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POVZETEK  

Diplomsko delo vsebuje pregled literature na temo vpliv aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja 

oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR ). Zanimalo me je, kakšne so možnosti 

delovnih in sprostitvenih aktivnosti na kmetiji, v katere so OMDR ter kakšni so vplivi le-teh na 

kakovost njihovega življenja.                                                                                                                  

Ugotovila sem, da obstajajo razne oblike socialnih storitev za OMDR kot dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, ki zanje pomenijo delo in/ali sprostitev. Zadnje čase se v Sloveniji za tovrstne dejavnosti 

uveljavlja izraz »zeleni programi socialnega/zdravstvenega varstva«.  Socialne storitve za OMDR kot 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki sem jih opisala v diplomski nalogi so bivalna enota na kmetiji, 

hortikulturna terapija in terapija z živalmi. Ena izmed oblik terapije z živalmi je tudi terapevtsko 

jahanje, ki vključuje hipoterapijo, terapevtsko-pedagoško jahanje ter jahanje za osebe s posebnimi 

potrebami.                   

 Preko pregleda literature sem ugotovila, da imajo različne delovne in sprostitvene aktivnosti na 

kmetiji, v katere so vključene OMDR številne pozitivne vplive na kakovost njihovega življenja. 

Pozitivno vplivajo na intelektualno in emocionalno področje, področje socializacije in področje fizične 

aktivnosti.  Zato menim, da bi bilo potrebno tovrstne aktivnosti v čim večji meri podpirati, saj kmetije 

s svojim naravnim terapevtskim potencialom (dobrodejen vpliv rastlin in živali, naravnega okolja na 

počutje ljudi)  nudijo najustreznejši prostor za socialno integracijo obrobnih skupin populacije, med 

katere spadajo tudi OMDR.                    

KLJUČNE BESEDE: 

Kmetija, kakovost življenja, motnje v duševnem razvoju, aktivnosti na kmetiji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis presents a review of the literature on the subject of the influence of farm activities on the 

quality of life of people with intellectual disabilities. I tried to determine in what ways people with 

intellectual disabilities can work and relax on a farm, and how this activities influence their quality of 

life. I found that complementary activities on farms include various social services for people with 

intellectual disabilities, both in term of work and relaxation. In Slovenia, these activities are becoming 

known as “zeleni programi socialnega/ zdravstvenega varstva (green social/health care programs)” In 

this thesis, I describe in more detail the following social activities for people with intellectual 

disabilities offered as complementary activities on farms: live-in unites on the farm, horticultural 

therapy, and animal-assisted therapy. One form of animal-assisted therapy is therapeutic horseback 

riding, which consists of hippotherapy, therapeutic-pedagogic horseback riding and horseback riding 

for people with special needs. By reviewing the literature I came to the conclusion that work, 

relaxation and other activities on the farm have a positive influence on the quality of life of people 

with mental disabilities, especially in the intellectual and emotional area, as well as in the areas of 

socialization and physical activities. I believe these activities deserve all our support, seeing as the 

farms with their natural therapeutic potential (positive influence of plants, animals and surrounding 

nature on people) offer an optimal environment for integration of marginalized groups, one of which 

are also people with mental disabilities. 

KEY WORDS: 

Farm, quality of life, mental disabilities, activities on a farm. 
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1 UVOD 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Rastline in živali so že od nekdaj stalno prisotne spremljevalke človeka. Tako v ekonomskem, 

socialnem ter emocionalnem pogledu (Borštnik, 2011).  

Sodelovanje kmetijstva in podeželskih skupnosti z ljudmi, ki so bili v življenju tako ali drugače 

prikrajšani, je v Evropi že od nekdaj razvito. Podeželje sodeluje pri raznoraznih oblikah solidarnosti, 

socialne pomoči in socialnega vključevanja (SoFar, 2013). 

 

Mnogo slovenskih kmetij se je že neposredno srečalo s problemom oseb s posebnimi potrebami.  

Pogosto ostanejo doma, kjer jih starši zaposlijo z delom na domači kmetiji. Podobna praksa poteka na 

kmetijah, ki se na podlagi lokalnih pobud vključujejo v programe terapevtskega jahanja, 

terapevtskega kmetijstva ipd. Na kar nekaj območjih Slovenije imamo dolgo tradicijo rejništva. Tudi 

raziskave o pripravljenosti kmetij za razvoj novih socialno-varstvenih storitev so obetajoče. Vedeti 

moramo tudi, da se je del kmetij odločil za ekološko pridelovanje iz ti. filozofskih vzrokov. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da število kmetij, ki bi se bile pripravljene preizkusiti na tem področju, ni nič 

manjše kot drugje v Evropski uniji, kjer so te pobude najživahnejše (Vadnal, 2003).  

 

V svoji diplomski nalogi želim predvsem predstaviti različne aktivnosti na kmetiji, v katere se lahko 

vključujejo OMDR ter kakšen vpliv imajo te aktivnosti na kakovost njihovega življenja.  Predvidevam, 

da so vplivi aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja v večji meri pozitivni.  

1.2 CILJI 
 

- opredeliti različne možnosti delovnih in sprostitvenih aktivnosti na kmetiji, v katere so 

vključene osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

- opredeliti različne vplive delovnih in sprostitvenih aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja 

oseb z motnjami v duševnem razvoju 
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1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE  
 

- Kakšne so možnosti delovnih in sprostitvenih aktivnosti na kmetiji, v katere so vključene 

osebe z motnjami v duševnem razvoju? 

 

- Kakšni so vplivi delovnih in sprostitvenih aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju? 

