okolje izvajanja šp. 

aktivnosti 

Absolutna frekvenca Relativna frekvenca(%) 

Znotraj institucije 

(telovadnica, lasten bazen, 

itd.) 

6 27,2 

Zunaj (v naravi, na igrišču) 8 36,4 

V drugih športnih objektih v 

okolici (bazeni, športne 

dvorane) 

8 36,4 

Skupaj 22 100 

 

 

Graf 3.15: Prostor oz. okolje, kjer se izvajajo športne aktivnosti 

 

Tabela 3.11 in graf 3.15 kažeta, da se športne aktivnosti običajno izvajajo zunaj (v naravi, na 

igrišču) v 36,4% odgovorov (8 odgovorov) ter v drugih športnih objektih v okolici (bazeni, 

športne dvorane) tudi v 36,4% odgovorov (8 odgovorov). Športne aktivnosti pa v 27,2 % 

odgovorov (6 odgovorov) potekajo znotraj institucije (telovadnica, poseben prostor za športne 

aktivnosti). Iz podanih podatkov lahko sklepamo, da se ustanove oz. zaposleni, ki vodijo 

športne aktivnosti poslužujejo različnih možnosti, kjer lahko izvajajo športne aktivnosti. Poleg 

možnosti znotraj ustanov, ob tem iščejo tudi druge alternativne rešitve. V večini primerov 

smo lahko opazili, da so ustanove, v katerih smo izvajali vprašalnike, locirane blizu ali v 

samem delu urbanih središč, tako imajo običajno tudi možnosti uporabe javnih športnih igrišč, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

znotraj institucije
(telovadnica, lasten

bazen, poseben prostor
za šp. aktivnosti)

zunaj (v naravi, na igrišču) v drugih športnih objektih
v okolici (bazeni, športne

dvorane)

ab
so

lu
tn

a 
fr

e
kv

e
n

ca
 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

55 

 

bazenov in športnih dvoran. Ob tem pa izvajajo športne dejavnosti tudi v naravi (gozdu, 

travniku), kjer lahko ob gibanju, spoznajo tudi rastline, živali, se seznanijo z orientacijo v 

naravi, itd. Omenimo lahko, da imajo samo v eni od ustanov, ki smo jih vključili v raziskavo, 

večji športni prostor (športna dvorana), ki je namenjen izvajanju športnih aktivnosti. 

Tako iz pridobljenih podatkov vidimo, da običajno športne aktivnosti potekajo zunaj (v 

naravi, na igrišču) in v drugih športnih objektih v okolici (bazeni, športne dvorane), v 36,4% 

odgovorov. 

Hipotezo 8 potrdimo. 

8. Mnenja strokovnih delavcev o ustrezni, zadostni urejenosti oz. zastopanosti 

športnih aktivnosti znotraj posamezne ustanove 

Tabela 3.12: Mnenja strokovnih delavcev o ustrezni, zadostni urejenosti oz. zastopanosti športnih 

aktivnosti znotraj posamezne ustanove 

Ocena mnenja Absolutna frekvenca Relativna frekvenca (%) 

1 (zelo slabo) / / 

2 (slabo) / / 

3 (dobro) 2 25 

4 (zelo dobro) 3 37,5 

5 (odlično) 3 37,5 

skupaj 8 100 

 

 

Graf 3.16: Ocena mnenja strokovnih delavcev o ustrezni, zadostni urejenosti oz. zastopanosti športnih 

aktivnosti znotraj posamezne ustanove 
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V zadnjem vprašanju nas je zanimalo splošno mnenje strokovnih delavcev o ustrezni, zadostni 

zastopanosti oz. urejenosti športnih aktivnosti znotraj institucij. V tabeli 3.12 in grafu 3.16 

lahko vidimo, da so zaposleni zadovoljni z urejenostjo oz. zastopanostjo športnih aktivnosti 

znotraj ustanov. Noben strokovni delavec ni izbral ocen zelo slabo (1) in slabo (2). Kar 

četrtina vprašanih je ocenila, da je na področju športnih aktivnosti OMDR poskrbljeno dobro 

(3), za oceni zelo dobro (4) in odlično (5) se je odločilo 37,5% ocenjevalcev. Na terenu sem 

izvedela, da imajo ustanove težave pri financiranju posameznih športnih aktivnosti. Zavedati 

se je potrebno, da so vse nadstandardne storitve plačljive in se izvajajo izven običajnih 

urnikov (letovanja, izleti, treningi, ki jih izvajajo v javni mreži). Treningi iz javne mreže se 

običajno plačajo iz 30% zaslužka Pravilnika o nagrajevanju. Torej v praksi to pomeni, da 

uporabniki plačajo samo letovanja, vse ostale aktivnosti pokrijejo ustanove iz donatorskih 

sredstev ali 30% zaslužka v VDC. Večina športnih aktivnosti poskušajo izvesti redno 

zaposleni, v okviru rednega delovnega časa. Na podlagi pridobljenih podatkov in ugotovitev 

lahko rečem, da se ustanove trudijo, da bi v čim večji meri lahko zagotovile različne športne 

aktivnosti za njihove uporabnike, seveda ob upoštevanju finančnih in organizacijskih 

možnosti. 

