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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljen Tabor za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru 

Sonček Vrtiče. Tabor je v začetku predstavljen z vidika pripravljalne faze, v kateri zbiramo 

ideje, prostovoljce in določamo cilje, nato je predstavljena izvedba in program tabora ter 

zaključna evalvacija s pomočjo ankete. Izhajala sem iz lastnih izkušenj, ki sem jih kot 

dolgoletna prostovoljka pridobila in kot vodja tabora zadnji dve leti.  

 

Z anketo smo ţeleli ugotoviti spol in smer študija prostovoljcev, motiv in informiranje o 

delu, pripravljenost za dodatna izobraţevanja, značajske lastnosti prostovoljcev, 

pripravljenost vodenja dodatnih delavnic, teţave, ki se pojavijo pri delu. Predvsem pa smo 

ţeleli dobiti povratne informacije o primernosti lokacije ter zadovoljstvo z izvedbo in 

programom tabora. Anketa nam je bila v pomoč pri samem načrtovanju tabora ter tudi po 

končanem taboru s predlogi za nadaljnje delo.  

 

Rezultati so pokazali, da je lokacija v Centru Sonček Vrtiče primerna za osebe s cerebralno 

paralizo, saj je prilagojena gibalno oviranim osebam. Prav tako se je pokazalo, da je tabor 

dobro organiziran in pripravljen, da se lahko zadovolji ţelje in potrebe mladostnikov s 

cerebralno paralizo.  

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Cerebralna paraliza, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo, Sonček - Gorenjsko 

društvo za cerebralno paralizo, zdravstveno – terapevtska kolonija, tabor, prostovoljstvo 



ORGANIZATION, EXECUTION AND EVALUATION OF 

YOTH CAMP FOR ADOLESCENTS WITH CEREBRAL 

PALSY IN THE SONČEK VRTIČE ACTIVITY CENTER 

 

SUMMARY 

 

The following dissertation presents the Camp for adolescents with cerebral palsy in the 

Sonček Vrtiče Activity Center. The first part of the assignment presents the camp from the 

view of a preparatory stage at which ideas and volunteers are collected and aims are 

determined. Later on I present how the camp was carried out, its program and final 

evaluation by means of a questionnaire. I have based the dissertation on my own 

experience gained through many years as a volunteer and as head of the camp in the last 

two years. 

The aim of the questionnaire was to ascertain the sex and studies of the volunteers, their 

motive, how informed they were about the work, willingness for extra education, 

characteristics of the volunteers, willingness to lead extra workshops, problems that occur 

at work. Most of all we were eager to get feedback on how suitable the location was and 

how happy the participants were about the program of the camp and how it was carried 

out. The questionnaire was useful for the planning of the camp, as well as when it ended 

for it provided suggestions for our future work. 

The results have revealed that the location in the Sonček Vrtiče Activity Center is suitable 

for persons with cerebral palsy since it is adjusted to persons with limited movement. The 

results have further shown that the camp is well-organized and well-prepared to satisfy the 

wishes and needs of youths with cerebral palsy. 
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Cerebral palsy, Sonček – the Association of Societies for Cerebral Palsy, Sonček – the 
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UVOD 
 

Naslov diplomskega dela odraţa moje zdaj ţe osemletno prostovoljno delo pri društvu 

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo (v nadaljevanju GDCP). Izbrana tema 

izvedba tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče predstavlja do 

sedaj najvišjo stopničko, ki so mi jo v društvu zaupali.  

 

Delo se navezuje na čas pred odhodom na tabor, čas na taboru in tudi čas po taboru, ko je 

potrebno narediti analizo dogajanja. Tabor se odvija v Centru Sonček Vrtiče, ki je v celoti 

prilagojen osebam s posebnimi potrebami. Tabor, predstavljen v diplomski nalogi, je 

namenjen mladostnikom s posebnimi potrebami.  

 

Skušala bom prikazati, kako raznolik, zanimiv in zabaven je lahko tabor, kjer mladostniki 

doţivljajo nova spoznanja o sebi, svoji samostojnosti, različnih dejavnostih in sklepajo 

nova prijateljstva. Pomembno je, da mladostnike v najstniških letih na nevsiljiv način 

motiviramo za razne dejavnosti, pogovore in gibalne igre, kljub njihovi morebitni večji ali 

manjši gibalni ali duševni prizadetosti.  

 

Za prostovoljno delo sem se prvič odločila v času prehoda iz srednje šole na fakulteto. 

Obdobje, kjer sem se prvič srečala s posamezniki s posebnimi potrebami, je bilo zame 

velikega pomena. Izbrala sem študij defektologije in v pričakovanju sem se lotevala novih 

stvari, ki bi potrdile pravilnost moje odločitve. Prvič sem sodelovala na obnovitveni 

koloniji za odrasle v Elerjih nad Ankaranom, kjer sem prvič zares začutila, da sem na pravi 

ţivljenjski poti. Še istega poletja sem se udeleţila tudi kolonije pri GDCP, kjer sem se 

srečala z otroki z različnimi stopnjami gibalne in duševne prizadetosti. Največje 

zadovoljstvo sem doţivela, ko sem videla, da ljudem lahko ponudim enake moţnosti za 

ţivljenje, samostojno ţivljenje z drobnimi prilagoditvami, da jim lahko ponudimo moţnost 

izbire in moţnost udejstvovanja v vseh dejavnostih. Takrat sem dobila potrditev, da sem 

našla tisto, kar sem iskala oziroma da sem prišla na pravi začetek lepega potovanja.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 CEREBRALNA PARALIZA 

1.1.1 Definicija cerebralne paralize 

 

Cerebralna paraliza (v nadaljevanju CP) je ime oziroma oznaka za široko skupino 

moţganskih okvar, do katerih pride zaradi različnih vzrokov. Obstaja več definicij CP, 

vendar je vsem skupno, da je CP posledica poškodbe moţganov in nenapredujoča okvara, 

ki se kaţe v različnih oblikah motenj gibanja in drţe. CP je eden najpogostejših vzrokov 

invalidnosti v zgodnjem otroštvu. 

 

CP je nenapredujoča okvara motoričnih funkcij (gibanja in drţe), ki nastane kot posledica 

nepopravljivih okvar osrednjega ţivčnega sistema oziroma zgornjega motoričnega nevrona 

(Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

CP ali moţganska motorična ohromelost je izraz za vrsto neprogresivnih nevroloških 

pojavov zaradi poškodb dela ali delov moţganov, ki nadzorujejo in usklajujejo mišično 

napetost, reflekse, poloţaj telesa in gibanje. Poškodbe, nastale pred ali med porodom, so 

pogosto posledica pomanjkanja kisika v moţganih, nalezljivih bolezni matere med 

nosečnostjo in neskladnosti krvnih skupin staršev (Rh-faktor). Cerebralna paraliza se lahko 

pojavi tudi zaradi predčasnega poroda in mehanskih poškodb glave. Cerebralna paraliza pa 

se lahko pojavi tudi v zgodnjem poporodnem (postnatalnem) ţivljenju (Vute, 1999). 

 

Besedi v besedni zvezi CP lahko razloţimo tudi dobesedno. »Cerebralna« pomeni 

moţganska, »paraliza« opiše pomanjkanje mišične kontrole, ki je pogosto, vendar ne 

vedno, eden izmed znakov CP (Keršič, 1996). 

 

Pri CP lahko rečemo, da le-ta »pomeša« sporočila med moţgani in mišicami. Glede na to, 

katero sporočilo je prizadeto, poznamo tri tipe CP. Mnogi ljudje s CP imajo kombinacijo 

dveh ali več tipov. Zapletenost CP in njenih učinkov se razlikuje od ene do druge osebe. 

Zato je včasih teţko natančno opredeliti, kateri tip CP ima otrok (Primoţič in Bratec, 

1996). 
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CP označuje motnje v gibanju in drţi, poleg tega ima lahko otrok s to motnjo tudi teţave 

pri učenju, epileptične napade (pribliţno 25 % oseb s CP), motnje sluha, govora in vida, 

zaostaja v intelektualnem razvoju in ima tudi vedenjske teţave. Kljub vsemu je pribliţno 

40 % oseb s CP povprečno intelektualno razvitih. CP se ne poslabšuje, lahko pa se nekateri 

simptomi spreminjajo v obdobjih hitre rasti, pubertete in staranja (Kesič, 2010). 

 

Motnje gibanja so si med seboj zelo različne. Pri nekaterih ljudeh CP komaj opazimo, pri 

drugih se kaţe prizadetost do te mere, da je potreba popolna pomoč pri vseh ţivljenjskih 

opravilih. Niti dva človeka nista prizadeta na čisto enak način (Primoţič in Bratec, 1996). 

Nekatere osebe s CP so trde, napete, druge pretirano ohlapne, tretje v nenehnem gibanju. 

Nekatere osebe se pri hoji opotekajo, drugi se ne naučijo niti hoditi niti sedeti. Motnje v 

motoriki se kaţejo na različne načine: pojavijo se teţave pri vzravnavi telesa, nezmoţnost 

izvajanja določenih gibov, rotacij in prijemov, motnje mišičnega tonusa, mišične 

kontrakcije ter zniţana intenziteta gibov. CP ni dedna, nalezljiva, napredujoča ali primarni 

vzrok smrti (Keršič, 1996). 

 

1.1.2 Zgodovina motnje 

 

CR ni nova motnja in ni motnja sodobnega časa. Po nekaterih sklepanjih CP obstaja ţe, 

odkar se rojevamo ljudje. Oblike motenj CP so razpoznavne ţe na risbah starih Egipčanov. 

Prvi, ki je natančno opisal znake moţganske motorične ohromelosti, je bil angleški ortoped 

in kirurg William John Little v letih 1853–1861. V svojem strokovnem članku je opisal 

nevrološke teţave otrok s spastično diplegijo. Motnjo so poimenovali Littlova motnja 

oziroma bolezen. Kot glavni moţni vzrok za teţave je navajal primanjkovanje kisika med 

porodom (Kesič, 2010). 

 

Slika 1: Sir William Little (vir: 

http://www.livingwithcerebralpalsy.com/cerebral-history.ph, 2011 ) 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Aleksandra Ajdovec; diplomsko delo 

4 

 

Izraz CP je prišel v uporabo šele konec 19. stoletja in ga je najverjetneje skoval britanski 

zdravnik William Osler leta 1887. Kesič (2010) navaja, da se je tudi znani avstrijski 

psihoanalitik in nevrolog Sigmund Freud ukvarjal z dognanji o CP. Menil je, da je teţak 

porod simptom negativnih vplivov na novorojenčka in ni vzrok za motnjo. Prepričan je bil, 

da je največji vzrok za razvoj motnje v obdobju nosečnosti. Na to je pomislil predvsem 

zato, ker so imeli otroci s CP tudi druge teţave, kot so duševna prizadetost, slabovidnost in 

epileptični napadi. Freud je razmišljal v pravi smeri, saj danes vemo, da se teţave zaradi 

pomanjkanja kisika ob porodu pojavljajo le pri kakih 25 % otrok s cerebralno paralizo.  