1.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

- sistematični pregled literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 KAKOVOST ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z ZMERNIMI IN TEŽJIMI 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

V zgodovini so bili pokazatelji kakovosti življenja oMDR predvsem materialne dobrine, kot so npr. 

prehranjenost OMDR ter drugi elementi fizičnega obstoja. Danes imajo pri zagotavljanju 

kakovostnega življenja OMDR, poleg materialnih vsebin pomembno vlogo predvsem nematerialne 

komponente življenja (Rutar, 2010).  

Danes se kakovost življenja OMDR odraža s tremi koncepti urejenosti življenja OMDR; normalizacijo, 

integracijo in inkluzijo.  Vsi trije navedeni koncepti, si v nasprotju s pojmom segregacije OMDR, ki je 

veljal pred njihovo uvedbo, prizadevajo za vključenost OMDR v večinsko družbo. Segregaciji sta sledili 

normalizacija in inkluzija, po letu 2000 pa predstavlja prevladujoči koncept za zagotavljanje kakovosti 

življenja OMDR inkluzija (socialno vključevanje), koncept ki je bil prvič  vpeljan na Unescovi 

konferenci v Salamanci leta 1994 (Kavkler, 2008; Skalar, 2010). Inkluzija je nadgradnja integracije, saj 

slednja pomeni fizično vključenost OMDR v večinsko družbo (vključenost v večinsko družbo pod 

pogojem, da se ji le- ta čim bolj prilagodi), inkluzija pa ne določa storilnostnih ali kakšnih drugih 

pogojev za vključevanje OMDR v širše socialno okolje, kar vsakemu posamezniku omogoča 

sodelovanje v skladu z lastnimi zmožnostmi in sposobnostmi. Normalizacijo pa strokovnjaki definirajo 

kot nadpomenko integracije, katere temeljni pomen je normalizirati življenjske razmere ljudi (okolje) 

in ne ljudi samih (Rutar, 2010).  

Očitno je, da naš sedanji odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju in način reševanja njihovih 

potreb ne zadovoljuje več ne nas ne njih. Spremembe, h katerim želimo in jih poskušamo izraziti s 

pojmom kvaliteta življenja, so pogojene s splošnim razvojem družbe in njihove individualnosti, s tem 

pa tudi njihovega položaja v družbi (Teodorović, 1997).  

2.1 KAZALCI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OMDR PO SCHALOCKU  
 

Trudimo se, da bi izboljšali kakovost življenja tako sebi kot drugim. Pri tem se pogosto vprašamo, 

kateri so kazalci kakovosti življenja OMDR. Na ta vidik moramo gledati z vidika zadovoljevanja 

temeljnih potreb (Četina, 2011).  

Pri zadovoljevanju potreb oseb s posebnimi potrebami je Schalock (2000) določil osem ključnih 

področij in indikatorjev kakovosti življenja:  
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- ČUSTVENO BLAGOSTANJE: oseba se počuti varno, je srečna, zadovoljna, samozavestna, ima 

zagotovljeno stabilno/predvidljivo okolje, ima možnost duhovnosti in doživljanje uspeha.  

- MEDSEBOJNI ODNOSI: oseba naklonjenost sprejema in jo daje, ima možnost intimnosti, 

dobre družinske odnose, goji prijateljske vezi, ko potrebuje podporo jo dobi, je v stiku z ožjim 

in širšim okoljem.  

- MATERIALNA BLAGINJA: oseba je zaposlena, ima stalen finančni vir, poseduje lastnino, ima 

ustrezen socialno ekonomski status, ima dovolj hrane, obleke.  

- OSEBNOSTNI RAZVOJ: osebi je omogočeno izobraževanje, izpopolnjevanje in (re)habilitacija, 

pridobivanje novih veščin, razvijanje novih funkcionalnih sposobnosti, ima možnost 

napredovanja ter delovnih in prostočasnih aktivnosti.  

- FIZIČNO DOBRO POČUTJE: oseba je dobrega zdravja, ima ustrezno zdravstveno oskrbo, ima 

ustrezno prehrano, je mobilna, ima možnost rekreacije, počitka in kakovostnega preživljanja 

prostega časa, ima dnevni ritem, ki ne izčrpa.  

- SAMOODLOČANJE: oseba ima možnost izbire in sprejemanja odločitev, ima možnost 

osebnega nadzora nad stvarmi, ki se ji dogajajo in možnosti za dosego ciljev. 

- VKLJUČEVANJE V OKOLJE: oseba dobiva podporo od družine, prijateljev, sodelavcev in 

družbe, se vključuje v družbene aktivnosti, spoštuje družbena pravila, preživlja prostovoljne 

aktivnosti v socialni sredini.  

- PRAVICE: oseba ima pravico do zasebnosti, lastništva, odločanja, vsaka oseba pa ima tudi 

državljanske dolžnosti (Schalock, 2000). 

2.2  KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA OMDR 
 

Ena izmed najpomembnejših komponent kakovosti življenja odraslih  OMDR je njihovo delovno 

življenje. »Duševno prizadeta oseba ostaja v vsem svojem bistvu prizadeta, drugačna in tega ne bomo 

mogli nikoli spremeniti, tudi če bi na primer proces normalizacije potekal idealno. In prav zaradi tega 

ima duševno prizadeta oseba do te drugačnosti vso človeško, pravno in moralno pravico!« (Lačen, 

1993, str. 12). OMDR mora torej, ne glede na stopnjo motnje imeti pravico in možnost biti zaposlena 

v skladu s svojimi sposobnostmi in živeti v razmerah, usklajenimi s svojimi potrebami (Lačen, 1993).  
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Po anketi, ki je sestavni del Nacionalnega poročila Slovenije o položaju OMDR, kar 55 % odraslih z 

MDR nima zagotovljenega dela in kar 83 % jih ni deležno ustreznega vseživljenjskega poklicnega 

usposabljanja (Sožitje, 2001).  