Hipotezo 9 potrdimo. 
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3.4 SKLEPI 

Namen raziskave je bil, ugotoviti športno aktivnost odraslih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju (OMDR) v času vključenosti v socialno-varstveno ustanovo in konec tedna, v 

domačem okolju. S katerimi športnimi aktivnostmi se osebe ukvarjajo, kje potekajo, kdo jih 

vodi in kateri so glavni motivi za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi OMDR.  

Vsi cilji empiričnega dela so bili doseženi. 

1. Na področju motivov OMDR sem ugotovila, da se OMDR najpogosteje ukvarjajo s 

športnimi aktivnostmi, ker se na ta način lahko družijo s prijatelji, vrstniki in tako 

prijetno izkoristijo prosti čas; ker s športnimi aktivnostmi vzdržujejo telesne 

sposobnosti ter ker šport koristi njihovemu zdravju. 

Tako starši OMDR kot tudi strokovni delavci so kot najpogostejši motiv za ukvarjanje s 

športnimi aktivnostmi oseb z motnjami v duševnem razvoju izbrali motiv, ki pravi, da se 

OMDR ukvarja s športnimi aktivnostmi zato, ker je na ta način lahko v družbi svojih 

prijateljev, vrstnikov ter tako prijetno izkoristi prosti čas (izbralo ga je 16,7% vprašanih 

staršev in 13,7% strokovnih delavcev). Kot drugi in tretji najpomembnejši motiv pa sta bila 

izbrana motiva, ki pravita, da šport koristi posameznikovemu zdravju (izbralo ga je 4,6% 

strokovnih delavcev in 13,3% staršev) in motiv, da oseba s športnimi aktivnostmi vzdržuje 

svoje telesne sposobnosti (izbralo ga je 3,3% staršev in 11,4% strokovnih delavcev). 

Hipoteza 1 pravi, da tako strokovni delavci kot tudi starši menijo, da se OMDR ukvarja s 

športnimi aktivnostmi predvsem zato, ker šport koristi zdravju  in da je v družbi s prijatelji, da 

prijetno izkoristi prosti čas. Hipotezo 1 lahko na podlagi dobljenih podatkov potrdimo. 

2. Ugotovila sem, da se OMDR s športnimi aktivnostmi najpogosteje ukvarjajo 1-2x 

tedensko. 

Na področju tedenskega ukvarjanja s športnimi aktivnostmi OMDR sem ugotovila, da se s 

športnimi aktivnostmi najpogosteje ukvarjajo 1-2x tedensko, in sicer 45,2% OMDR. Nekoliko 

manj OMDR pa se ukvarja s športnimi aktivnostmi 2-3x tedensko, to je 41,7% . Zaskrbljujoč 

je lahko podatek, da se 11,4% oseb, ki so v dnevnem varstvu, sploh ne ukvarja s športnimi 

aktivnostmi, medtem ko se na drugi strani 8,2% OMDR, ki so vključene v celodnevno varstvo 

ukvarja vsak dan (in nobena oseba v dnevnem varstvu). 
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Hipoteza 2 pravi, da so OMDR športno aktivne 2-3x tedensko. Hipotezo ovržemo, saj se 

OMDR najpogosteje ukvarjajo s športnimi aktivnostmi 1-2x tedensko. 

3. Na področju razlogov za športno neaktivnost sem ugotovila, da je glavni vzrok 

športne neaktivnosti, nemotiviranost, nezainteresiranost posameznikov. 

Strokovni delavci v zavodih oz. ustanovah so kot glavni vzrok za športno neaktivnost navedli 

nemotiviranost, nezainteresiranost OMDR (57,1%), kot drugega najbolj pogostega pa 

nesodelovanje oz. da se osebe z motnjami v duševnem razvoju želijo izogniti aktivnostim 

(28,6%). Več kot polovica strokovnih delavcev je navedlo nemotiviranost OMDR kot glavni 

razlog, vendar kot smo že zapisali, »da ne iščimo ljudi za šport, poiščimo raje šport za 

človeka« (Goltnik Urnaut, 2007), to pomeni, da imajo ključno vlogo za motiviranje OMDR za 

športne aktivnosti tudi vodje aktivnosti, ki morajo za uspešno delo poiskati ustrezne metode, 

oblike dela ter upoštevati značilnosti posameznika, le tako bo športna aktivnost za OMDR 

prijetna, koristna in osebe z motnjami v duševnem razvoju bodo motivirane za izvedbo. 

Hipoteza 3 pravi, da je glavni razlog za športno neaktivnost predvsem nemotiviranost OMDR. 

Hipotezo 3 torej na podlagi dobljenih podatkov potrdimo. 

 

4.  Na področju športne aktivnosti OMDR konec tedna, v domačem okolju sem 

ugotovila, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju v 83,3% športno aktivne, 

torej le 16,7% oseb je športno neaktivnih. 

Iz tabele 3.6 in grafa 3.8 lahko razberemo, da so OMDR v domačem okolju, konec tedna 

športno aktivne in to v zelo velikem obsegu, kar 83,3% populacije je športno aktivne. Od tega 

je športno aktivnih več žensk (92,3%) kot moških (76,5%). 