 

Nekoliko bolj sistematično so CP začeli spremljati po letu 1940, najprej v Angliji in 

Ameriki (Neuman, 1971). V Sloveniji so prizadete otroke zdravili in oskrbovali ţe pred 2. 

svetovno vojno, po njej se je na pobudo Bogdana Breclja, zdravnika, častnika, akademika 

in pedagoga, začela organizirana oskrba za prizadete otroke. Predpostavil je, da se 

usposabljanje invalidne mladine razlikuje od rehabilitacije odraslih invalidov, ker je 

obseţnejše in kompleksnejše; poleg medicinskega, psihološkega, socialnega in 

profesionalnega dela zajema tudi vzgojo in izobraţevanje (Janeţič, 2001). Leta 1947 je 

ugotovil, da brez ustrezno usposobljenih ljudi in mednarodnih spoznanj ne bo mogoče 

jasno definirati nalog na tem področju. Tako je bila ţe leta 1947 ustanovljena šola za 

fizioterapevte (Repše, 2007). Tedanji Zavod za rehabilitacijo invalidov je odprl vrata leta 

1962. Danes je zavod mednarodno uveljavljena ustanova za pomoč pri teţjih poškodbah ali 

obolenjih, ki človeku za dalj časa onemogočajo gibanje ter ovirajo njegovo samostojnost v 

vsakodnevnih dejavnostih (Kadunec, 2009). Na Pediatrični kliniki v Ljubljani so leta 1971 

ustanovili oddelek za fizioterapijo. Uvedena je bila nevrofizioterapija, ki je nastala na 

pobudo dr. Jerasa in pod vodstvom dr. Mivader. To je bila velika pridobitev za otroke s 

CP, saj so se s tem ustvarile objektivne moţnosti za pravočasno odkrivanje in zgodnjo 

obravnavo otrok s CP v Sloveniji (Janeţič, 2001). 

 

1.1.3 Vzroki nastanka cerebralne paralize 

 

Pri CP gre za trajno kvalitativno motorično prizadetost, ki se pojavi pred 3. letom otrokove 

starosti. Okvara moţganov nastane, še preden se le-ti funkcionalno usposobijo in razvijejo. 

Kljub temu da je okvara moţganov statična, je problem otroka s CP dinamičen in se 

spreminja z rastjo, prilagajanjem in zdravljenjem (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 
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Do moţganske ohromelosti lahko pride zaradi različnih vzrokov. Vzroki lahko nastopajo 

skupaj ali izolirano. Nekateri avtorji govorijo o CP kot o skupku motenj, ki v nekem 

razvojnem obdobju poškodujejo centralni ţivčni sistem. Posledice tega so bolezenske 

oblike, ki vedno nastanejo med razvojem centralnega ţivčnega sistema. Primarni vzrok je v 

veliki meri teţko ugotoviti. Velikokrat se zgodi, da okvara ni posledica samo enega, 

temveč dveh ali več škodljivih dejavnikov. 

 

Polovica otrok, ki ima CP, je imela ob rojstvu nizko porodno teţo, 28 % otrok s CP pa je 

ob rojstvu laţjih od 1500 gramov (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

Eden od vzrokov CP je lahko posledica razvojnih nepravilnosti v moţganih, ki se zgodijo 

med rastjo zarodka (Moţganske celice se ne razvijajo dovolj hitro, medcelične povezave so 

slabe, celice se ne namestijo na prava mesta.). Vzroki za te okvare so mnogokrat nejasni, 

vendar jih največkrat pojasnjujemo kot genetske napake, kromosomske nepravilnosti ali 

nepravilen pretok krvi skozi moţgane (Kesič, 2010). 

 

Pri CP lahko do poškodbe moţganov pride tudi zaradi nevroloških napak med nosečnostjo, 

ob porodu ali tik po porodu. Teţje okvare zdravniki odkrijejo ţe ob rojstvu ali takoj po 

njem. Laţje okvare je teţje odkriti, običajno jih starši opazijo prvi, zdravniki jih opazijo 

takrat, ko je z otrokovim vedenjem nekaj narobe. 

 

Glede na čas nastanka okvare lahko vzroke razdelimo na (Povzeto po: Herman, Antolič in 

Pavlovič, 2006; Keršič, 1996; Kesič, 2010; Primoţič in Bratec, 1996): okvaro pred 

rojstvom, okvaro ob rojstvom in okvaro po porodu oziroma zgodaj v ţivljenju. 

 

1.1.3.1  Okvara pred rojstvom (prenatalno obdobje) 

 

To obdobje zajema čas pred porodom, od zdruţitve jajčeca in semenčeca vse do prvih 

popadkov in začetka poroda. Eden glavnih vzrokov za CP je pomanjkanje kisika v času 

nosečnosti ali ob porodu. 
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Okvara pred rojstvom se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov: 

 BIOLOŠKI VZROKI: bolezni matere – virusna obolenja (rdečke, gripa, herpes), 

bakterijska obolenja (salmonela), nekateri paraziti (toksoplazmoza), ki lahko 

močno okvarijo zarodek. 

 KEMIČNI VZROKI: zastrupitve nosečnice z alkoholom, tobakom, kokainom, 

heroinom, marihuano, strupi, pesticidi ali uţivanjem nekaterih zdravil. 

 FIZIKALNI VZROKI: mehanične poškodbe, ki so bolj verjetne proti koncu 

nosečnosti, v začetnem obdobju se lahko poškoduje placenta; prometne nesreče; 

sevanje – rentgenski ţarki so škodljivi za male moţgane. 

 MAŠANI VZROKI: bolezni matere – sladkorna bolezen lahko povzroči 

sekundarne okvare na plodu, različna ledvična in jetrna obolenja, povišan krvni tlak 

krči ţile in to povzroča kalcinacije na placenti; pomanjkanje hrane – hujšanje, 

stradanje nosečnic povzroči pomanjkanje beljakovin in glukoze. 

 DRUGI VZROKI: Rh inkompatibilnost; pomanjkanje kisika – komplikacije v 

nosečnosti lahko povzročijo, da imajo moţgani na voljo premalo kisika; redka 

dedna obolenja (npr. Lesch-Nyhau sindrom), ki povzročajo CP; večplodne 

nosečnosti (dvojčka, trojčki); krvavitve nosečnice zaradi neznanega vzroka; starost 

matere (mlajša od 18 let, starejša od 40 let); premajhna splošna telesna kondicija; 

multipla rojstva (dvojčki, trojčki …); neplodnost, spontani splavi ali perinatalna 

smrt otroka; prezgodnji porod in nizka porodna teţa – teţave z dihanjem zaradi 

nezrelosti lahko povzročijo premajhno preskrbo moţganov s kisikom; fizična in 

psihična preobremenjenost nosečnice; povečanje telesne teţe matere za več kot 500 

gramov na teden; genetske motnje, ki so lahko podedovane tudi, če sta oba starša 

zdrava; teţak vaginalni porod ali anemija nosečnice. 

 

1.1.3.2  Okvara ob rojstvu (perinatalno obdobje)  

 

Okvare ob rojstvu zajemajo okvare, ki nastanejo neposredno med porodom in najhuje 

poškodujejo prav nedonošenčke.  

Okvara ob rojstvu se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov: 

 pomanjkanje kisika ob porodu zaradi komplikacij, 

 moţganska krvavitev in krvavitev v moţganske ventrikle, pogostejše pri 

nedonošenčkih, 
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 prezgodnji porod – nezrelost otroka in nerazvitost organov (pred 37. tednom 

nosečnosti), 

 porodne poškodbe (mikrocefalija, poškodbe hrbtenice), 

 mehanske poškodbe glavice pri utiranju poti, 

 ovitost popkovnice okoli otrokovega vratu, 

 prenošenost (posteljica se stara, začne klacinirati in otrok ne dobi dovolj hrane in 

kisika), 

 kleščeni in vakuumski porodi, 

 carski rez (okvara zaradi nenadne dekompresije), 

 zlatenica, 

 anesteziološki faktorji ali 

 nepravilna lega zarodka, ki onemogoča hiter porod. 

 

1.1.3.3  Okvara po porodu oziroma zgodaj v življenju (postnatalno obdobje) 

 

Najnevarnejše obdobje pri novorojenčkih je prvih 14 dni, ko se še prilagajajo na novo 

ţivljenjsko okolje. Kljub temu lahko ti faktorji delujejo tudi do drugega leta starosti.  

Okvare po porodu oziroma zgodaj v ţivljenju zajemajo: 

 motnje dihanja (zastoj srca, zadušitev ali utopitev), 

 dušenje – z igračko ali koščki hrane, 

 nezgode – slučajne (padec), prometne nesreče, 

 poškodbe glave, 

 zastrupitve – npr. s svincem, 

 moţganske krvavitve, 

 presnovne nepravilnosti, 

 bolezni in okuţbe – meningitis, encefalitis ali poporodna zlatenica, 

 zlorabe otrok – stresanje ali pretepanje, 

 podhladitev novorojenčka ali 

 hudi vročinski krči ali astmatični napadi povzročijo pomanjkanje kisika, kar 

neugodno vpliva na centralni ţivčni sistem. 

 

Vsi našteti dejavniki so neugodni za razvoj otroka. Predstavljajo rizične ali ogroţajoče 

faktorje, ki vedno ne povzročijo okvare. Vendar so otroci, pri katerih so ti faktorji prisotni, 
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v večji nevarnosti, da bo njihov razvoj potekal nepravilno. Vzroka CP velikokrat ne 

odkrijejo ali pa se vzroki med seboj tesno prepletajo. 

 

1.1.4 Oblika cerebralne paralize 

 

Glede na to, kateri del moţganov je poškodovan, poznamo tri glavne oblike CP. Pri 

posamezniku večkrat teţko določimo le eno obliko, pogosto gre za kombinacijo dveh ali 

več oblik (Primoţič in Bratec, 1996). Zavedati se moramo, da so znaki zelo različni, pri 

nekaterih posameznikih lahko motnje v gibanju komaj opazimo, drugi lahko za gibanje 

skozi prostor uporabljajo invalidski voziček (Kesič, 2010). 

 

Obseg in predel okvarjenih oziroma poškodovanih moţganov določa kateri tip CP ima 

oseba. Kaţe se v kliničnih tipih: spastični tip, atetotični tip, ataktični tip in mešani tip 

(Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

1.1.4.1 Spastična cerebralna paraliza 

 

Spastični tip CP je najpogostejši tip in prizadetim osebam še vedno omogoča veliko mero 

neodvisnosti. Pojavlja se med 60 in 65 % primerov. Gre za okvaro motoričnega dela 

moţganske skorje in piramidnega sistema. Ţivčne celice v moţganski skorji, imenovani 

cerebralni korteks, ne delujejo pravilno. Če ima otrok spastični tip CP, rečemo, da je »trd, 

krčevit«. Mišični tonus je močno povečan, mišice so trde in zategnjene (hipertonija). Če 

otrok ţeli izvesti hoten gib, izzove zategnitev mišic. Prav tako spastičnost izzove slušni ali 

vidni draţljaj. Hoja pri osebah s spatično obliko CP je značilno trda, okorna in krčevita ter 

povezana s kriţanjem nog – škarjasta. Osebe svoje gibe teţko kontrolirajo, njihove mišice 

so napete in šibke, roke , noge in glavo drţijo na nek določen, značilen način. Pogosto 

pridruţene motnje so motnje govora in poţiranja. Splošno gibanje oseb s spastično CP je 

ovirano, upočasnjeno, trdo, sunkovito in slabše koordinirano (Herman, Antolič in Pavlovič, 

2006; Kesič, 2010; Primoţič in Bratec, 1996). 
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Razdelitev spastične CP glede na lokacijo prizadetosti predstavlja Tabela 1. 

 

Tabela 1: Spastična cerebralna paraliza glede na lokacijo prizadetosti (Primoţič in Bratec, 1996) 

Spastična monoplegija Spastičnost se pojavi le v eni okončini. 