3 SOCIALNE STORITVE KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI 
 

3.1 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE V SLOVENIJI 
 

Država in lokalne skupnosti morajo v okviru politike socialnega varstva zagotavljati razmere, ki bodo 

posameznikom v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in 

uresničevanje njihovih potencialov. Poskrbeti morajo, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako 

raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega 

dostojanstva. Do določenih pravic iz socialnega varstva so posamezniki upravičeni takrat, ko si sami 

zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami. Za to, da so vsem 

prebivalcem na voljo različne oblike strokovne pomoči pri odpravljanju socialnih stisk in težav skrbi 

ministrstvo (MDDSZ, 2013).  

 

Socialnovarstvene storitve se lahko izvajajo v okviru kmetijstva, saj zasnova večnamenskosti 

kmetijstva opozarja, da lahko kmetijstvo ponuja različne dobrine. Sem bi lahko uvrstili nudenje 

socialnih storitev (skrb in zaposlovanje OMDR), saj kmetije s svojim naravnim terapevtskim 

potencialom (dobrodejen vpliv rastlin in živali, naravnega okolja na počutje ljudi) nudijo 

najustreznejši prostor za socialno integracijo obrobnih skupin populacije, med katere spadajo tudi 

OMDR (Borštnik, 2003).  

3.2 DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI 
 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se dogaja 

na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovnih moči 

družinskih članov. Pri tem je pomembna nadzorna vloga države, saj vlada predpiše vrste dejavnosti, ki 

se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihov obseg in pogoje. Pri tem upošteva tudi 

natančno opredeljene pogoje in značilnosti posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti (Zakon o 

kmetijstvu, 2000).  
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3.3 SOCIALNE STORITVE (OZ. »TERAPEVTSKO KMETIJSTVO«) ZA OMDR 

KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI 
 

Kmetijstvo (cvetličarstvo, vrtnarstvo, pridelovanje zdravilnih zelišč in začimb ter gob, reja malih živali, 

terapevtsko jahanje ...) je nepogrešljiva sestavina programov aktivnost in rehabilitacija oseb s 

posebnimi potrebami. Umestitev socialnih storitev za OMDR kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji bi, 

glede na načela normalizacije in inkluzije, povečala njihov rehabilitacijski oz. terapevtski potencial. 

OMDR bi delovale v popolnoma običajnem socialnem okolju in bile vključene v realne delovne 

procese družinskega obrata, kjer je mogoče delo v celoti individualizirati. Kmetiji bi bilo v tem 

primeru omogočeno, da neposredno unovči pozitivne zunanje učinke pridelovanja in reje, hkrati pa 

razvije nove rabe svojih zmogljivosti in poveča vire dohodka (Vadnal, 2003).  

 

Preglednica 1: Možne modalitete kmetij s socialnimi storitvami kot dopolnilno dejavnostjo  

Oblika Osebni cilji osebe 

s posebnimi 

potrebami 

Vrsta socialne 

storitve na 

kmetiji 

Neposredna 

strokovna 

podpora na 

kmetiji 

Glavna aktivnost 

kmeta 

Kmetija za obiske Izboljšanje 

počutja in 

razpoloženja 

Strokovno 

vodeno gibanje 

po kmetiji, 

opazovanje, stiki z 

ljudmi, rastlinami 

in živalmi 

Strokovno 

vodstvo in 

spremljanje 

Varnostna 

prilagoditev 

kmetije 

Kmetija za 

potrebe 

izobraževanja 

Razvoj in 

utrjevanje vseh 

znanj ki 

spretnosti, ki so 

potrebne za 

samostojno delo 

Strokovno 

vodeno in 

časovno omejeno 

usposabljanje 

Organizacija in 

izvajanje 

programa 

usposabljanja 

Zagotovi 

dejavnosti 

oziroma 

zmogljivosti, ki so 

potrebne za 

usposabljanje »in 

situ« 
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Kmetija za 

potrebe 

izobraževanja in 

delo 

Razvijanje veselja 

do dela, 

pridobivanje 

izkušenj, 

razvijanje in 

utrjevanje 

motoričnih in 

socialnih 

spretnosti 

Vodeno 

opravljanje 

dejavnosti v 

normalnem 

delovnem okolju, 

brez storilnostnih 

zahtev v zvezi z 

delom 

- Pomoč pri 

izvajanju 

dejavnosti, 

načrtovanje, 

vodenje in 

nadzorovanje 

Kmetija za delo Plačano delo in 

delovno 

preživljanje dneva 

Samostojno in 

produktivno 

vključevanje v 

opravljanje 

kmetijskih del 

- Načrtovanje in 

nadzorovanje 

Kmetija za nego* Izboljšanje 

počutja in 

razpoloženja 

Opazovanje, stiki 

z ljudmi, 

rastlinami in 

živalmi 

Usposobljeno 

osebje, ki opravlja 

vso potrebno 

nego 

Prilagoditev 

kmetije; lahko 

tudi opravljanje 

nege 

*namenjena osebam s težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju (Vadnal, 

2003).  