Hipotezo 4 pravi, da so OMDR športno neaktivne v domačem okolju, konec tedna. Glede na 

dobljene podatke hipotezo 4 ovržemo, saj je športno neaktivnih oseb le 16,7%.  
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5. Na področju športnih aktivnosti OMDR je raziskava pokazala, da se tako med 

tednom kot tudi konec tedna, med vikendom osebe najpogosteje ukvarjajo s pohodi, 

planinarjenjem. 

Najpogosteje zastopana športna aktivnost so pohodi, planinarjenje, tako konec tedna (22,7%) 

kot tudi med tednom (26,4%). Druga najpogostejša aktivnost pa je plavanje, in sicer se z njim 

ukvarja 26,4% OMDR med tednom in 16% oseb med vikendom. 

Hipotezo 5 pravi, da se OMDR med tednom najpogosteje ukvarjajo s plavanjem. Konec tedna 

pa so najpogostejša športna aktivnost pohodi, planinarjenje. Hipotezo 5 delno zavrnemo, ker 

najpogostejša tedenska športna aktivnost ni plavanje, temveč  pohodi in planinarjenje 

(26,4%); in delno potrdimo, saj se OMDR konec tedna najpogosteje ukvarjajo s 

planinarjenjem (22,7%). 

6. Na področju vključenosti OMDR v športne aktivnosti, ki jih organizirajo različna 

društva in zveze sem ugotovila, da se OMDR, tako med kot tudi konec tedna v veliki 

meri vključujejo v športne aktivnosti posameznih društev. 

Med vikendom se OMDR najpogosteje vključujejo v športne aktivnosti, ki jih organizirajo 

planinska društva (40,9%). Sledijo športne igre Zveze Sožitje (31,8%) ter plesni programi in 

programi joge (13,6%), gasilska društva (4,6%), itd. Prav tako pa se tedensko pogosto 

vključujejo v dejavnosti, ki jih organizira Zveza Sožitje, v planinska društva in plesne tečaje 

ter tečaje balinanja. 

Iz pridobljenih podatkov lahko hipotezo 6, ki pravi, da se OMDR vključujejo v aktivnosti, ki 

jih organizirajo različna društva, zveze, potrdimo. 

 

7. Raziskava je pokazala, da športne aktivnosti za OMDR, ki so vključene v ustanovo 

izvajajo vaditelji različnih poklicev in da aktivnosti potekajo zunaj (v naravi, na 

igrišču) ter v drugih športnih objektih. 

Podatki so nam pokazali, da v največji meri (v 53,4% ) izvajajo športne aktivnosti, strokovni 

delavci, ki so zaposleni v ustanovi. V 33,3% športno aktivnost vodijo strokovni sodelavci ter 

samo v 13,3% vodi športno aktivnost za OMDR, športni pedagog.  

Tako lahko iz podatkov vidimo, da največkrat vodijo športne aktivnosti strokovni so/delavci 

različnih poklicev in to, kar v 86,6 % primerov, zato lahko hipotezo 7 potrdimo. 
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Prostor oz. okolje, kjer se športne aktivnosti v okviru ustanove najpogosteje odvijajo, je zunaj 

(v naravi, na igrišču), na kar je odgovorilo 36,4% vprašanih. Enak odstotek zastopanosti 

imajo tudi športni objekti v okolici ustanove (bazeni, športne dvorane). 

Hipoteza 8 pravi, da športne aktivnosti potekajo zlasti v športnih objektih v okolici socialno-

varstvene ustanove. Torej glede na dobljene podatke hipotezo 8 potrdimo. 

8. Na področju mnenja strokovnih delavcev o ustrezni, zadostni urejenosti oz. 

zastopanosti športnih aktivnosti znotraj socialno-varstvene ustanove sem ugotovila, 

da strokovni delavci menijo, da je za osebe na področju športnih aktivnosti ustrezno 

poskrbljeno. 

Noben strokovni delavec ni izbral ocen zelo slabo (1) in slabo (2). Kar četrtina vprašanih je 

ocenila, da je na področju športnih aktivnosti OMDR poskrbljeno dobro (3), za vsako izmed 

ocen zelo dobro (4) in odlično (5) se je odločilo 37,5% ocenjevalcev. Kot kaže strokovni 

delavci menijo, da je glede športnih aktivnosti za OMDR v njihovih institucijah ustrezno 

poskrbljeno, glede na možnosti, ki jih imajo. 

Zato hipotezo 9, ki pravi, da strokovni delavci menijo, da je za njihove uporabnike na 

področju športnih aktivnosti znotraj institucije zelo dobro poskrbljeno (ocena 4), potrdimo. 

Pomanjkljivosti raziskave 

Raziskava je potekala brez večjih zapletov. Kot eno izmed pomanjkljivost raziskave bi lahko 

navedla, da je strokovni delavec v instituciji izbral starše, katerim smo poslali vprašalnike. Po 

mnenju strokovnega delavca je izbral tiste, ki bodo pripravljeni odgovoriti na vprašalnik in ki 

bodo le-tega znali izpolniti. Tako imamo podatke s strani staršev iz nekaterih ustanov 

pridobljene na podlagi naključnega in priložnostnega vzorca. 