Spastičan diplegija Prizadeti sta obe nogi, roki sta normalni ali le rahlo prizadeti.  

Spastična hemiplegija Mišični tonus je povečan le na levi ali le na desni polovici 

telesa. Druga stran ima polno funkcijo in ni prizadeta. 

Ponavadi je bolj prizadeta roka.  

Spastična kvadriplegija  Tetraplegija ali bilateralna hemiplegija povzroča povečan 

mišični tonus na vseh štirih okončinah. Prizadeti sta obe roki 

in obe nogi, prisotne so še teţave pri drţi trupa in glave. 

 

1.1.4.2  Atetoidna cerebralna paraliza 

 

Atetoidni tip CP predstavlja okoli 20 % vseh oseb s CP. Gre za okvaro bazalnih ganglijev, 

ki omogočajo skladnost in smotrnost gibov, in ekstrapiramidnega sistema. Pri atetoidni 

obliki vsak gib spremlja mnoţica nehotenih in nekontroliranih gibov udov, zlasti dlani in 

stopal in grimasiranje obraza. Teh gibov ni moč nadzorovati. Napetost mišic prehaja iz 

ohlapnosti v napetost. Hoja je nezanesljiva, ravnoteţje je slabo. Močna čustva izzovejo še 

več nekontroliranih in nehotenih gibov. Ti gibi izzvenijo pri mirovanju ali spanju. Govor 

oseb z atetoidno obliko CP je teţko razumljiv, saj teţko nadzorujejo svoj jezik, dihanje in 

glasilke (Primoţič in Bratec, 1996). 

 

1.1.4.3 Ataksična cerebralna paraliza 

 

Ataksičen tip CP predstavlja okoli 5 % oseb s CP. Le-ta nastane zaradi okvare malih 

moţganov, kjer je center za ravnoteţje in drţo telesa, in moţganskega debla. Motena sta 

ravnoteţje in koordinacija, hoja je nezanesljiva, nihajoča in z razmaknjenimi nogami, gibi 

so nezanesljivi. Otroci zelo teţko shodijo, če ţe, shodijo kasneje kot vrstniki in so pri hoji 

zelo nestabilni, velikokrat padejo ali se opotekajo. Kadar gre za izolirano ataksično obliko, 

ni prisotne spastičnosi in atetoz, duševna sposobnost ponavadi ni prizadeta (Herman, 

Antolič in Pavlovič, 2006). Spremljajoče teţave so tremor, tresenje z glavo in sunkovit 
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govor, teţave jim povzročajo tudi naloge, ki zahtevajo hitre in natančne gibe (Primoţič in 

Bratec, 1996). 

 

1.1.4.4  Mešana cerebralna paraliza 

 

Pri mešanem tipu CP gre za kombinacijo dveh zgoraj omenjenih tipov. Zasledimo jo pri 10 

% oseb s CP. Prevladuje tremor, rigidnost in atonija (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

Najhujša je prizadetost zaradi moţganske motorične ohromelosti takrat, kadar gre za dve 

ali več opisanih oblik. V takih primerih je klasificiranje in diagnosticiranje CP zelo teţavno 

(Neuman, 1971). 

Mešana oblika CP zajema spastično paralizo z ataksijo, atetozo in tremorjem. Otroci z mešano 

obliko CP imajo zaradi zmanjšane sposobnosti obvladovanja glave in telesa teţave v 

zaznavanju (Novljan, 1993). 

 

1.1.5 Pogostost pojavljanja cerebralne paralize 

 

Zaradi kompleksnosti motnje, ki velikokrat nastopi še z drugimi motnjami, je zbiranje 

natančnih podatkov o pogostosti pojavljanja CP zelo teţko delo. CP lahko nastopi v zelo 

teţki obliki ali kot laţja oblika, ki jo posameznik z dobro obravnavo lahko drugim očem 

celo prikrije. Podatki se pomembno razlikujejo tudi od deţele do deţele, saj v nekaterih 

revnejših predelih sveta ne vodijo evidence pogostosti pojavljanja CP. 

 

Po svetu se vsako leto rodi veliko otrok s CP, v Evropi in tudi v Sloveniji 2 do 3 na 1000 

ţivorojenih otrok (Keršič, 1996). CP prizadene oba spola enako ter tudi vse etnične in 

socialno-ekonomske skupine. 

 

Herman, Antolič in Pavlovič (2006) navajajo, da se CP pojavlja pri pribliţno 25 otrocih na 

10.000 ţivorojenih otrok. Incidenca CP se rahlo povečuje, kar lahko razloţimo s 

povečanjem števila otrok z nizko porodno teţo, ki danes preţivijo. Incidenca pri otrocih z 

normalno teţo ostaja enaka. Verjetnost CP pri otrocih, ki se rodijo ob predvidenem roku, je 

1 : 2000, pri otrocih, ki se rodijo od 24. do 33. tedna, je 12-odstotna. Incidenaca CP pri 

dvojčkih je 10 pri 1000 rojenih, pri trojčkih je 40 pri 1000 rojenih in pri četvorčkih kar 110 

na 1000 rojenih. 
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1.1.6 Spremljevalne motnje, povezane s cerebralno paralizo 

 

Številni posamezniki s CP imajo normalno ali nadpovprečno inteligenco. Njihovo 

sposobnost, da izrazijo intelektualne potenciale, je lahko omejena zaradi teţav pri 

komuniciranju. Vsi otroci s CP, ne glede na stopnjo inteligence, so sposobni, da izboljšajo 

svoje sposobnosti z ustreznimi posegi. Večina otrok s cerebralno paralizo potrebuje veliko 

zdravstvene in telesne nege, vključno s fizično, poklicno in govorno terapijo ter terapijo na 

področju poţiranja. 

 

1.1.6.1 Motnje na področju gibalnih sposobnosti 

 

Motnje na področju gibalnih sposobnosti so najbolj opazne in najbolj pogoste. Večina ljudi 

takoj opazi, da ima človek neke vzorce nepravilnega gibanja. Motnje na področju gibanja 

posameznike s CP različno prizadenejo. Nekatere ovirajo do te mere, da bodo vse svoje 

ţivljenje potrebovali skrb in nego druge osebe, pri drugih je motnja komaj opazna in jo 

posamezniki zelo lepo korigirajo. Ker je motorično učenje eno najpomembnejših v razvoju 

otroka, je otrok s CP prikrajšan za mnogo izkušenj, ki bi jih pridobil drugače. Gibanje 

omogoča spoznavanje sveta, zato je pomembno, da tudi osebe s CP dobijo moţnost gibanja 

in nabiranja lastnih izkušenj. Ob teţavah z gibanjem se lahko pojavijo tudi naslednje 

teţave: zaprtje, ozebline, premajhna ali prevelika teţa (Primoţič in Bratec, 1996). 

 

1.1.6.2 Motnje v duševnem razvoju 

 

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

pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Je splošno podpovprečno 

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

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

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

 

Duševna zaostalost se pojavi pri 80 % oseb s CP. Pri 40 % se pojavi huda duševna 

zaostalost, pri 40 % pa laţja. Le okoli 20 % oseb s CP je intelektualno povprečno razvitih. 

Nekateri statistični podatki navajajo, da je le 25 % otrok s CP sposobnih za šolanje po 

enakovrednem standardu osnovnošolskega programa, 25 % otrok je tako fizično kot 
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duševno hudo prizadetih in so nameščeni v zavodu, kjer dobijo stalno in trajno oskrbo. 

Okoli 70 % otrok s CP ima IQ manjši od 70 (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

1.1.6.3 Senzorne motnje 

 

Med senzorne motnje uvrščamo motnje vida, sluha in prostorskih zaznav. 

Pri motnjah vida je najpogostejša teţava škiljenje ali stabizem. Laţje oblike škiljenja se da 

korigirati z očali, pri teţjih primerih je potrebna operacija. Pri nekaterih otrocih s CP se 

lahko pojavi okvara kortikalnega vida, odgovornega za razumevanje slik, ki jih otrok vidi.  

Pri nekaterih teţjih oblikah CP se lahko pojavi tudi slepota, vendar je teh primerov malo. 

Teţave se pojavljajo v razumevanju sporočil, ki jih dobijo preko svojih oči, zatorej imajo 

lahko teţave pri učenju in branja (Primoţič in Bratec, 1996). 

Na področju senzornih motenj se pri atetoidni obliki CP najpogosteje pojavljajo motnje 

sluha. Pri drugih oblikah CP se motnje sluha običajno ne pojavljajo. Vnetje srednjega ušesa 

lahko povzroči probleme s sluhom, ki lahko otežijo učenje. Vendar se težave s sluhom, kot 

posledica vnetja srednjega ušesa, lahko pojavijo pri vseh otrocih (Primožič in Bratec, 

1996). 

Kot posledica nenormalnega delovanja delov moţganov se lahko pojavijo tudi senzorne 

motnje zaznavanja prostora. Te teţave niso povezane z inteligenco. Otroci s teţavami 

prostorske zaznave ne morejo presojati razdalje ali si predstavljati tridimenzionalne 

zgradbe, lahko spregledajo stopnico, slabše zaznavajo pozicijo telesa, imajo okrnjeno 

ravnoteţje (Primoţič in Bratec, 1996). 

 

1.1.6.4 Govorno-jezikovne motnje 

 

Govor je zelo kompleksna sposobnost, ki nas spremlja v vsakdanjem ţivljenju, in skupaj z 

jezikom sestavlja komunikacijo. Komunikacija nam omogoča, da si prenašamo sporočila 

vsakdanjega ţivljenja. Govor je odvisen od sposobnosti kontrole mišic v ustih, jeziku, nebu 

in resonančnih votlinah. Pri otrocih s CP se poleg teţav z govorom najpogosteje pojavljajo 

še teţave z ţvečenjem in poţiranjem. Logoped je pri teţavah z govorom prvi strokovnjak, 

ki lahko pomaga. Večina otrok s CP se nauči neke vrste govornega sporazumevanja. Pri 

teţjih motnjah lahko uporabljamo nadomestne oblike komunikacije (Primoţič in Bratec, 

1996). 
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1.1.6.5 Emocionalne in vedenjske motnje 

 

Osebe s CP se zaradi fizičnih omejitev in druţbenega nerazumevanja velikokrat srečajo s 

teţavami v ţivljenju. Teţave se lahko pojavijo v vzpostavljanju stikov s sovrstniki, otroci s 

CP teţje napredujejo v šoli in pri delu zaradi motenj govora, sluha in drugih fizičnih 

preprek (Keršič, 1996). 

 

Zaradi pomanjkanja ţivljenjskih in socialnih situacij, ki jih ljudje dobimo s fizičnimi in 

socialnimi izkušnjami (posnemanje, poizkušanje, igranje socialnih vlog), se osebe s CP 

velikokrat znajdejo v teţkih situacijah. Vse navedene teţave mnogokrat pripeljejo do 

emocionalnih in vedenjskih motenj. Otroci, mladostniki in odrasli imajo občutek, da jih ne 

razumejo, da jim nihče ne pomaga, da se je ves svet obrnil proti njim. Teţave se kaţejo kot 

pretirana odvisnost, uporniško vedenje in trma. Pomembna je celostna obravnava osebe, da 

lahko otrok zraste v samostojno odraslo osebo, ki se bo uspešno vključil v okolico. 