Kmet, ki se loti izvajanja socialnih storitev kot svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se sooči z 

dvema težavama. Prvi predstavlja povezovanje kmetijstva in socialnih storitev (zaposlovanje, 

oskrbovanje, varovanje), ki vključuje povezovanje dveh popolnoma različnih obratov oziroma poslov. 

Obe dejavnosti imata svoj lastni proračun, upravo in organizacijo. Za kmeta je socialno-varstvena 

oskrba popolnoma nova in je ne glede na svoj obseg, glede na posebne potrebe varovancev, veliko in 

zahtevno breme. To lahko vodi k preobremenjenosti kmečke družine in težav v izvajanju kmetijskih 

dejavnosti kmetije (varovanci zaradi svojih nizkih delovnih zmožnosti ne morejo v zadostni meri 

pripomoči k opravljanju velikih količin kmetijskih del). Druga težava izvira iz zahtev in pričakovanj 

uporabnikov storitev, ki bodo glede na rezultate raziskave (Vadnal, 2001) zahtevali visoke izvedbene 

standarde in institucionalni način dela. Vendar je ista raziskava zavrgla domnevo o predsodku, da na 

kmetiji ostane tisti, ki ni sposoben za nič drugega ter pomisleki o primernosti kmetov kot so- 

izvajalcev programov aktivnosti oz. zaposlitve OMDR (Vadnal, 2002).  
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3.4  ZELENI PROGRAMI SOCIALNEGA OZIROMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
 

Vadnalova (2008) je za potrebe svoje raziskave uporabila naslednjo definicijo: »Zeleni program 

socialnega varstva je vsakršna kombinacija rabe kulturnih rastlin in domačih živali z varstvom, 

usposabljanjem in zaposlovanjem oseb s posebnimi potrebami in z njihovim vključevanjem v večinsko 

družbo«.  

V literaturi ob iskanju povezave kmetijskega sektorja s socialnovarstvenim oziroma zdravstvenim 

področjem zasledimo pet izrazov, in sicer terapevtsko kmetijstvo, kmetovanje za zdravje, skrbstveno 

kmetijstvo, zeleno skrbstvo in socialno kmetijstvo (Borštnik, 2011).  

V Sloveniji se ta tematika v literaturi pojavi leta 2001, ko Vadnal (2001) razpravlja o možnostih 

socialnih storitev za OMDR kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. Storitve bi lahko 

zajemale zaposlovanje, terapevtske storitve (aktivnosti) in oskrbovanje (Vadnal, 2001). Kasneje ista 

avtorica uporabi tudi termin terapevtsko kmetijstvo (Vadnal, 2002), v zadnjem času pa se za tovrstne 

dejavnosti uveljavlja izraz »zeleni programi socialnega/ zdravstvenega varstva« (Vadnal, 2007; 

Vadnal, 2008).  

Enoznačne definicije »zelenih programov socialnega varstva« še ni. Pri pojasnjevanju tega fenomena 

je zaznati dva pristopa. Prvi se osredotoča na terapevtske elemente, medtem ko drugi poudarja 

socialne oziroma inkluzijske elemente (Borštnik, 2011).  

V terapevtskem kontekstu gre pri zelenih programih za izkoriščanje naravnih danosti in 

neizkoriščenih potencialov, ki jih nudi kmetija in narava na splošno: rastline in živali, način življenja in 

dela, naravno okolje in njihov pozitivni vpliv na človekovo psihofizično počutje. Še bolj pogosto kot v 

strogo terapevtske namene se hortikultura in živali uporabljajo kot vsebina za delovne aktivnosti na 

kmetijah ali rekreativne aktivnosti v javnih ali zasebnih parkih, ki prav tako pozitivno vplivajo na 

človeka (Sempik in Aldrige, 2006; Sempik, Aldrige in Becker, 2003; Elings, 2006; v Borštnik, 2011).  

3.5 BIVALNA ENOTA NA KMETIJI 
 

Bivalna enota je ena izmed organiziranih oblik življenja odraslih OMDR, ki uporabnikom pomeni 

nadomestitev funkcije doma ali druge družine. Nudi bivanje, organizirano prehrano, varstvo in 

zdravstveno varstvo. Uporabniki so odrasle OMDR, ki imajo pravico in možnost zaživeti samostojno 

življenje s svojimi vrstniki (VDC Murska Sobota, 2012).  
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V Sloveniji imamo za zdaj samo eno bivalno enoto na kmetiji, ki deluje v sklopu Socialno varstvenega 

zavoda Hrastovec. Člani bivalne enote skrbijo za urejenost kmetije, skrbijo za male živali in se 

ukvarjajo s pridelavo vrtnin. Kmetija je poleg tega namenjena stanovalcem zavoda v terapevtske 

namene. 

Bivalna enota na kmetiji je v bistvu opredeljena kot enota v stanovanjski hiši z največ tremi do štirimi 

spalnicami, skupno dnevno sobo, kuhinjo in kopalnico ter gospodarskim poslopjem ter enim 

hektarjem obdelovalne površine.  

Delo na kmetiji lahko zastavimo na dva različna načina, in sicer: 

- kot proizvodno delo (pridelovanje vrtnin, reje živali za meso ...) ali 

- terapevtsko (gojenje živali in pridelovanje hrane za te). 