Nekatere starše sem pridobila tudi preko osebnega kontakta (poznanstva od prostovoljnega 

dela pri zvezi Sožitje, zvezi Sonček, Skupnosti Vera in Luč), saj nekatere ustanove niso bile 

pripravljene za sodelovanje pri anketiranju staršev OMDR, ki so vključene v njihove 

ustanove. 

Znanstvena uporabnost   

V empiričnem delu predstavljamo, kako je poskrbljeno za odrasle OMDR na področju 

športnih aktivnosti, katere aktivnosti so jim na voljo, ali se OMDR vključujejo v aktivnosti, ki 

jih organizirajo različna društva in zveze. V nadaljevanju podajamo kakšen vpliv ima na 
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izbiro aktivnosti pri OMDR družina, kateri so glavni motivi OMDR za ukvarjanje s športnimi 

aktivnostmi, kdo izvaja športne aktivnosti in kje le-te potekajo. V teoretičnem delu so zbrane 

informacije o značilnostih OMDR, o motivih OMDR za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi 

ter o vplivu družine na športno aktivnost posameznika. Prav tako so opisani kazalci kvalitete 

življenja OMDR ter športne aktivnosti in različni športni programi za OMDR.  

V diplomskem delu sem skušala predstaviti pomen in vlogo športnih aktivnosti za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju. Spoznala sem, kako pomembno vlogo ima športna aktivnost 

pri oblikovanju posameznikove pozitivne osebnosti, pri vključevanju OMDR v socialno 

okolje in vplivu na učinkovitejše obvladovanje in reševanje konfliktnih položajev. Zavedam 

se, kako zelo je pomembno, da tudi odraslim OMDR omogočimo čim več izkušenj na 

motoričnem področju. Potrebno je, da imajo vsi enakovredne možnosti za vključitev v športne 

aktivnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je pri vsaki OMDR potrebna individualizacija in 

prilagajanje vaj posameznikovim potrebam. 

 

Praktična uporabnost in možnosti za nadaljnje raziskave 

Raziskava je tudi praktično uporabna. Dobljeni podatki dajejo vpogled o dogajanju na 

področju športnih aktivnosti odraslih OMDR v socialno-varstvenih ustanovah na Gorenjskem.  

Z zaključkom raziskave so se mi hkrati pojavila nova vprašanja. Glede na pridobljene 

rezultate bi raziskavo lahko nadaljevali in predstavili dogajanje na področju športnih 

aktivnostih še v ostalih socialno-varstvenih ustanovah po Sloveniji. Tako bi lahko prikazali 

podatke večjega števila ustanov, v katere so vključene odrasle OMDR in predstavili celotno 

sliko zastopanosti športnih aktivnosti v socialno-varstvenih ustanovah v Sloveniji. 

Znano je, da veliko OMDR postane manj gibalno/športno aktivnih, ko končajo programe 

vzgoje in  izobraževanja ter usposabljanja. Delo v delavnicah pod posebnimi pogoji pa je 

pogosto monotono in večino časa preživijo v sedečem položaju, zato bi bilo potrebno 

načrtovati različne športno-gibalne vsebine, ki bi uporabnikom zaradi velikih ur sedenja 

ohranjale zdravo telesno držo, težo. Zastavilo se mi je vprašanje, kako bi lahko vključili še 

več odraslih OMDR v športne aktivnosti, predvsem oseb, ki so vključene v dnevno varstvo ter 

zakaj tudi socialno-varstvene ustanove nimajo nekega zakonsko predpisanega programa 

športnih aktivnosti za odrasle OMDR (tako kot je učni program športne vzgoje v OŠ). Z 

določenim programom športnih aktivnosti v ustanovah bi tako omogočili uporabnikom večjo 

možnost izbire in aktivnega udejstvovanja v športnih aktivnostih. Pestrost in izbor športnih 

aktivnosti v posamezni ustanovi je na žalost v veliki meri odvisen od organizacijskih in 

finančnih zmožnosti ustanove. Od zaposlenih v ustanovah sem pridobila informacije, da je za 
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izvajanje športnih aktivnosti premalo finančnih sredstev, da pogostokrat iščejo donatorje za 

različne športne tabore, izlete. Zato bi bilo potrebno pogledati, kakšne so možnosti še 

dodatnega financiranja športnih aktivnosti s strani države ter predvideti bolj sistematično 

vključitev ustrezno izobraženih kadrov za vodenje športnih aktivnosti OMDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

63 

 

4 LITERATURA IN VIRI 

Ažman, D. (1997). Povezanost nekaterih socialno – demografskih značilnosti in kazalcev 

zdravstvenega stanja paraplegikov Slovenije z njihovo športno dejavnostjo. Magistrsko delo, 

Ljubljana: Fakulteta za šport. 

Berčič, H. (1983). Vpliv večmesečne programirane kineziološke rekreacije in nekatere 

karakteristike psihosomatskega statusa telesno prizadetih oseb. Doktorska disertacija, Zagreb: 

Sveučilište v Zagrebu, Fakulteta za fizičku kulturu.  