 

1.1.6.6 Učne težave 

 

Osebe s CP so lahko nadpovprečno, povprečno ali podpovprečno inteligentne. Tudi učne 

teţave so lahko laţje, zmerne ali teţje. Pri otrocih s CP so pogoste specifične učne teţave, 

ko ena teţava ni v skladu z otrokovo inteligenco. Pri nekaterih otrocih s CP se pojavljajo 

teţave pri učenju določenih veščin, kot so branje, risanje in računanje. Teţave so posledica 

prizadetosti določenega dela moţganov (Primoţič in Bratec, 1996). 

 

Okoli 50 % otrok s CP im IQ pod 50, manj kot 50 % jih ima norameln IQ. Učne teţave so 

v veliki meri povezane z govorno-jezikovnimi teţavami in motnjami sluha, ki so pri 

otrocih s CP pogoste. Učne teţave se kaţejo v obliki kratkotrajne pozornosti, slabše 

zapomnitve, hitrem pozabljanju, slabši orientaciji in grafomotoriki, motenj v enem ali več 

psiholoških procesih, ki vključujejo razumevanje pisnega in govorjenega jezika. Posledice 

se kaţejo tudi v šolskem delu na področju poslušanja, mišljenja, govora, branja, pisanja, 

anlize, sintakse in matematičnih procesov (prostorninski odnosi, konstrukcijske naloge, 

določevanje leve in desne, ocenjevanje obsegov, oblik, razdalij, dojemanje razdalij med 

števili). Nekateri učenci potrebujejo le nekaj individualnih prilagoditev in bolj specifične 
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pristope pri vzgoji in izobraţevanju, druge pa primanjkljaji ovirajo tako močno, da se 

morajo šolati po prilagojenih programih (Neuman, 1971; Ţgur) 

 

1.1.6.7 Epilepsija  

 

30–50 % otrok s CP ima epilepsijo. Epilepsija je pogostejša pri hemiplegiji. (Herman, 

Antolič in Pavlovič, 2006) 

 

Epilepsija je nevrološka motnja v delovanju moţganov. Pomeni kronično okvaro celic 

moţganske skorje, kaţe se kot nekontroliran izbruh električnih impulzov. Epileptični 

napad lahko vključuje izgubo zavesti, mišične krče, trezljaje, absence, motnje tipa, vida in 

sluha. Za epilepsijo je značilno, da se ne pojavi le enkrat v ţivljenju, temveč se napadi 

ponavljajo. Epilepsije ni mogoče napovedati, prav tako ni mogoče vedeti, kdaj se bodo 

napadi pojavili. Pri nekaterih otrocih se napadi pojavijo ţe zelo zgodaj, pri drugih šele v 

odrasli dobi. Epileptične napade je mogoče omejiti z ustreznimi zdravili.  

 

1.1.7 Prvi znaki cerebralne paralize pri otroku 

 

Starši ali zdravnik prvič pomisli na CP takrat, ko otrok v določeni starosti ne dosega 

normalnega motoričnega razvoja. Mejniki so npr. dvig glave, sedenje, stoja ali hoja. 

Zamujanju v motoričnem razvoju se pogosto pridruţi tudi zaostajanje v duševnem razvoju 

(Herman, Antolič, & Pavlovič, 2006). 

 

Večina razvojnih mejnikov je osnovanih na razvoju gibalnega sistema. Splošno znani 

mejniki so prijemanje igračk (3–4 mesece), samostojno sedenje (6–7 mesecev), hoja (10–

14 mesecev). Večina otrok s CP zamuja v doseganju razvojnih mejnikov, prav tako je 

prisoten tudi spremenjen mišični tonus, nenavadni gibi in refleksi. Zgodnji pregledi lahko 

pokaţejo določene razvojne nepravilnosti, vendar se prava ocena otrokovega stanja teţko 

poda pred enim letom. Večina diagnoz se postavi, ko otrok dopolni 18. mesec starosti 

(Kesič, 2010).  

 

Kesič (2010) navaja, da se nekateri znaki lahko pojavijo ţe v prvih mesecih ţivljenja. Ti 

znaki so: 
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 otopelost,  

 razdraţljivost, 

 neprestano in nenavadno jokanje, 

 nenavadni refleksi, 

 nizek mišični tonus (ohlapnost), 

 tresavica rok ali nog, 

 teţave s sesanjem in poţiranjem, 

 nenavadna lega v posteljici: leţi le na eni strani telesa, 

 vročinski krči, meţikanje z očmi, 

 nenavadno zvijanje telesa, 

 nesimetričnost gibov: en del telesa giblje teţje kot drugi, 

 dlani stiska v močne pesti, 

 mišični tonus se lahko spremeni iz ohlapnosti v zakrčenost in  

 teţave pri hranjenju: ţvečenje in mletje hrane. 

 

Tudi Keršič (1996) navaja, da so znaki zelo različni in od otroka do otroka se kaţejo v 

različni obliki. Nekateri otroci s CP ne kaţejo očitnih znakov kar nekaj časa, pri drugih 

otrocih se resni znaki pojavijo ţe takoj ob rojstvu.  

 

Keršič (1996) ločuje fizične znake in znake, ki se kaţejo s spremembo obnašanja. Fizični 

znaki obsegajo slabo sesanje oziroma teţave pri sesanju, slabšo mišično kontrolo, slabo 

koordinacijo, slab vid in sluh, mišične spazme in epileptične napade. Znaki, ki se kaţejo s 

spremembo obnašanja so nenavadna napetost, pretirana vzdraţljivost, nezmoţnost 

koncentracije, čustvene motnje, mentalna zaostalost (Vsi s CP niso duševno prizadeti – le 

manjši del.). 

 

Ko se otrok rodi, je zelo pomembno redno obiskovanje zdravnikov in pediatričnih 

pregledov ob določeni starosti. Le tako bodo lahko morebitno CP zgodaj odkrili. Zgodnja 

obravnava pogosto zmanjša razvojni zaostanek, otrok ima boljše moţnosti prilagoditev na 

ţivljenje (Keršič, 1996). Starši morajo kljub vsem teţavam otroka sprejeti najprej kot 

osebo. Ne smejo se osredotočiti le na primanjkljaje, ki jih ima otrok, ampak morajo 

pomisliti tudi na to, da je najprej otrok, ki potrebuje ljubezen, igro in moţnosti za razvoj 
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svojih sposobnosti. Zavedati se morajo, da otrok ni le objekt različnih terapij, temveč je 

subjekt, ki ima svoje ţelje ter si zasluţi spoštovanje in sprejetost.  

 

1.1.8 Zdravljenje 

 

Pri CP gre za trajno okvaro moţganov, ki se je pojavila pred 3. letom starosti, torej še 

preden so se ti funkcionalno usposobili in razvili. Okvara moţganov je statična, vendar je 

problem otroka s CP dinamičen, se spreminja z rastjo, prilagajanjem in z različnimi 

obravnavami (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006).  

 

Za zdravljenje ali nadomestitev okvarjenih moţganskih celic zaenkrat še ni načina 

zdravljenja ali zdravila. Vendar je znanih kar nekaj metod, s pomočjo katerih lahko otroke 

s CP kar najbolje usposobimo za ţivljenje. Zgodnja obravnava je doslej edina oblika 

pomoči za otroke s CP (Primoţič in Bratec, 1996). Uporablja se nekaj zdravil, ki ne 

ozdravijo same poškodbe, temveč lahko preprečujejo nadaljnje teţave. V uporabi so 

antiepileptična zdravila, mišični relaksanti in pomirjevala. Lahko se zgodi, da bo otrok 

potreboval operativno zdravljenje, vendar se le-to začne šele po 5. letu starosti (Herman, 

Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

Cilj poteka zdravljenja oziroma zgodnje obravnave je, da kljub hudim okvaram moţganov 

omogočimo otrokov motorični in psihični razvoj. Pri tem razvoju naj bi bil otrok čimbolj 

samostojen in neodvisen. 

 

Če otroke od zgodnjega otroštva dalje pravilno dvigujemo, drţimo in nameščamo ter jih 

spodbujamo pri igri, ki jim pomaga izboljšati njihovo drţo in kontrolo mišic, se lahko 

otroci veliko naučijo in ţivijo polno ţivljenje (Primoţič in  Bratec, 1996). 

 

Bistvenega pomena je, da se CP odkrije v čim zgodnejšem obdobju ter da otrok dobi čim 

zgodnejšo strokovno pomoč. Posebej usposobljeni za delo z otrokom s CP so pediater, 

fizioterapevt, ortoped, delovni terapevt, nevrolog, nevrofizioterapevt, logoped in specialni 

pedagog. Strokovnjaki poskušajo razvijati neprizadete dele moţganov v upanju, da bodo 

prevzeli posamezne funkcije prizadetih delov (Kesič, 2010). 
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Pod pojmom zgodnja obravnava običajno razumemo obravnavo pri fizioterapevtu, 

delovnem terapevtu, specialnem pedagogu ali pri logopedu (Primoţič in Bratec, 1996). 

Pomembno je, da vsi strokovnjaki otroka s CP obravnavajo celostno ter da med seboj 

sodelujejo in delujejo kot multidisciplinarni tim. Skupaj načrtujejo individualni program 

obravnave, v katerega zajamejo otroka s CP in njegovo druţino. 

 

Fizioterapevt uči posameznega otroka s CP, kako zadrţati spastičnost svojih mišic z 

namenom, da ustvari dobre vzorce gibanja. Dobre vzorce gibanja fizioterapevt doseţe z 

uporabo vaj, strukturirane fizične aktivnosti in z opornicami, če je potrebno. Prav tako jih 

fizioterapevti učijo, katera drţa je najprimernejša, kateri način hoje in sedenja otroku 

najbolj koristi (Primoţič in Bratec, 1996).  

 

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča so pridobili najsodobnejšo terapevtsko 

in diagnostično napravo za robotizirano vadbo hoje – lokomat. Lokomat je namenjen 

avtomatiziranemu, računalniško vodenemu treningu hoje otrok in odraslih s hudimi 

omejitvami gibanja, med katere sodijo pacienti s CP, okvarami hrbtenjače, poškodbami 

moţganov kot posledico nezgod ter drugimi okvarami osrednjega ţivčevja. S pomočjo 

naprave bodo pacienti deleţni avtomatiziranega treninga hoje s pravilnimi vzorci. 

Plastičnost ţivčnega sistema, ki se je sposoben učiti in pridobivati nove ter tudi izgubljene 

funkcije, omogoča, da osebe s teţavami v gibanju z ustreznim treningom ponavljanja 

dobijo pravilne vzorce hoje. Robotsko podprta hoja pomaga pri krepitvi splošne kondicije, 

moči mišic, izboljšuje pretok krvi in preprečuje osteoporotične spremembe na kosteh, ki 

nastanejo zaradi odsotnosti obremenitev (Doljak, 2011). 

 

Osnovni namen fizioterapije je, da se otrok nauči sprostiti spastičnost mišic, da znajo 

otroci zavestno uporabljati določeno skupino mišič in da izboljšajo koordinacijo. Pri tem 

so pomembni ponavljajoči se gibi (Herman, Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

Naloga delovnega terapevta je, da poskuša z uporabo posebnih igral razviti določene 

telesne in učne spretnosti. Svetuje tudi pripomočke, ki izboljšujejo gibljivost, kot so tricikli 

in vozički. Terapevti bodo tudi svetovali pri opremi in pripomočkih, ki bodo osebo morda 

usposobili za dosego večjih uspehov v dejavnostih vsakdanjega ţivljenja (Primoţič in 

Bratec, 1996). 
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Logoped bo v obravnavo lahko vključen zelo zgodaj, če bo imel otrok teţave s hranjenjem, 

pitjem ali poţiranjem. Če je govor oteţen ali so prisotni drugi spodaj opisani razlogi za 

zaostanek v govoru, bo logoped izdelal program za razvijanje govora. Logoped bo tudi 

sodeloval z učitelji, delovnimi terapevti in starši. Pokazal jim bo načine igre in 

raziskovanja okolice, primere učnih dejavnosti, ki bodo pri otroku razvijale govor. 