 

Cilji, za katere želimo, da jih uporabniki v sklopu bivanja v bivalni enoti na kmetiji dosežejo: 

- skrbeti zase, 

- biti samostojen pri vsakodnevnih opravilih, 

- samostojno razpolagati s finančnimi sredstvi, 

- razpolagati z materialnimi dobrinami, 

- živeti v sozvočju z naravo, 

- znati organizirati aktivno preživljanje prostega časa, 

- se aktivno vključevati v delo pralnice ali drugo delo, 

- samozagovorništvo 

- vključevanje v okolje 

Ključni cilj: znajti se v pridelovanju hrane, neodvisno življenje (Zavod Hrastove Trate, 2003).  
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3.6 HORTIKULTURNA TERAPIJA  
 

Vrtnarjenje in vrt sta v človekovem življenju prisotna že od nekdaj. Poleg tega da na ta način 

proizvajamo hrano in s cvetjem pogosto okrasimo življenjski prostor, je vrtnarjenje vedno bilo tudi 

rekreacija, ne glede na starost in spol. Poleg pozitivnih učinkov na telo vrtnarjenje odlično vpliva na 

duhovni, psihološki in intelektualni razvoj ljudi s posebnimi potrebami. Hortikulturno terapijo lahko 

opredelimo kot proces, ki je dostopen vsem ljudem, ne glede na njihove omejitve, saj se rastline 

odzivajo na nego, ki ji je dana, ne glede na človekove intelektualne in psihološke sposobnosti. Tekom 

zgodovine se je pokazala terapevtska vrednost in dobrodejen vpliv aktivnosti, ki jih danes uporabljata 

hortikulturna terapija in terapija z živalmi. Koristi obeh vrst terapij se odražajo na intelektualnem, 

emocionalnem, socialnem in fizičnem področju človeka (Butković, 2011).  

Na žalost zaenkrat hortikulturni pristop, kot terapija v Sloveniji še ni razvita oziroma se ne pojavlja, 

pojavljajo pa se posamezniki, ki v svoje delo vključujejo elemente le-te.  

3.7 KORISTI IN PREDNOSTI TERAPIJE NA ŠTIRIH GLAVNIH PODROČJIH 

RAZVOJA 
 

Intelektualno področje 

V procesu učenja različnih tehnik razmnoževanja rastlin, vzgoje vrtnin in cvetja, aranžiranje cvetja in 

podobno, posameznik pridobiva številna nova znanja in spretnosti. Učenje novih hortikulturnih 

terminov in pojmov vpliva na izboljšanje govornih in komunikacijskih spretnosti. Rastline zaradi svoje 

narave vzbujajo pozitivno učno situacijo, saj vzbujajo radovednost. Uporabnikom se postavlja mnogo 

vprašanj, kot npr.: Zakaj rastline rastejo na tak način? Rastline pa ponujajo tudi priložnost za poskuse, 

kar vpliva na razumevanje vzročno-posledičnih zvez. Tako hortikulturna terapija dokazano izboljšuje 

sposobnost opazovanja uporabnikov, kar omogoča razvijanje in vrednotenje različnih odnosov. 

Izboljšuje tudi sam proces odločanja. Videz rastlin, njihov vonj, okus igrajo pomembno vlogo pri 

pridobivanju informacij o svetu na multisenzoren način, kar omogoča celostno sprejemanje 

informacij. Z naraščanjem senzorne percepcije za okolje se uporabnikom krepi sposobnost 

zaznavanja detajlov.  

Področje socializacije 

HT (hortikulturna terapija) krepi povezanost v skupini (skupnosti), saj imajo vsi člani skupine skupno 

nalogo in s tem skupni cilj. Povezujejo se tudi navzven, saj jim HT ponuja možnosti srečevanja z 
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drugimi ljudmi v vrtnarskih klubih ali razstavah, kar je pomembna izkušnja za socialno rast 

posameznikov. Povezanost v skupini izboljšuje tudi možnost deljenja lastnih proizvodov z drugimi. 

Delijo produkte, ki so jih sami vzgojili ali izdelali, s čimer nastopajo kot produktivni člani družbe.  

Emocionalno področje 

Pri HT so aktivnosti oblikovane tako, da ima vsak uporabnik možnost doživeti uspeh. Občutek 

odgovornosti pri skrbi za rastline ter lastni dosežki, pozitivno vplivajo na samopodobo posameznika. 

Po drugi strani predstavljajo fizična dela na vrtu dejavnosti za sproščanje negativnih občutenj 

uporabnikov (agresija) na socialno sprejemljiv način, kar izboljšuje sposobnost samonadzora 

uporabnikov. Pojavi, kot so npr. odpiranje cvetja ali kalitev posejanega semena ponovno vzbudijo 

zanimanje za dogajanje v prihodnosti, kar ima uporabno vrednost predvsem pri osebah, ki so izgubile 

zanimanje za prihodnost (osebe s čustveno- vedenjskimi težavami). Delovna vključenost v HT tudi 

krepi ustvarjalnost uporabnikov, saj ta uporabnikom nudi nešteto možnosti ter načinov izvedbe.  

Fizično področje 

Izvajanje raznoraznih aktivnosti pri HT krepi motorične sposobnosti uporabnikov, izboljšuje pa tudi 

motorično koordinacijo gibov ter omogoča uporabnikom, da krepijo manj uporabljene mišične 

skupine (Relf, Dorn, 2010).  

 

Hortikulturna terapija pripomore k napredku na emocionalnem, kognitivnem in/ali senzorično 

motoričnem področju pri posamezniku, poveča socialno participacijo, splošno zdravje, dobro počutje 

in vsesplošno življenjsko zadovoljstvo posameznika (Söderback, Söderström, Schälander, 2004).  