Berčič, H. (2001). Šport v družini – naložba za zrelo obdobje. V H. Berčič (ur.), Šport v 

obdobju zrelosti (str. 30-31). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

Bratković, D., Rožman, B. (2007). Čimbenici kvalitete življenja osoba s intelektualnim 

teškoćama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 42 (2), 103-112. Pridobljeno 

23.5.2013, s http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27279 

Četina, A. (2011). Kakovost življenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. 

Magistrsko delo. Pridobljeno 3.9.2012, s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/40/1/andrejaCetina_MAG.pdf 

Doupona, M. in Petrović, K. (2000). Šport in družba – sociološki vidiki. Ljubljana: Fakulteta 

za šport, Inštitut za šport. 

Emeršič, U. (2009). Opolnomočenje uporabnikov varstveno - delovnega centra. Magistrsko 

delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Filipčič, T., Senegačnik, A. (2006). Kompetentnost študentov specialne in rehabilitacijske 

pedagogike ter Fakultete za šport za delo z gibalno oviranimi pri športni vzgoji.V Mednarodni 

simpozij otrok v gibanju (str. 71-72). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-

raziskovalno središče. 

Goltnik Urnaut, A. (2007). Šolske športne dejavnosti in samopodoba mladostnikov z ovirami 

v gibanju. Doktorska disertacija, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Hawlina, J. (1997). Družina in njeno športno življenje. Šport, 45 (2), 31-32. 

http://hrcak.srce.hr/hrzri
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27279
http://pefprints.pef.uni-lj.si/40/1/andrejaCetina_MAG.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/40/1/andrejaCetina_MAG.pdf


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

64 

 

Jurišić, B. (2006). Sožitje za starše oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Zveza 

Sožitje. 

Kotar, A. (1995). Uvodnik. Naš zbornik, 28 (4), 1. 

Kremžar, B. in Pelko, S. (1991). Gibalna in športna vzgoja duševno in telesno prizadetih ter 

osebnostno in vedenjsko motenih otrok in mladostnikov v organizacijah za usposabljanje. V 

Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje. Koncepcija in strategija športne vzgoje v Sloveniji 

(str. 119-138). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

Lačen, M. (1996). Duh, blišč, pogum. Naš zbornik, 29 (4), 1-2. 

Lačen, M. (2001). Odraslost osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Zveza Sožitje – 

zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 

Miholič, B. (2013). Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Nagode, M. (2008). Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. (2008). Pridobljeno 

25.3.2013, s 

http://www.irssv.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=82&Itemid= 

Novljan, E. (2004). Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami pri zgodnji obravnavi. 

Ljubljana: Zveza Sožitje. 

Parazajda, D. (2000). Priročnik aktivnosti vseživljenjskega učenja. Draga: Center Dolfke 

Boštjančič. 

Pastirk, S. (1998). Mednarodna konferenca o osebah z motnjo v duševnem razvoju v starosti. 

Naš zbornik, 31 (1), 14-15. 

Pelicon, M., Špoljar, R., Bužan, V., Turk, V., Kastelic, A., Tivadar, I., Klemenc, B., Golob, 

A., Grmšek, B., Grebenc, T., Florjančič, M., Mrše – Lorger, I., (1998). Uresničevanje 

temeljnih načel pri delu z osebami z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.  V: 

Vseživljenjsko učenje: zbornik strokovnih prispevkov v obdobju 1994-1998 (str. 112-129). 

Center Dolfke Boštjančič, Draga. 

http://www.irssv.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=82&Itemid=


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

65 

 

Praček, M. (2006). Prosti čas odraslih oseb z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem 

razvoju v domu Škofljica. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Princes, T. (2005). MATP – primer programa prilagojene športne vadbe. Šport, 53 (1), 9-12. 

Ramovš, J. (2003). Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: 

Inštitut Antona Trstenjaka. 

Rotovnik, J. (1999). Dinamika družine ob otroku z motnjo v duševnem razvoju. V: Različnim 

otrokom enake možnosti (str. 181-211). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Schalock, R.L. (1997). Quality of life. Volume II. Aplications to Persons with Disabilities. 

Washington DC: American Association on Mental Retardation. 

Skalar, V. (1999). Osebe s posebnimi potrebami - konceptualne iztočnice. Sodobna 

pedagogika, 50 (1), 120-137. 

Specialna olimpiada, 2013. Pridobljeno 6.4.2013, s  http://www.specialna-olimpiada.si/ 

Srebot, I. (1999). Fitnes tudi za osebe s posebnimi potrebami. Naš zbornik, 32 (5), 38-39. 

Statistični urad RS, 2011. Pridobljeno 6.4.2013, s 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4990 

Strassmeier, W. (1998). Modeli obravnav odraslih oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju v 

Nemčiji. V: Vseživljenjsko učenje: zbornik strokovnih prispevkov v obdobju 1994-1998 (str. 

112-129). Center Dolfke Boštjančič, Draga. 

Škof, B. (2001). »Šport v obdobju zrelosti«. V H. Berčič (ur.), Šport v obdobju zrelosti (str. 4-

6). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

Šlemer-Novak, B. (2001). Kvaliteta življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Tancig, S. (1987). Izbrana poglavja iz psihologije telesne vzgoje in športa. Ljubljana: 

Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za telesno kulturo. 