Logoped bo poskrbel tudi za razne pripomočke za sporazumevanje, če jih bo otrok 

potreboval. Otrok bo bolj srečen in bo imel manj frustracij, če bo na kakršenkoli način 

lahko sporočal svoje misli in ţelje (Primoţič in Bratec, 1996). 

 

Primoţič in Bratec (1996) poudarjata pomembnost vloge terapevtov. Terapevti ne morejo 

zdraviti CP. Oni lahko le zmanjšajo učinke prizadetosti in naredijo dnevno ţivljenje manj 

prizadeto. S pomočjo terapije lahko ljudje s prizadetostjo doseţejo napredek v 

sporazumevanju in gibanju ter postanejo bolj neodvisni. Vendar je vsak primer CP 

drugačen in vsi ne bodo dosegli enakih rezultatov. 

 

Skupni cilj vsem terapevtom mora biti enoten in ta je, da bo oseba s CP čim dlje ostala 

samostojna v skrbi zase, pri delu oziroma bo sodelovala pri skrbi zase po svojih najboljših 

močeh. 

 

Cilj zdravljenja je, da ne glede na stopnjo okvare moţganov omogočimo otrokov motorični 

in psihični razvoj, s pomočjo katerega bo v čim večji meri samostojen in neodvisen. To 

bomo dosegli s skupinskim delom in fizioterapijo, v katero morajo biti vključeni tudi 

starši. Najbolj znana nevroterapevtska obravnava je metoda po Bobathu in Voyti (Herman, 

Antolič in Pavlovič, 2006). 

 

1.1.9 Otroci s cerebralno paralizo v obdobju odraščanja 

 

V vsakem razvojnem obdobju je potrebno poskrbeti, da otrok dobi najustreznejšo pomoč. 

To naj bi dobil tudi, ko preide iz otroštva v mladostništvo in v odraslo dobo. Kljub vsem 

prizadevanjem je danes še vedno veliko bolje poskrbljeno za otroke kot odrasle ljudi s CP. 

Otroci s CP imajo v zgodnjem otroštvu in obdobju šolanja zelo veliko moţnosti za 

napredek in razvoj v obliki zgodnje obravnave, ki je danes prepoznavna v 

fizioterapevtskih, delovno- terapevtskih obravnavah, hipoterapijah, raznih kolonijah in 
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taborih. Ko prestopijo prag pubertete, ko vstopajo v zgodnje odraslo obdobje, se vse te 

stvari zmanjšajo. In prav obdobje mladostništva je za večino oseb s posebnimi potrebami 

eno teţjih obdobij, saj se srečujejo z novimi ţivljenjskimi vprašanji, ţeljami, oblikujejo si 

identiteto, vzpostavljajo neodvisnost od staršev, nekateri se opredeljujejo za svojo poklicno 

usmerjenost. 

 

Pomembno je, da starši ţe od zgodnjega otroštva v vseh dejavnostih otroka učijo 

samostojnosti, objektivnega vrednotenja napredka, samokritičnosti, ustrezne igre in učenja. 

Otroka naj učijo vsakodnevnih dejavnosti, s tem bo otrok dobil tudi več moţnosti za 

psihični razvoj. Otroku je treba ponuditi dovolj časa za učenje in raziskovanje sveta. 

Ponudijo naj mu čim več različnih izkušenj in naj ga ne ščitijo pretirano. S preveliko 

zaščito bo otrok dobil napačne informacije, kot so nezaupanje v njegove sposobnosti in 

delo. Ţe od vsega začetka je potrebno otroka vključevati v širšo skupnost, ga vzgajati tako, 

da bo nekoč samostojen. Le tako bo otrok lahko zrastel v samozavestno, mlado osebo, ki 

bo v ţivljenje stopala s pokončno glavo in bo v ţivljenju tudi uţivala.  

 

Spoštovati in upoštevati moramo, da imajo tudi ljudje s CP podobne cilje kot vsi ostali 

ljudje. Ţelijo si doseči neodvisnost in varnost, se razvijati na telesnem, čustven in 

intelektualnem področju, pridobiti dobro izobrazbo, imeti prijatelje, socialno ţivljenje, 

interesne aktivnosti, dobro zaposlitev, biti produktiven in k splošnemu blagostanju 

doprinašajoč drţavljan, imeti moţnost dostopa do javnega transporta in zgradb (Keršič, 

1996). 
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1.2 ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE 

– SONČEK 

 

Predstavila bom Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, njihove cilje in 

naloge, organiziranost znotraj organizacije, njihove projekte ter naloge (Povzeto po 

www.soncek.org). 

1.2.1 Predstavitev 

 

SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je 

ena izmed invalidskih organizacij v Sloveniji. Leta 1983 so jo 

ustanovili starši otrok s CP. Je neprofitna, nevladna in 

nepolitična nacionalna invalidska organizacija.  

Poslanstvo organizacije je zagotavljanje enakih moţnosti  

vsem prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne 

in intelektualne sposobnosti, za ţivljenje po lastni predstavi  

in v soţitju z vsemi drugimi prebivalci. Zavzema se za 

zagotovitev takšnih ţivljenjskih pogojev, ki bodo osebam s CP in drugimi invalidnostmi na 

vseh področjih ţivljenja in v vseh obdobjih ţivljenja zagotavljali enake moţnosti .  

 

Zveza Sonček zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z 

ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi 

organizacijami v svetu. Vključuje se tudi v Mednarodno zdruţenje za osebe s CP ICPS 

(The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko zdruţenje ponudnikov storitev za 

osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with 

Disabilities) (www.soncek.org). 

 

Zveza Sonček ima status organizacije, ki na področju socialnega varstva in zdravstva z 

različnimi programi deluje v javnem interesu za osebe s CP in drugimi invalidnostmi. 

 

V društva po Sloveniji je danes vključenih več kot 4.000 oseb s CP in drugimi 

invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev (www.soncek.org). 

Slika 2: Moto Zveze Sonček 

je - "SONČEK - EDEN ZA 

VSE" (vir: 

www.soncek.org,2011) 
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1.2.2 Vizija Zveze Sonček 

 

Zveza Sonček si prizadeva ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo sprejemalo drugačnost v 

telesnih in intelektualnih sposobnostih brez vrednostnih predznakov. 

 

1.2.3 Cilji Zveze Sonček 

 

Spodaj zapisane cilje in poslanstvo uresničujejo s pomočjo Strateškega načrta Zveze 

Sonček za obdobje 2006 - 2010. 

- Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do drugačnosti. 

Ustvariti zakonsko okolje in sistem pomoči, ki bosta zagotavljala enake moţnosti 

za tiste z zmanjšanimi intelektualnimi ali telesnimi sposobnostmi. 

- Odpraviti komunikacijske ovire za telesno, senzorno in govorno ovirane. 

- Omogočiti ljudem z manjšimi sposobnostmi, da sami ali s pomočjo zastopnikov, ki 

jih sami izberejo, zastopajo svoje interese. 

- Organizirati storitve za zadovoljevanje posebnih potreb (www.soncek.org). 

Zveza Sonček pri delu uresničuje moto, zapisan v Strateškem načrtu: SONČEK – EDEN 

ZA VSE. 

 

1.2.4 Zveza Sonček verjame 

 

Zveza Sonček verjame v:  

 vključenost oseb z invalidnostmi v vsa področja druţbenega ţivljenja, 

 nediskriminacijo v arhitektonskem in druţabnem okolju, 

 enkratnost posameznika z njegovimi individualnimi potrebami in interesi, 

 enakopravnost pri odločanju o vseh zadevah, pomembnih za osebo z invalidnostjo 

in njegovo druţino, 

 enakost pri dostopu do vseh storitev, ki jih ponuja Zveza Sonček, 

 pooblaščanje uporabnikov storitev, 

 moţnost izbire ţivljenjskega stila, 

 kakovost dela organov Zveze Sonček in izvajalcev, ki nudijo storitev, 

 inovativnost pri iskanju novih moţnosti za uporabnike storitev (www.soncek.org). 

http://www.soncek.org/
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1.2.5 Organizacija v Zvezi Sonček 

 

V zvezo je vključenih petnajst regijskih društev za CP, Društvo za pomoč prezgodaj 

rojenim otrokom, Sončni klub ter Športno društvo CP Ţarek. Zdruţena društva laţje 

uresničujejo skupne interese in zakonsko zagotovljene pravice, usklajujejo mnenja in 

stališča, organizirajo medsebojno pomoč, izobraţevanja, informirajo in organizirajo 

storitve. Trenutno je v Sloveniji 13 Centrov Sonček. 

 

1.2.6 Dejavnosti Zveze Sonček 

 

1.2.6.1 Varstveno delovni center Sonček 

 

Upravičenci do vključitve v program dejavnosti varstveno delovnega centra (v 

nadaljevanju VDC) so odrasle osebe, ki se zaradi svoje invalidnosti ne morejo zaposliti na 

odprtem trgu delovne sile niti v podjetjih za zaposlovanje invalidov. Zveza Sonček ima 

koncesijo Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve za program varstva, vodenja in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji. Izvajanje tega programa pomeni osebam s posebnimi 

potrebami dopolnitev in širitev javne mreţe ter zagotavljanje pogojev za moţnost izbire. 

Osnovni proizvodni program, ki je tudi najbolj obseţen, so ročno izdelane voščilnice. 

Izdelujejo tudi različne izdelke po naročilu, kot so slike na svilo, izdelki iz gline, lutke, 

ročno tkani prtički, slike na steklo, ter opravljajo različna dela za Zvezo Sonček, ki 

zajemajo administrativne storitve za Zvezo Sonček, delo na kmetiji, popravilo knjig, 

sitotisk ter opravljanje storitev za zunanje naročnike ... Smernice pri izvajanju programa 

so: normalizacija, zagotavljanje enakih moţnosti, individualni pristop, pravica do 

odraslosti in razbremenitev druţine (www.soncek.org). 

 

1.2.6.2  Institucionalno varstvo in prilagojena stanovanja 

 

Odrasle osebe s CP in drugimi invalidnostmi imajo moţnost bivanja v stanovanjskih 

skupinah. Prva stanovanjska skupnost je bila ustanovljena v Kranju leta 1991. Osebam, ki 

koristijo takšno storitev, Zveza nudi vso potrebno pomoč pri vsakodnevnih ţivljenjskih 

aktivnostih. Namen takšnega načina bivanja je čim bolj neodvisno, enakopravno ţivljenje 
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invalidov, da ţivijo čim bolj polnovredno ţivljenje, da ohranjajo stike v socialnem okolju 

ter da so aktivni pri sooblikovanju programa (www.soncek.org). 

 

1.2.6.3 Prevozi 

 

Osebe s posebnimi potrebami lahko koristijo dnevne prevoze v enote VDC po posameznih 

regijah. Na razpolago je 16 kombijev, ki dnevno prepeljejo 110 odraslih oseb s posebnimi 

potrebami. Uporabniki lahko koristijo tudi prevoze na zimovanja in obnovitvene 

rehabilitacije ter na razne kulturne in športne dejavnosti (www.soncek.org). 