3.8 TERAPEVTSKI VPLIV STIKA Z ŽIVALMI NA OMDR 
 

Ob interakciji človeka z živalmi prihaja do ugodnega vpliva na številnih področjih človekovega 

delovanja, in sicer na telesnem, psihološkem in socialno-vedenjskem področju. Zato pravimo, da ima 

druženje z živalmi na človeka terapevtski vpliv (Fine, 2000).  

Izsledki različnih raziskav (Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch& Messent, 1983), ki preučujejo vpliv 

živali na telesno delovanje človeka, kažejo, da druženje z živalmi znižuje krvni pritisk, medtem ko ga 

prisotnost ljudi zvišuje. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je pri osebah, ki imajo pogostejši stik z 

živalmi, velja pogostost gibanja ter posledično boljša telesna pripravljenost, kar vpliva na zmanjšanje 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28S%C3%B6derback%2C+Ingrid%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28S%C3%B6derback%2C+Ingrid%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Sch%C3%A4lander%2C+Elisabeth%29
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zdravstvenih težav (glavobol, vročina, težave s koncentracijo ipd.). Pri osebah, ki imajo dnevni stik z 

živalmi, se bolezensko stanje, katerega povzročitelj je stres, redkeje pojavlja.  

Številne raziskave (Gullone, 2000; Judge, 2010) so tudi zabeležile, da vsakodnevno druženje z živalmi 

ugodno vpliva na psihično zdravje. Osebe, ki so izpostavljene dnevnemu stiku z živalmi, se čutijo manj 

osamljene, so bolj optimistične, lažje načrtujejo prihodnost in so manj razburjene. Anksioznost in 

depresija je pri teh osebah manjša. Živali dajejo navdih in motivacijo za izvajanje različnih aktivnosti, 

ki jih brez omenjenega vpliva ne bi opravili.  

Živali tudi zelo dobro vplivajo na človekovo socialno- vedenjsko področje, so zelo dobri posredniki pri 

vzpostavljanju socialnih stikov. Tudi pogovarjanje z živalmi je lahko zelo blagodejno, saj pozitivno 

vpliva na socializacijo. Ugotovljen je tudi ugoden vpliv živali pri rahljanju hierarhičnih odnosov v 

institucijah med uporabniki ter izvajalci socialno- varstvenih programov (Rutar, 2010).  

Terapije ali aktivnosti z živalmi kažejo dobre rezultate kot podporna terapija pri zelo različnih 

populacijah. Otroci, starejši, duševno bolni, gibalno ovirani ... pri vseh, ki potrebujejo pomoč pri 

interakciji z okolico ali ljudmi okoli sebe, ponovnem vključevanju v družbo in rehabilitaciji (fizični, 

psihični).  

Otrokom pomaga pri različnih razvojnih stopnjah. Prek igre rešujejo določene probleme, pomeni jim 

sprostitev, prek skrbi in nege se učijo odgovornosti ter dolžnosti, prenašati strah in se odreči 

zadovoljstvu. Spodbuja k samostojnosti, samonadzoru in tovarištvu, vživljanju v čustva drugih. 

Gibalno prizadetim je družabnik v boju proti osamljenosti, izolaciji in stresu, olajša jim vstop v družbo. 

OMDR je spodbuda, ki pritegne njihovo pozornost bolj kot kateri koli drug predmet ali igrica, vpliva 

na koncentracijo in sposobnosti. Pri osebah z avtizmom so doseženi dobri rezultati na področju 

socialne integracije. Pomaga razbiti led, ki so ga postavili do okolja in ljudi (Borštnik, 2003).  

3.8.1 TERAPEVTSKI VPLIV ŽIVALI PRI KMETOVANJU 

Nega domačih živali in sprejemanje informacij o času in načinu hranjenja, skrbi, vrsti in značilnosti teh 

živali, stimulira kognitivne sposobnosti OMDR. Domače živali hkrati nudijo veliko priložnosti za 

razvijanje fine in grobe motorike ob krmljenju, molži, krtačenju, paši, urejanju hleva ter pomagajo do 

izboljšanja komunikacije, razvoja odgovornosti in občutka biti nekomu potreben (Fine, 2000). 

Omenjenih vplivov druženja z živalmi na telesno zdravje ne moremo posplošiti na vse OMDR. 

Nekateri se prisotnosti živali ne zavedajo ali se jih bojijo, drugi lahko zaradi nerazvite motorike ter 

grobega prijema živali poškodujejo. Pri vključevanju OMDR v delo z živalmi moramo biti pozorni na 

tovrstne znake (Kenda, 2006).  
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3.9 TERAPEVTSKO JAHANJE  
 

Terapevtsko jahanje je dejavnost, ki ugodno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter dinamično 

zdravljenje. K človekovemu boljšemu počutju prispeva celostno. Ni namenjeno le odpravljanju 

bolezni ali motenj, temveč tudi razvoju potencialov, razvoja socialnosti in humanega odnosa. Zaradi 

svojih pozitivnih vplivov na človeka je lahko dobro dopolnilo klasičnim medicinskim terapijam, a ne 

njihov nadomestek. Ta metoda jahanja se uporablja pri osebah z MDR, osebah z učnimi težavami, 

motnjami vedenja in osebnosti, motnjami v zaznavanju in osebami s socialnim primanjkljajem.  