Topolnik, I. (2007). Motivi za športno dejavnost oseb s posebnimi potrebami, kot jih vidijo 

njihovi starši. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4990


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

66 

 

Tušak, M. in Tušak, M. (2001). Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete. 

Tušak, M., Tušak, M. in Tušak, M. (2003). Vloga družine in staršev v športu. Zalog: Klub 

MT Zalog.  

Uradni list Republike Slovenije, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev. Pridobljeno 6.4. 2013, s http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321 

Uradni list Republike Slovenije, Zakon o socialnem varstvu. Pridobljeno 6.4. 2013, s 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199254&stevilka=2484 

Vodnik, A., Parazajda, D. (1998). Temeljne pravice oseb z zmerno, težjo ali težko motnjo v 

duševnem razvoju (povzetek). V: Vseživljenjsko učenje: zbornik strokovnih prispevkov v 

obdobju 1994-1998 (str. 28-30). Center Dolfke Boštjančič, Draga. 

Vute, R. (1986). Kineziološka dejavnost telesno prizadete mladine v Sloveniji/ vpogled v 

motivacijski prostor/Ljubljana: Inštitut za kineziologijo Fakultete za telesno kulturo. 

Vute, R. (1988). Struktura motivov igralcev sedeče odbojke za ukvarjanje s športnimi 

dejavnostmi. Ljubljana: Inštitut za kineziologijo Fakultete za telesno kulturo. 

Vute, R. (1999). Izzivi drugačnosti v športu. Ljubljana: Debora. 

Vute, R. (2002). Raznolikost pristopov pri prilagajanju športnih dejavnosti osebam s 

posebnimi potrebami. V Škof, B. in Kovač, M. (ur.), Razvojne smernice športne vzgoje: 

zbornik referatov / 15. strokovni posvet Zveze društev športnih pedagogov Slovenije (str. 419 

– 422). Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. 

Vute, R. (2010). Prilagojena športna dejavnost. Študijsko gradivo: izročki/teze. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. 

Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) 2005-2007. 

Pridobljeno 6.4. 2013, s http://www.zsis.si/zsis/index.htm 

Zveza Sožitje, Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Pridobljeno 

6.4.2013, s http://www.zveza-sozitje.si/   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199254&stevilka=2484
http://www.zsis.si/zsis/index.htm
http://www.zveza-sozitje.si/


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Lucija Jelovčan; diplomsko delo 

67 

 

5 PRILOGE 

PRILOGA 1 

Dopis socialnovarstvenim ustanovam 

ZADEVA:  PROŠNJA ZA SODELOVANJE VAŠIH STROKOVNIH DELAVCEV IN 

STARŠEV UPORABNIKOV, KI BIVAJO V VAŠI INSTITUCIJI, V RAZISKAVI 

Spoštovani. 

Sem Lucija Jelovčan, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. Pripravljam diplomsko delo z naslovom: Športne aktivnosti 

odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem. 

V raziskovalnem delu diplomskega dela želim ugotoviti, v kolikšni meri in s katerimi 

športnimi aktivnostmi se ukvarjajo odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v 

socialno-varstvenih ustanovah in kako pogosto je zastopana športna aktivnost v domačem 

okolju konec tedna, čez vikend. Kakšna je vloga družine in staršev do športnih aktivnosti oseb 

z motnjami v duševnem razvoju in na drugi strani vloga strokovnih delavcev na športno 

aktivnost njihovih uporabnikov. Zakaj je dobro, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju 

ukvarjajo s športno aktivnostjo, kje se izvajajo aktivnosti, katere športne aktivnosti so 

zastopane in kdo le-te vodi. 

Moja ciljna skupina so torej starši oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v socialno-

varstvenih ustanovah med tednom in strokovni delavci, ki se ukvarjajo neposredno z njimi. V 

raziskavo želim zajeti čim večje število sodelujočih, zato Vas prosim za sodelovanje in se 

Vam že vnaprej zahvaljujem za pomoč. 

Podatke, ki so potrebni za raziskavo zbiram z vprašalnikoma in sicer je eden namenjen 

staršem oseb z motnjami v duševnem razvoju, drugi pa  strokovnim delavcem.  

Vprašalnika sta v celoti anonimna in vse pridobljene podatke bom uporabila zgolj za 

raziskavo pri svojem diplomskem delu. 

 

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 

Uspešno delo pri Vašem poslanstvu.                                                                              

Lep pozdrav!                                                                                            Lucija Jelovčan 
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PRILOGA 2 

VPRAŠALNIK za strokovne delavce v socialno-varstvenih zavodih 

Spoštovani. 

Sem Lucija Jelovčan, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. V okviru svojega diplomskega dela raziskujem prisotnost 

športnih aktivnosti pri odraslih osebah z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju 

uporabniki), ki so vključene v različne socialno-varstvene ustanove, na območju Gorenjske. 