 

1.2.6.4 Svetovanje 

 

Starši, ki se jim rodi otrok s posebnimi potrebami, se še toliko bolj srečujejo z vrsto 

vprašanja, skrbi, strahu, ki zahtevajo odgovore. Toliko vprašanj, kot jih imajo starši, toliko 

je moţnih odgovorov, vendar vseh nikoli ne bodo našli. Zato so številni delavci in 

sodelavci Zveze Sonček strnili znanja in izkušnje, da profesionalno delujejo na različnih 

področjih, omogočajo dovolj vedenja o posebnih potrebah otrok, mladostnikov in odraslih, 

da se uporabniki svetovanja laţje spoprimejo z doslej neznanim. Svetovalna sluţba 

sodeluje tudi z drugimi organizacijami, društvi in strokovnimi delavci ter deluje v vseh 

Centrih Sonček. Delujejo na principu svetovanja po telefonu, osebnega svetovanja in 

svetovanja v skupini. Na posebnih promocijskih tablah na večjih poštah in zdravstvenih 

domovih po Sloveniji so dosegljive tudi informativne zloţenke na določeno tematiko. V 

knjiţnici na Zvezi so dosegljivi tudi različni priročniki in strokovna literatura 

(www.soncek.org). 

 

1.2.6.5 Izobraževanje 

 

Zveza nudi izobraţevanja, ki sledijo sodobnim trendom izobraţevanja in izkustvenemu 

učenju. Med seboj povezujejo svetovanje, mentorstvo, programe za druţine in 

izobraţevanje. Vsebina posameznega izobraţevanja je prilagojena udeleţencem, saj se 

prepletajo predavanje, pogovor z udeleţenci, igra vlog in modeliranje različnih načinov 

komunikacije. 

 

http://www.soncek.org/
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Izobraţevanja potekajo za nove sodelavce in prostovoljce, učitelje, vzgojitelje, druge 

strokovne delavce in spremljevalce gibalno oviranih otrok, odrasle osebe s posebnimi 

potrebami, društvene delavce in sodelavce (negovalci v bivalnih skupnostih in VDC, 

strokovni delavci v VDC ali invalidskih podjetjih), laične sodelavce, študente prostovoljce, 

starše in sorodnike. 

 

V okviru Zveze Sonček poteka tudi Šola za starše in projekt Korak k sončku. Starši, 

skrbniki, stari starši, sorojenci in drugi druţinski člani oseb s CP in drugimi invalidnostmi 

se lahko izobraţujejo na tedenskih in vikend seminarjih, enodnevnih delavnicah in 

predavanjih, v skupinah za samopomoč, na izkustvenih delavnicah, vodenih razgovorih, 

individualnih in skupinskih zakonskih ter druţinskih terapijah.  

V vrtcih in šolah ţe 15 let poteka projekt Korak k sončku, ki seznanja otroke, njihove 

starše, vzgojitelje in učitelje z drugačnostjo (www.soncek.org). 

 

1.2.6.6 Šport in rekreacija 

 

Izbirna športna tekmovanja se organizirajo v okviru Društva Ţarek. V prejšnjih letih so se 

izvedla tekmovanja v šahu, namiznem tenisu, pikadu in balinanju (boccia).  

  

Šport kot rekreacija za otroke in mladostnike se izvaja v okviru regijskih društev. 

Organizirajo jahanje, plavanje, smučanje. Šport predstavlja tudi velik del zdravstveno-

terapevtskih kolonij (www.soncek.org). 

 

1.2.6.7 Informativna dejavnost 

 

Glavna naloga informativne dejavnosti je informiranje članov društev, zaposlenih, 

donatorjev, sponzorjev, drţavnih organov in širše javnosti o dogajanju na Zvezi Sonček. 

Informacije pridejo do posameznikov z obvestili Sončnik, preko spletne strani Zveze, z 

različnimi zloţenkami, priročniki (www.soncek.org). 
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1.2.6.8 Kultura 

 

Kulturno udejstvovanje in umetniško izraţanje vseh ljudi, ne glede na njihove 

intelektualne, telesne, senzorne in druge sposobnosti, je glavno vodilo Zveze Sonček na 

področju kulture. V ta namen ustanavljajo svoje kulturne skupine ter prirejajo kulturno-

umetniške delavnice. Skupine se uspešno predstavljajo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 

Vse omenjeno predstavlja predpripravo na vključitev posameznikov v običajne programe 

kulturnih ustanov, gledališč (www.soncek.org). 

 

1.2.6.9 Obnovitvena rehabilitacija, zdravstveno terapevtske kolonije 

 

Tako Zveza Sonček kot tudi večina regijskih društev vsakoletno izvajajo program 

obnovitvene rehabilitacije na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za 240 otrok s CP 

(zdravstveno-terapevtske kolonije) in 145 odraslih s CP Zavod za zdravstveno zavarovanje 

vsako leto sofinancira obnovitveno rehabilitacijo (Letopis 09 Zveze društev za cerebralno 

paralizo Slovenije, 2009). 

 

Program obnovitvene rehabilitacije, namenjen odraslim s CP, se izvaja v Centru Sonček 

Elerji nad Ankaranom in v Zdravilišču Laško. Programa se lahko udeleţijo osebe s 

posebnimi potrebami, ki so starejše od 15 let in se programa udeleţijo na napotnico. 

Program traja 7 ali 14 dni, v času od junija do septembra. Cilj programa je spodbujati 

uporabnike k čim bolj neodvisnemu in samostojnemu ţivljenju, vzdrţevanje ali izboljšanje 

telesnih sposobnosti, potrebnih za vsakodnevno ţivljenje, razvijanje socialne mreţe ter 

pridobivanje socialnih in ţivljenjskih veščin. Program zajema tudi delovno terapijo, 

fizioterapijo, športne aktivnosti (jahanje, plavanje, veslanje, lokostrelstvo, plezanje) in 

umetniške delavnice (www.soncek.org). 

 

Udeleţenci zdravstveno-terapevtske kolonije, ki se izvaja v posameznih društvih, so 

izbrani na predlog zdravnikov pediatrov, pri tem sodeluje tudi ekipa terapevtov, ki presodi, 

ali je otrok primeren za vključitev v kolonijo. Kolonije se vsakoletno odvijajo v raznih 

zdraviliščih, v Centru Sonček Elerji ter v Centru Sonček Vrtiče. Namenjene so vključitvi 

staršev v potek obravnav, seznanjenju z vzroki, oblikami in s posledicami CP pri njihovem 

http://www.soncek.org/
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otroku ter učenju za obvladovanje le-te. Pomembno je tudi druţenje staršev med seboj, 

izmenjava izkušenj in medsebojna pomoč. Vsebina kolonije se nanaša na timsko 

diagnostično obravnavo, vsakodnevno individualno obravnavo pri različnih terapevtih, 

skupinsko psihosocialno obravnavo in druţabne aktivnosti, ki jih vodijo usposobljeni 

terapevti, otrokovo učenje samostojnosti in pridobivanje izkušenj izven druţine v druţbi 

sovrstnikov, sprostitvene in rekreativne dejavnosti za otroke in za starše, »Šola za starše« 

— usposabljanje staršev za »koterapevtsko« delo z otrokom doma (Letopis 09 Zveze 

društev za cerebralno paralizo Slovenije, 2009). 

 

1.2.6.10 Aktivno preživljanje prostega časa 

 

Vsakoletno se organizira aktivne poletne, zimske in zadnje leto tudi jesenske počitnice, ki 

jih namenijo vsem otrokom in mladostnikom ter odraslim z različnimi invalidnostmi. 

Počitnice so namenjene otrokom z ali brez posebnih potreb. Počitnice so locirane v Centru 

Sonček Vrtiče. Udeleţenci počitnic aktivno preţivijo svoj prosti čas, širijo socialno mreţo, 

se druţijo, pridobivajo nove izkušnje v različnih okoljih, spoznavajo ţivljenje na kmetiji, si 

ogledajo bliţnjo okolico in zanimivosti, se sprehodijo med sadovnjaki, uţivajo v jahanju, 

umetniških delavnicah, plezanju, se sprostijo ob tabornem ognju, razbremeni pa se tudi 

druţina (Letopis 09 Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, 2009). 

 

1.2.7 Zgodovinski pregled nastanka in razvoja Zveze Sonček 

 

Prvo društvo za CP je Gorenjsko društvo za CP 

ustanovljeno leta 1976. Leto pozneje, 1977, je bilo v 

Ljubljani ustanovljeno Društvo za pomoč centralno 

motorično prizadetih Ljubljana. Leta 1982 je bilo 

ustanovljeno še tretje društvo, Mariborsko društvo za 

CP. 

 

 

 

Leta 1983 se je ustanovila Zveza društev za CP 

Slovenije. Sedeţ Zveze je bil v Kranju, prvi predsednik je bil Adolf Mrak. V tem letu so 

Slika 3: Prvi logotip Zveze 

Sonček (vir: www.soncek.org, 

2011) 

http://www.soncek.org/
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začeli tudi z javno promocijo – udeleţili so se razstave na sejmu Vse za otroka v Celju. 

Leta 1985 se je sedeţ Zveze iz Kranja prenesel v Maribor, prav tako je bil izvoljen nov 

predsednik, Taras Poljanec. Tega leta je bila organizirana tudi prva šola plavanja za 

vaditelje in začela se je organizirana rekreacija. Leta 1987 se je sedeţ Zveze ponovno 

prestavil, tokrat iz Maribora v Ljubljano, kjer je sedeţ Zveze še danes. Izvoljena je bila 

prva predsednica, Zora Tomič. Ustanovljen je bil strokovni svet Zveze.  

 

Leto 1988 je pomembno predvsem zato, ker je tega leta začela 

izhajati revija PET. Revija je namenjena ljudem s posebnimi 

potrebami ter vsem, ki ţivijo ali se kako drugače ukvarjajo z 

njimi. Izdaja jo Zveza za CP Slovenije. Revija Pet je dobila 

ime po 5. načelu Deklaracije OZN o otrokovih pravicah, ki 

narekuje, da je fizično, mentalno ali socialno prizadetemu 

otroku je zaradi svojskosti njegovega stanja ali poloţaja 

potrebno nuditi posebno nego, izobraţevanje in skrb 

(Deklaracija o otrokovih pravicah, 1959). 

 

Leta 1990 je bil izdelan Program celovite skrbi za osebe s CP v vseh ţivljenjskih obdobjih 

za leta 1990–1995. Organiziran je bil prvi tečaj za samostojno ţivljenje, začeli so se tudi 

prvi prilagojeni vikend prevozi za otroke s CP. Izdelali 

so celostno podobo Zveze. Zveza društev za CP 

Slovenije je bila tega leta sprejeta v Mednarodno 

zdruţenje za CP. Ustanovljeno je bilo tudi Sonce – to 

je bilo prvo podjetje za poklicno usposabljanje in 

zaposlovanje invalidov v Ljubljani. V zelo aktivnem 

letu je sledila še otvoritev prvega centra Sonček v 

Ljubljani in ustanovitev Sončne poti, podjetja za 

poklicno usposabljanje in zaposlovanje v Mariboru.  

 

 

 

 

Slika 4: Revija Pet (vir: 

www.soncek.org, 2011) 

Slika 5: Celostna podoba Zveze iz 

leta 1990 (vir: www.soncek.org, 

2011) 

http://www.soncek.org/
http://www.soncek.org/
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V letu 1991 se je ustanovila prva bivalna skupnost v Sloveniji, in sicer v Kranju. 

Predstavila se je tudi gledališka skupina Bleščečih 6 s predstavo Iz ţivljenja nekega 

pubertetnika.  