Terapevtsko jahanje delimo na tri glavna področja: 

 Hipoterapijo 

 Terapevtsko-pedagoško jahanje ali voltažiranje 

 Jahanje za osebe s posebnimi potrebami 

3.9.1 HIPOTERAPIJA 

Hipoterapija je medicinsko-terapevtski postopek – fizioterapija na nevrofiziološki podlagi, pri kateri 

sodeluje konj. Predpiše jo zdravnik, izvaja pa ustrezno usposobljena ekipa, v kateri sodelujejo: 

 fizioterapevt-ka, ki je opravil-a izobraževanje na področju hipoterapije ter pridobil-a status 

inštruktorja jahanja 

 vodnik konja 

 po potrebi pomožni terapevt oziroma spremljevalec 

 konj 

Pri hipoterapiji je izredno pomemben ustrezen prostor za izvajanje in primerna izbira konja. Konj 

mora biti prave velikosti, imeti ustrezno obliko hrbta, udoben hod, biti mora primerne starosti in 

temperamenta in biti učljiv. Za konje, ki se uporabljajo pri hipoterapiji, pa je potrebna tudi ustrezna 

oskrba. Glavni učinek predstavlja tridimenzionalno gibanje konja, ki preko konjevega hrbta prenaša 

na pacienta 90- 110 nihalnih dražljajev na minuto, kar je približno toliko kot pri človekovi hoji. Konj se 

odziva na prenos jezdečevega težišča in spremembo ritma s spremembo tempa in smeri, saj je 

usklajenost ritma in težišča konja in jezdeca osnovni pogoj za ravnotežje in udobje konja. Gre za 

stimulacijo mišično gibalnih impulzov. Ker se mnogi impulzi prenašajo s konja na jezdeca, mora 

fizioterapevt vedeti, kaj ti impulzi predstavljajo za posameznika pri nevroloških gibalnih motnjah. Pri 

izvajanju hipoterapije moramo biti strokovni, da gibalne motnje celo ne poslabšamo. Hipoterapevt 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebe_s_posebnimi_potrebami
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizioterapija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevrofiziologija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravnik
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pomaga pacientu na konja, da se prilagodi ritmičnemu nihanju. Pri prvih urah skupnega sodelovanja, 

ali če je pacient še majhen, sedi na konju za njim. Pacientu stalno popravlja držo, hrbtenica mora biti 

vzravnana. S prilagajanjem konjskemu gibanju se sprosti mišična napetost in spodbudi občutek za 

ravnotežje. Gibanje na konju je večdimenzionalno, gre za gibanja gor-dol, naprej-nazaj, za rotacije in 

gibanja z ene na drugo stran. Največja posebnost hipoterapije pa je odnos, ki nastane med človekom 

in konjem, ki vsekakor ni zanemarljiv. Vpliva na večjo motivacijo pacienta za sodelovanje pri terapiji.  

3.9.2 VPLIV REDNEGA IZVAJANJA HIPOTERAPIJE NA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 regulacija tonusa v mišicah; povečana napetost se izmerljivo sprosti, zmanjšana napetost se 

izboljša 

 olajšana je mobilizacija sklepov; preko povečane gibljivosti medenice se poveča gibljivost 

kolkov in tako omogoča balansiranje hrbtenice 

 konjev ritem omogoča stabiliziranje in končno avtomatizacijo gibov 

 izboljšajo se ravnotežje, reakcijska sposobnost, koordinacija, intenzivni gibi (pospeševanje in 

zaviranje konja) (»Terapevtsko jahanje«, 2013). 

3.9.3 TERAPEVTSKO-PEDAGOŠKO JAHANJE 

Ta metoda jahanja se uporablja pri OMDR, z učnimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, 

motnjami v zaznavanju, čustveno prizadetih, naglušnih in slabovidnih ipd. Z njo varovanci gradijo 

zaupanje, rušijo strahove in zmanjšujejo agresijo. Terapevtsko- pedagoško jahanje ima v življenju 

OMDR ter vedenjskimi motnjami poleg fizikalnih ciljev (ravnotežje, koordinacija, zmanjševanje 

spastičnosti, razvoj čutil) tudi pedagogoške, psihološke ter predvsem socialne cilje. Ti cilji med drugim 

vključujejo: delo v skupini, razvijanje prijateljstva, razvijanje spoštovanja in ljubezni do živali, nudenje 

in sprejetje pomoči, zmanjševanje neprimernih oblik vedenja, splošno dobro počutje, izboljšanje 

samopodobe in zvišanje motivacije (Mrdavšič, 2010).  

Izvaja ga pedagog, psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog ali socialni pedagog, ki je opravil 

dodatno izobraževanje na področju terapevtsko-pedagoškega jahanja in voltažiranja ter pridobil 

status inštruktorja jahanja. Tudi terapevtsko-pedagoško jahanje se izvaja pod zdravniškim nadzorom. 

Zdravnik poda mnenje o ustreznosti jahanja za vsakega udeleženca terapevtskega jahanja posebej 

(»Terapevtsko jahanje«, 2013).  

3.9.4 VPLIV REDNEGA IZVAJANJA TERAPEVTSKO-PEDAGOŠKEGA JAHANJA NA OPP 

 razvoj senzo-motoričnega področja 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pedagog
http://sl.wikipedia.org/wiki/Psiholog
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 razvoj emocionalno-kognitivnega področja (poviševanje koncentracije, motivacije, 

zaznavanje razpoloženj in prepoznavanje reakcij drugih živih bitij, sprejemanje, priznavanje in 

premagovanje strahov, krepitev občutka samozavesti, zvišanje frustracijske tolerance in občutek 

zadovoljstva) 

 razvoj socialnega področja: (učenje pravilnih reakcij v vedenju, učenje sprejemanja drugih 

živih bitij, izgradnja občutka odgovornosti, prepoznavanje in upoštevanje skupno postavljenih 

pravil, učenje sklepanja kompromisov, zmanjševanje agresivnosti in izgradnja prijateljstva in 

vzpostavljanje zaupljivih odnosov do konja, terapevta in drugih prijateljev jahačev) (»Terapevtsko 

jahanje«, 2013).  