Želim raziskati s katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo Vaši uporabniki, zakaj menite, 

da je dobro, da se Vaši uporabniki ukvarjajo z aktivnostmi, kako pogosto se ukvarjajo s 

športom in kakšne možnosti sploh imajo za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi. Skratka 

zanima me Vaše strokovno mnenje, saj menim, da imajo tudi ustanove v katere so vključene 

osebe z motnjo v duševnem razvoju pomembno vlogo pri spodbujanju, razvijanju in 

vzdrževanju  telesne sposobnosti teh oseb.   

Vesela bom Vaših odgovorov in se Vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 

Vprašalnik je v celoti anonimen in vse pridobljene podatke bom uporabila zgolj za raziskavo 

pri svojem diplomskem delu. 

Najlepša hvala za sodelovanje.  

Lepo pozdravljeni.                                                                                 Lucija Jelovčan                                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosim, da ustrezno obkrožite in izpolnite. 

1. Splošni podatki o strokovnem delavcu: 

       SPOL (označite):        ženski                      moški 

 

       IZOBRAZBA (dopišite):  ____________________________________________ 

 

Pri odgovarjanju na 1., 2. in 3. vprašanje bodite pozorni, da pod vsakim vprašanjem v 

razpredelnici (stolpcu) vedno odgovarjate za isto osebo (npr. oseba ena je ista pri 1.,2. in 3. 

vprašanju). Le tako bodo podatki pravilni in uporabni. Hvala. 
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1. Kolikokrat tedensko se Vaši uporabniki ukvarjajo s športno aktivnostjo?  

     Ustrezno označite z »X« za vsako osebo posebej ter označite spol in obliko varstva ter 

dopišite starost. Če se oseba ne ukvarja s športno aktivnostjo, prosim dopišite glavni razlog 

neaktivnosti. 

Oseba 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Spol 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek 

/celodnevna 

oskrba 

 

 

Spol: 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek 

/celodnevna 

oskrba 

 

 

Spol : 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek/ 

celodnevna 

oskrba 

 

Spol : 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek/ 

celodnevna 

oskrba 

 

Spol: 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek/ 

celodnevna 

oskrba 

 

 

Spol: 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek  

/celodnevna 

oskrba 

 

Spol :  

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek/ 

celodnevna 

oskrba 

 

 

Spol: 

M / Ž 

Starost: 

 

Oblika 

varstva: 

dnevni 

oddelek/ 

celodnevna 

oskrba 

 

 

Vsak dan         

2-3 krat 

tedensko 

        

1-2 krat 

tedensko 

        

Se ne 

ukvarja 

(Dopišite 

glavni razlog 

za neaktivnost) 
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2. S katerimi gibalnimi oz. športnimi aktivnostmi (panogami) se najpogosteje ukvarjajo 

Vaši uporabniki. Izberete lahko največ tri aktivnosti za vsako osebo. 

Oseba 

Aktivnost 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pohodi, 

planinarjenje 

        

Atletika         

Igre z žogo 

(nogomet, 

košarka...) 

        

Plavanje, igre v 

vodi 

        

Jezdenje konjev 

(hipoterapija) 

        

Kolesarjanje         

Fitnes, aerobika 

 
        

Balinanje, kegljanje         

Ples, joga         

Smučanje, tek na 

 smučeh, krpljanje 

        

Drugo (dopišite):         

 

3. Zakaj menite, da je dobro, da se Vaši uporabniki ukvarjajo s športno aktivnostjo? 

(izberite samo tri najpomembnejše motive za vsako osebo posebej. Na črtico ob motivu 

označite tistega, ki se Vam med izbranimi tremi motivi (za vsako osebo posebej) zdi 

najpomembnejši s številko 1, malo manj pomemben s številko 2, in najmanj pomemben 

med izbranimi s številko 3). 
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      Menim, da je dobro, da se oseba ukvarja s športno aktivnostjo zato, 

Oseba 

Motiv 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

da vzdržuje telesne 

sposobnosti 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

da je v družbi s 

prijatelji - druženje, 

da prijetno izkoristi 

svoj prosti čas, da se 

zabava 

 

      

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

ker šport koristi 

njenemu/njegovemu 

zdravju (npr. 

zmanjšanje telesne 

teže) 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

da s tem preprečuje 

svoje stiske 
 

__ 

 

__ 

 

    __ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

da se spodbuja 

posameznikova 

samostojnost 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

ker ta pozitivno 

vpliva na njegovo 

počutje, razpoloženje 

 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

4. Kdo izvaja športne aktivnosti v okviru vaše institucije? (ustrezno označite oz. 

dopišite)  

a) Športni pedagog, ki je usposobljen za vodenje prilagojene športne dejavnosti za osebe s 

posebnimi potrebami  

b) Vaditelji različnih poklicev (specialni pedagogi, fizioterapevti, delovni terapevti) 

c) Drugi (dopišite): ____________________________________________________ 

5. Kje potekajo športne aktivnosti, ki jih organizira Vaša institucija?(možnih je več 

odgovorov) 

a) Znotraj institucije (telovadnica, poseben prostor za športne aktivnosti, lasten bazen) 

b) Zunaj (v naravi, na igrišču) 

c) V drugih športnih objektih v okolici (bazen, športna dvorana) 
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6. Ocenite, kako dobro je po Vašem mnenju poskrbljeno za Vaše uporabnike na  

       področju športnih aktivnosti v času vključenosti v Vašo institucijo. (ocene na 

        lestvici so v rangu od 1 (zelo slabo poskrbljeno) do 5 (odlično poskrbljeno)).  