Leto 1993 je prineslo ustanovitev zelo pomembnega Obalno rekreacijsko-terapevtskega 

centra Sonček v Elerjih nad Ankaranom, kjer se še danes odvijajo zdravstveno-terapevtske 

kolonije in obnovitvena rehabilitacija. V tem letu se je v Zvezo Sonček vključilo Društvo 

za pomoč po nezgodi poškodbe glave VITA. Ustanovljeno je bilo Društvo Sončkov klub, 

izveden je bil prvi kulturno-umetniški tabor in začel se je projekt Korak k Sončku, ki se 

izvaja še danes. Projekt nas uči spoznavati svet takšen, kot je v resnici, in kako z 

odločitvijo za sprejem inkluzije lahko dobri vrtci in šole postanejo še boljši.  

 

Leta 1994 so odprli Sončni dom – podjetje za upravljanje z 

neprofitnimi stanovanji. Začele so se izvajati obnovitvene 

rehabilitacije in zdravstveno-terapevtske kolonije po 

pogodbi ZZZS. 

 

Leto 1995 je zaznamovalo novo ime in nova celostna 

podoba Zveze Sonček. Izveden je bil tudi prvi od sedmih 

festivalov kulturnih skupin invalidov. 

 

V Zvezo Sonček se je leta 1996 vključilo Društvo za 

pomoč prezgodaj rojenim otrokom.  

 

 

Leta 1998 je bila organizirana delavnica o vključevanju otrok s posebnimi potrebami in 

začeli so izvajati koncesijo za VDC in institucionalno varstvo.  

 

Leta 2000 so se izvedle počitnice na snegu za invalidne odrasle osebe, ustanovilo se je 

Športno društvo CP Ţarek. 

 

Leta 2001 je bil izvoljen nov predsednik Zveze, Franc Prosnik. 

 

Slika 6: Novi logotip Zveze 

Sonček (vir: www.soncek.org, 

2011) 

http://www.soncek.org/
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Leta 2005 se je začelo sodelovanje v mednarodnem projektu Grundtvig 2 za pripravo 

priročnika dobre prakse na področju športa za invalide. Stekla je gradnja Rekreacijskega 

centra Sonček Vrtiče – projekt Sončna vas. Izvoljen je bil nov predsednik, Iztok 

Suhadolnik, ki to funkcijo opravlja še danes.  

 

V vseh teh letih so se po Sloveniji odpirali Centri Sonček, bivalne skupnosti ter se 

ustanavljala društva za CP po regijah (www.soncek.org). 

 

Iz vsega navedenega lahko razberemo, da je Zveza Sonček od prvih začetkov v letu 1976 

naredila ogromen korak naprej ter da imajo otroci, mladi in odrasli s CP in drugimi 

invalidnostmi ogromno moţnosti za izobraţevanje, druţenje, sodelovanje pri projektih, 

vključitev v razne centre Sonček po Sloveniji in enote VDC. Na Sončku pa se vsako leto 

trudijo, da bi sledili svojemu poslanstvu in zagotavljanju enakih moţnosti za vse 

(www.soncek.org). 

 

1.3 SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO 

PARALIZO – GDCP 

1.3.1 Zgodovina Sončka - GDCP 

 

Sonček, Gorenjsko društvo za CP je bilo ustanovljeno 11. decembra 1976 in je bilo prvo 

društvo za CP na območju Slovenije. Do danes so v nazivu dodali besedo Sonček. Pred 

uradno ustanovitvijo moramo omeniti še dva pomembna dogodka. Leta 1970 je bila 

ustanovljena prva ekipa za CP v Zdravstvenem domu Kranj, ki ga je ustanovil nevrolog dr. 

Milivoj Veličković. Čez dve leti se je v Pineti v Novigradu izpeljala prva šola za starše in 

prva zdravstveno-terapevtska kolonija za območje Gorenjske. Prav v koloniji pa je nastala 

ideja o ustanovitvi društva. Prvi predsednik GDCP je bil Adolf Mrak, oče fanta Andreja s 

CP. Leta 1983 je bilo Gorenjsko društvo, skupaj z mariborskim, pobudnik za nastanek 

Zveze društev za CP Slovenije. Prvi izvoljeni predsednik Zveze Sonček je bil Adolf Mrak. 

Prvi sedeţ Zveze je bil v Kranju (30 let Sončka - Gorenjskega društva za cerebralno 

paralizo). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Aleksandra Ajdovec; diplomsko delo 

30 

 

Ustanovitelji GDCP so bili starši otrok s CP, ki so svojim otrokom privoščili enakovredno 

ţivljenje, kot so ga imeli vrstniki brez posebnih potreb. Pri ustanovitvi so sodelovali tudi 

strokovnjaki, ki so otroke obravnavali predvsem na področju zdravstva. Ţe od vsega 

začetka je bila poleg Adolfa Mraka pionirka tudi dr. Tatjana Dolenc Veličković, 

ortopedinja iz kranjskega zdravstvenega doma. Dr. Tatjana Dolenc Veličković je bila ob 

30-letnici društva proglašena za častno predsednico društva (Ţlebir Zavrl, 2007). 

 

V prvih letih delovanja se je društvo ukvarjalo zlasti s šolami v naravi, tečaji smučanja, 

jahanja in računalništva, plesnimi tečaji, šolami za starše in tudi kolonijami za otroke. 

Organizirali so tudi likovno razstavo, kjer so bila predstavljena dela otrok s CP, izdajali pa 

so tudi interno glasilo društva (30 let Sončka - Gorenjskega društva za cerebralno 

paralizo). 

 

Društvo se je hitro razvijalo, vključevalo se je vse več članov, prav tako se je v delo 

društva vključevalo veliko ljudi. Nekateri so iz prostovoljnega dela prešli na profesionalno, 

Joţe Primoţič je postal direktor Zveze Sonček, Marija Boţič vodja izobraţevanja in 

svetovanja pri Zvezi Sonček. Omeniti je potrebno številne prostovoljce in strokovnjake, ki 

so sodelovali z društvom in tako omogočili izpeljavo številnih kolonij in šol. Veliko je bilo 

prostovoljcev, ki so prav na teh kolonijah spoznali, da bi se v ţivljenju radi tudi 

profesionalno ukvarjali s populacijo otrok in 

odraslih s posebnimi potrebami (30 let Sončka - 

Gorenjskega društva za cerebralno paralizo). 

 

Sedanja predsednica Mojca Ţiţek ob 30-letnici 

društva pove, da je bil v vseh letih delovanja 

društva narejen velik premik v odnosu druţbe do 

ljudi z različnimi oblikami prizadetosti, predvsem 

so se velike spremembe pokazale na področju 

zgodnje obravnave vse do vključevanja v vseh 

ţivljenjskih obdobjih (Ţlebir Zavrl, 2007). 

 

Prostori društva so se v preteklosti nahajali v strogem centru Kranja, kjer je bila zaradi 

majhnosti prostora in vse večjega števila potencialnih uporabnikov vse večja gneča. Danes 

Slika 7: Sedeţ Sončka, GDCP v Kranju 

(vir: www.concek.org, 2011) 

http://www.concek.org/
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je sedeţ društva GDCP na Bleiweisovi cesti 30, kjer deluje tudi Center Sonček Kranj, ki 

uporabnikom nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, 

prevozi invalidov, svetovanje in izobraţevanje, program aktivnega preţivljanja prostega 

časa in dejavnost Gorenjskega društva za CP. Ţe nekaj let si ţelijo ponovno odpreti 

bivalno enoto, saj  je bila v preteklosti prva odprta prav v Kranju. Z odprtjem bivalne enote 

bi lahko zadovoljili tudi potrebe uporabnikov, ki so pri skrbi zase v večini samostojni in bi 

ob majhni pomoči lahko tudi ţiveli samostojno, odraslo ţivljenje.  

 

V Sonček, GDCP je danes vključenih okoli 500 članov. Včlanijo se lahko prizadete osebe, 

njihovi svojci, skrbniki, člani terapevtske ekipe, prostovoljci in druge osebe, ki se ţelijo 

ukvarjati s problematiko oseb s posebnimi potrebami. Društvo deluje na področju 

gorenjske regije (Statut Sončka, Gorensjko društvo za cerebralno paralizo, 2004). 

 

Društvo vsako leto izvede tri šole smučanja, dve šolski koloniji v Pineti in dve šoli za 

starše. Od leta 2006 dalje vsako leto organizira tudi podaljšan vikend za najteţje prizadete 

v Zrečah in tabor za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče. Organizirano je tudi plavanje v 

bazenu ZD Kranj, hipoterapija v Lescah in plezanje v Škofji Loki (30 let Sončka - 

Gorenjskega društva za cerebralno paralizo). 

 

Vsega omenjenega ne bi bilo mogoče izpeljati brez prostovoljcev, ki v vse dejavnosti 

vloţijo ogromno dela, volje in prostega časa.  

 

1.3.2 Naloge GDCP 

 

GDCP je prostovoljno, samostojno, neodvisno in nepridobitno zdruţenje. Zdruţuje 

centralno motorično in psihično prizadete otroke in odrasle osebe, njihove svojce, 

skrbnike, strokovnjake (zdravnike, psihologe, fizioterapevte, delovne terapevte, specialne 

pedagoge, socialne delavce, patronaţne sestre in druge člane terapevtskega tima), ki se 

ukvarjajo z zdravljenjem in obravnavo telesno in duševno prizadetih oseb ter druge osebe, 

zainteresirane za reševanje te problematike. Redni člani društva so invalidi in njihovi 

zakoniti zastopniki (Statut Sončka, Gorensjkega društva za cerebralno paralizo, 2004). 
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Glavne naloge društva: 

 delovati in prizadevati si za populariziranje temeljnega cilja društva in tako 

ustvarjati ugodne pogoje za delovanje strokovnih sluţb na tem področju,  

 seznanjati najširšo javnost s specifično problematiko prizadetih otrok in odraslih ter 

ob tem izoblikovati ustrezen odnos do otrok in odraslih pa tudi do druţin, iz katerih 

izhajajo, 

 prizadevati si za učinkovito in kvalitetno organizirano tovrstno zdravstveno in 

drugo strokovno pomoč, 

 preučevati strokovno in organizacijsko primernost (ustreznost) delovanja 

patronaţnih sluţb v zvezi z nudenjem pomoči prizadetim osebam ter ustrezno 

ukrepati,  

 neposredno pomagati prizadetim osebam pri njihovem šolanju in zaposlitvi,  

 organizirati kolonije in varstvo za prizadete osebe, 

 izvajati posebne socialne programe za pomoč ter v podporo neodvisnega ţivljenja 

ter rehabilitacije invalidov v skladu z letnim načrtom,  

 pomagati staršem prizadetih oseb s tem: 

- da društvo organizira moţnosti za njihovo usposabljanje za osnovno nego in  

  terapijo prizadetih oseb, 

- da jim društvo pomaga pri oblikovanju ustreznega odnosa do prizadetih 

oseb,  

- da jim društvo pomaga pri usklajevanju obveznosti, ki jim jih nalaga 

delovno mesto z obveznostmi, ki jih nalagajo specifične potrebe prizadetih 

oseb, 

 sodelovati z ustreznimi občinskimi, drţavnimi in drugimi organi in organizacijami, 

katerih delokrog direktno ali indirektno zadeva vprašanje varstva prizadetih oseb, 

 sodelovati z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami z enakimi ali sorodnimi 

cilji in nalogami, 

 skrbeti za dvig strokovne ravni svojih članov, 

 omogočati, da člani društva med seboj izmenjavajo svoje delovne in strokovne 

izkušnje, 

 organizirati in voditi različne akcije, pri katerih je namen uresničitev cilja društva, 

še posebej prirejati razna strokovna predavanja, prireditve solidarnostnega značaja, 
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izdajati literaturo, namenjeno populariziranju delovanja društva ter njegove 

druţbene utemeljenosti, 

 občasno, za potrebe članov društva izdajati literaturo, informativne, vzgojne ali 

strokovno-znanstvene narave (Statut Sončka, Gorensjkega društva za cerebralno 

paralizo, 2004). 