3.9.5 JAHANJE ZA OPP 

Jahanje za osebe s posebnimi potrebami je bolj športno usmerjeno. Osebe s posebnimi potrebami se 

glede na stopnjo gibalne oviranosti razdeli v 4 kategorije. Za vsako so predpisane različne dresurne 

naloge glede na osvojeno raven znanja ene kategorije ter zahtevani dresurni liki za prosti program ob 

glasbi. Trening izvaja inštruktor jahanja z dodatno izobrazbo za osebe s posebnimi potrebami, 

soglasje pa doda tudi zdravnik. Z uporabo pripomočkov, ki nadomestijo primanjkljaj, je dobro 

šolanemu jahaču s posebnimi potrebami konja mogoče jahati enako dobro kot jahaču brez 

primanjkljajev. Po svetu so organizirana tekmovanja na državnih ravneh, katerih se ti jahači 

udeležujejo. Dresurno jahanje za OPP je postalo tudi eden od športov, vključenih v paraolimpijske 

igre. Cilji športnega jahanja so: učenje jahalnih veščin, razvijanje prijateljstva, potrpežljivosti in 

samodiscipline, koristno preživetje prostega časa, razvijanje športnega duha, tekmovalnosti ipd. 

(»Terapevtsko jahanje«, 2013).  

3.9.6  VPLIV REDNEGA ŠPORTNEGA JAHANJA NA OPP 

Gibanje konja povzroča normalno gibljivost medenice jahača, izboljša se mobilnost sklepov, 

ravnotežje in drža jahača. Toplota konjevega telesa in ritmično gibanje spodbujata kroženje krvi po 

telesu, reducirata povišani mišični tonus in povzročata sproščanje mišic (Andrade, Cintas, McGibbon, 

Widener, 1998).  
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4 OCENA KORISTI VKLJUČEVANJA OMDR V AKTIVNOSTI NA KMETIJI S 

STRANI STARŠEV 
 

Velika večina staršev je v raziskavi (Vadnal, 2004) ocenila, da ukvarjanje potomca z MDR z rastlinami 

in domačimi živalmi ugodno vpliva na njihovo počutje, razpoloženje in vedenje, ne glede na stopnjo 

motnje. Starši so v pogovoru povedali, da so potomci z MDR boljše volje, bolj zadovoljni in tudi 

mirnejši, lažje zaspijo in bolje spijo ipd. Največjo prednost vključevanja OMDR v življenje in delo na 

kmetiji vidijo starši v gibanjem na prostem. Sledijo koristi za osebnostno in socialno rast (večja 

samostojnost, pridobivanje novih izkušenj, bolj pozitiven odnos do dela, dvig samozavesti, večji 

občutek odgovornosti, vključevanje v socialno okolje ipd.). Starši načeloma sprejemajo možnost, da 

bi se kmetije s svojo dopolnilno dejavnostjo vključile v sistem socialnega varstva za OMDR. Hkrati pa 

je raziskava pokazala, da ta vključitev za starše ne bi bila lahka ali preprosta. Pomenila bi veliko 

odgovornost, kot tudi tveganje za vse vpletene. Zato je treba pri uvajanju skrbi za OMDR, kot 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji zagotoviti: postopnost, partnerstvo in sistem kakovosti.  
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5 SKLEP 
 

V sklopu svoje diplomske naloge sem želela poiskati različne možnosti delovnih in sprostitvenih 

aktivnosti na kmetiji, v katere so vključene osebe z motnjami v duševnem razvoju ter vplive teh 

aktivnosti nanje. Preko sistematičnega pregleda literature sem želela tudi opredeliti kakovost 

življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

Ugotovila sem, da obstajajo razne oblike socialnih storitev za OMDR kot dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, ki zanje pomenijo delo in/ali sprostitev. Zadnje čase se v Sloveniji za tovrstne dejavnosti 

uveljavlja izraz »zeleni programi socialnega/zdravstvenega varstva«. Socialne storitve za OMDR kot 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki sem jih opisala v diplomski nalogi so bivalna enota na kmetiji, 

hortikulturna terapija in terapija z živalmi. Ena izmed oblik terapije z živalmi je tudi terapevtsko 

jahanje, ki vključuje hipoterapijo, terapevtsko-pedagoško jahanje ter jahanje za osebe s posebnimi 

potrebami.                                                                                                                                                          

Vplivi navedenih aktivnosti na kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju so zelo različni, 

vendar v glavni meri pozitivni. Prednosti se kažejo na štirih glavnih področjih razvoja: intelektualno 

področje, področje socializacije, emocionalno področje ter fizično področje.                                              

V današnjem času je glavni nosilec kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju inkluzivno 

vključevanje omenjene populacije. V kolikšni meri bo ta inkluzija mogoča na področju aktivnosti na 

kmetijah, je odvisno od političnega, kulturnega in ekonomskega okolja. V Sloveniji imamo podobne 

razmere za razvoj socialnih storitev kot dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot v drugih razvitih 

državah EU. Največji primanjkljaj je na področju urejenosti pravne ureditve in sistema financiranja. 

Zato bi bilo nujno potrebno pospešiti urejanje normativnih aktov, ki bi opredelili in postavili jasne 

pogoje za izvajanje zelenih programov socialnega varstva kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah v 

Sloveniji.  
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