       Obkrožite eno oceno. 

1 

(zelo slabo) 

2 

(slabo) 

3 

(dobro) 

4 

(zelo dobro) 

5 

(odlično) 

 

7. Ali menite, da so Vaši uporabniki vključeni v športne aktivnosti tudi izven Vaše 

institucije? (ustrezno obkrožite in po potrebi dopišite) 

a) Ne 

b) Ne vem 

c) Da                V  katero/e? ____________________________________________       

                                                                                      

 

 Hvala za sodelovanje in pomoč. 
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PRILOGA 3 

VPRAŠALNIK za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključene v 

socialno-varstvene ustanove na Gorenjskem 

 

Spoštovani starši. 

Sem Lucija Jelovčan, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. V okviru svojega diplomskega dela raziskujem prisotnost 

športnih aktivnosti pri odraslih osebah, ki so vključene v različne socialno-varstvene 

ustanove, na območju Gorenjske. Poleg možnosti, ki jih imajo za ukvarjanje s športno 

aktivnostjo v institucijah, me zanima, v kolikšni meri se Vaš otrok ukvarja s športom in 

gibanjem tudi v domačem okolju, med vikendom. Zanimajo me Vaši motivi za sodelovanje 

Vašega otroka pri športnih aktivnostih, zakaj se po Vašem mnenju Vaš otrok ukvarja s 

športno aktivnostjo, s katerimi aktivnostmi se Vaš otrok ukvarja. Menim, da je prav družina 

pomemben dejavnik za razvijanje otrokovih interesov in sposobnosti na področju gibanja, 

zato bom vesela Vaših odgovorov. 

Za sodelovanje pri raziskavi prosim Vas, ker vem, da se zavedate, kako pomembno vlogo 

imate starši pri razvijanju in spodbujanju njihove gibalne oz. športne ustvarjalnosti. Že 

vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem.  

Vprašalnik je v celoti anonimen in vse pridobljene podatke bom uporabila zgolj za raziskavo 

pri svojem diplomskem delu. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

Lepo pozdravljeni.                                                                               Lucija Jelovčan                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Prosim, da ustrezno obkrožite in izpolnite. 

1. Splošni podatki o otroku: 

      SPOL VAŠEGA OTROKA (označite):        ženski                      moški 

      STAROST VAŠEGA OTROKA (ustrezno obkrožite):   a) 20 – 29 let 

b) 30 – 39 let 

c) 40 – 49 let 

d) nad 50 let 

 

     OBLIKA VARSTVA:     dnevno / celodnevno varstvo 

          

1. Na kakšen način Vaš otrok preživlja prosti čas med vikendi? (obkrožite le en 

odgovor) 

a) športno oz. gibalno neaktivno (obiski kina, gledanje TV, igranje računalniških igric...) 

b) športno oz. gibalno aktivno (pohodi, sprehodi, plavanje, igre z žogo, kolesarjenje...) 

 

2. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili, da Vaš otrok preživlja prosti čas  aktivno 

(odg. b) s katerimi športnimi aktivnostmi se najpogosteje ukvarja? (izberete lahko 

samo tri najpogostejše aktivnosti. 

a) pohodi, planinarjenje  

b) atletika   

c) igre z žogo (košarka, nogomet, rokomet, odbojka)   

d) plavanje, igre v vodi   

e) kolesarjenje  

f) jezdenje konjev (hipoterapija)  

g) fitnes, aerobika 
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h) balinanje, kegljanje  

i) ples, joga  

j) smučanje, tek na smučeh, krpljanje  

k) drugo (dopišite): __________________________ 

3. Ali Vaš otrok obiskuje tudi športne aktivnosti/dejavnosti, ki jih organizirajo 

različna društva v domači okolici? (ustrezno obkrožite in po potrebi dopišite). 

a) Ne 

b) Da       Katero/e športno/e aktivnost/i?  ________________________________  

4. Zakaj menite, da je dobro, da se Vaš otrok ukvarja s športno aktivnostjo? (izberite 

samo tri najpomembnejše motive. Na črtico ob motivu označite tistega, ki se Vam med 

izbranimi tremi motivi zdi najpomembnejši s številko 1, malo manj pomemben s številko 

2, in najmanj pomemben med izbranimi s številko 3). 

          Menim, da je dobro, da se moj otrok ukvarja s športno aktivnostjo zato, 

a) da vzdržuje telesne sposobnosti _____ 

b) da je v družbi s prijatelji, da prijetno izkoristi svoj prosti čas, da se zabava (aktivno 

preživljanje prostega časa) _____ 

c) ker šport oz. športne aktivnosti koristijo njenemu/njegovemu zdravju _____ 

d) da s tem preprečuje svoje stiske _____ 

e) da se spodbuja posameznikova samostojnost _____ 

f) ker pozitivno vpliva na njeno/njegovo počutje, razpoloženje _____ 

g) drugo (dopišite): __________________________________ 

                                                                        

 Hvala za sodelovanje in pomoč. 