 

1.3.3 Dejavnosti GDCP 

 

GDCP je eno bolj aktivnih društev v Zvezi Sonček. V vseh letih delovanja so svoje 

dejavnosti širili in danes vsakoletno organizirajo: šole za starše, izobraţevanja za strokovne 

sodelavce in spremljevalce gibalno oviranih otrok in mladostnikov, dobrodelno draţbo v 

sodelovanju z Aerodromom Ljubljana, piknik društva, jahanje, plezanje, plavanje, 

zdravstveno-terapevtske kolonije za otroke, tabor za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče, 

podaljšan vikend za najteţje prizadete v Zrečah in šole smučanja za otroke, mladostnike in 

odrasle. 

 

1.3.3.1 Šola za starše  

 

Program šole za starše se v društvu izvaja ţe več kot 30 let. Vodja šole za starše je dr. med. 

Tatjana Dolenc Veličkovič, uspešno se je v delo vključila tudi dr. med. Andreja Kovač. 

Program je zastavljen tako, da ţivljenje v Šoli za starše poteka dinamično, pestro, v 

različnih variacijah in ritmih in spodbuja vsakega udeleţenca k aktivnemu sodelovanju. 

Določeni elementi so stalnica (individualne in skupinske terapije, šola za starše kot 

element), drugi elementi pa se oblikujejo v skladu z ţeljami in potrebami udeleţencev. 

Program mora starše motivirati in ne obremeniti. Šolo za starše vodi strokovna ekipa, ki jo 

sestavljajo: vodja ekipe – zdravnik, terapevti – nevrofizioterapevti, delovni terapevti in 

specialni pedagogi. 

 

Vsebina programa Šole za starše zajema individualne programe z vsakodnevnimi 

individualnimi obravnavami pri nevrofizioterapevtu in specialnem pedagogu oz. delovnem 

terapevtu ali logopedu v dopoldanskem času in skupinske obravnave, ki jih vodijo isti ali 

drugi terapevti v popoldanskem času. Znotraj programa so v prostem času med 

individualnimi in skupinskimi terapijami organizirane sprostitvene in rekreativne 
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dejavnosti, oblikovane v skladu z interesi skupine. Šolo za starše sestavljajo predavanja, 

vaje in razgovori, ki potekajo v večernem času (Dolenc Veličkovič, 2001). 

 

Cilji programa: 

 z letovanjem na morju druţino razbremeniti vsakodnevnih skrbi oz. delovnih in 

druţinskih obveznosti in jim omogočiti, da se posvetijo sebi in svojemu otroku s 

prizadetostjo zaradi zgodnje moţganske okvare, 

 vzpostaviti pravilno interakcijo med otrokom in starši, 

 praktično usposobiti starše za obravnavo svojega otroka, 

 usposobiti starše za nego in vzgojo otroka – prenos obravnave v dnevne aktivnosti, 

 vzpostaviti dobro interakcijo in komunikacijo med terapevti in druţino, 

 integrirati otroka s posebnimi potrebami in njegove druţine v njihovo okolje, 

 okrepiti zdravje otrok in staršev z načrtovanimi rekreativnimi aktivnostmi v naravi, 

 izpopolnjevati znanja in izmenjava izkušenj med terapevti in 

 izgraditi princip ekipnega pristopa v obravnavi otroka in druţine (Dolenc 

Veličkovič, 2001). 

 

V šoli za starše se prepletajo različne obravnave, in sicer individualne pedagoške in timske 

obravnave, skupinske obravnave, sprostitvene in rekreativne dejavnosti ter Šola za starše. 

 

Cilj individualnih pedagoških obravnav je vzpostavitev medsebojne pozornosti kot 

predpriprave za komunikacijo, vzpostavitev komunikacije s pozitivno izkušnjo, 

spoznavanje, razvijanje in utrjevanje otrokovih osnovnih sposobnosti v različnih oblikah 

igre, ki je primerna otrokovi razvojni starosti. Pri individualni obravnavi otroci pridobivajo 

nove izkušnje učenja in neverbalne komunikacije. Razvijajo normalne vzorce hranjenja kot 

predpripravo za razvoj govora in govorne komunikacije. Pridobivajo higienske navade in 

ustrezne vedenjske vzorce ter vzdrţljivost in motivacijo za sodelovanje. 

 

Individualne timske obravnave lahko potekajo občasno po potrebi, istočasno sodelujeta 

dva terapevta za enega otroka. 

 

Skupinske obravnave izkoriščajo pozitivne dejavnike skupine in so pripravljene tako, da 

so moţni negativni učinki izključeni. Obravnavo vodi terapevt ali skupina terapevtov.  
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Sprostitvene in rekreativne dejavnosti potekajo za vse udeleţence, omogočajo 

vključevanje in sodelovanje zdravih sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Izmenjujejo 

se skupinske igre, športno rekreativne dejavnosti, izleti, improvizirane gledališke 

predstave, pikniki in druge druţabne aktivnosti.  

 

Šola za starše obsega predavanja in vaje za starše in razgovore, ki jih vodijo člani 

strokovne ekipe in organizator društvenega dela. Bistvo šole je, da se starši seznanijo z 

osnovnimi zakonitostmi ţivljenja, problematiko delovanja društev, osnovnih znanjih o 

vzrokih in posledicah CP in moţnostih usposabljanja (Dolenc Veličkovič, 2001). 

 

1.3.3.2  Izobraževanja za strokovne delavce in prostovoljce 

 

V društvu se izvajajo različna predavanja za starše, strokovne delavce in prostovoljce. 

Nekatera predavanja so izvedena s sodelovanjem Zveze Sonček, druga so organizirana 

znotraj društva ali v različnih institucijah, na primer v razvojnem vrtcu. 

 

V zadnjih letih so bili izvedeni tudi trije tridnevni seminarji za prostovoljce, vključene v 

delo društva. Prvi seminar Bolje z drugimi, laţje s seboj je leta 2007 izvedel Marko Juhant, 

leta 2009 je bil izveden seminar Prilagojena šola alpskega smučanja in tehnike voţnje na 

smučeh in biski-jem, istega leta je bil v Bohinju izveden seminar pod vodstvom Marka 

Juhanta na temo pregorevanja, reševanja kriz, načina reagiranja v določenih situacijah, 

motivacije… Leta 2011 je bil na Pokljuki organiziran pripravljalni seminar na temo 

prilagojenega alpskega smučanja ter ekipne povezanosti in sodelovanja. 

 

Vsako leto se pred odhodom v poletne kolonije izvede interni tečaj plavanja po metodi 

Haliwick, ki je glavno vodilo pri delu z otroki s CP v vodi. Prostovoljci se zberejo na 

bazenu in praktično preizkusijo teoretično znanje.  

 

1.3.3.3 Dobrodelna dražba v sodelovanju z Aerodromom Ljubljana 

 

11. decembra 2006 je GDCP praznoval 30 let delovanja. Ob tej priloţnosti so organizirali 

dobrodelno draţbo v sodelovanju z Aerodromom Ljubljana, zbran denar je bil namenjen za 

preureditev kranjskega Sončka. Ob okroglem jubileju sta draţbo vodila Jurij Zrnec in 
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Janez Škof, glasbeni del je prispevala skupina Explosion. Uprava Aerodorma Ljubljana je 

društvu podarila steklenice različnih pijač, ki jih pred mejno kontrolno točko na letališču 

odvzamejo potnikom, saj po uredbi Evropske unije potniki ne smejo vnašati tekočin na 

letalo. Izbrane steklenice so dosegle lepe cene, saj so sodelujoči ţeleli prispevati k 

zadanemu cilju (Ţlebir Zavrl, 2007). 

 

Prodaja se je v obliki srečelova nadaljevala maja na vseslovenskem srečanju društev za CP 

na Jezerskem. Gostitelj je bil to leto GDCP. Prav tako se vse do danes enkrat letno še 

vedno organizira in prodaja pijače, ki jih na letališču odvzamejo potnikom, denar gre v 

dobrodelne namene v okviru društva. 

 

1.3.3.4 Piknik društva  

 

Vsako leto se drugo soboto v mesecu septembru zberejo člani društva GDCP v Besnici pri 

Kranju. Na pikniku se zberejo starši s svojimi otroki, tako z najmlajšimi kot tudi tisti, ki 

imajo ţe skoraj odrasle otroke. Prav tako se piknika udeleţijo ţe odrasli s CP, nekateri ţe s 

svojimi druţinami. Na piknik pride tudi veliko prostovoljcev, ki so sodelovali v različnih 

kolonijah. Ker je piknik »gorenjski«, velja pravilo, da vsak sam prinese, kar bo pojedel in 

popil, hrano se lahko speče na skupnem ţaru. Kljub temu se vedno najdejo mame, ki s 

svojimi sladkimi dobrotami poskrbijo za vse udeleţence. Ob prijetnem druţenju, športnih 

igrah in klepetih o preteklem letu in tudi o letu, ki prihaja, dan hitro mine.  

 

1.3.3.5  Jahanje in hipoterapija 

 

Začetki jahanja za osebe s posebnimi potrebami segajo v sredino 70. let prejšnjega stoletja. 

Takrat je prav gorenjsko društvo ob pomoči fizioterapevtk organiziralo rekreativno 

jahanje. Tekom let je rekreativno jahanje prešlo v hipoterapijo. 

 

Terapevtsko jahanje je dejavnost, ki zdruţuje tri strokovna področja uporabe konj, in sicer 

hipoterapijo, specialno pedagoško jahanje in športno rekreativno jahanje oseb s posebnimi 

potrebami. Terapevtsko jahanje ugodno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter 

dinamično zdravljenje in je usmerjeno na celotnega človeka (Hlebec). 
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Hipoterapija se od terapevtskega jahanja razlikuje v tem, da je to oblika medicinsko 

fizioterapevtskega zdravljenja s pomočjo konja. Konj je v procesu obravnave terapevtsko 

sredstvo za prenos gibanja v koraku (Hlebec). 

 

Od aprila 2009 za člane GDCP, poteka program hipoterapije v jahalnem centru Kurovt v 

Gorenji vasi pri Retečah. Za vključitev v program člani potrebujejo strokovno mnenje dr. 

Tatjane Dolenc Veličkovič. Jahanje poteka v Lescah. 

 

Hipoterapijo kot individualno obravnavo izvaja fizioterapevt z dodatno strokovno 

usposobljenostjo, tim sestavljata še vodič konja in konj. Sama obravnava traja 20 do 30 

minut, glede na sposobnost in koncentracijo osebe, ki jaha. Izvaja se na dva načina. Prvi je, 

ko fizioterapevt sedi na konju za otrokom, drugi način se izvaja tako, da fizioterapevt in 

pomočnik hodita ob konju (Hlebec). 

 

1.3.3.6  Plezanje 

 

Leta 2008 so v društvu začeli tudi s 

plezanjem kot rekreativno aktivnostjo za 

populacijo šoloobveznih otrok s CP in 

tudi njihovih sorojencev. V ta namen je 

društvo nekaj prostovoljcem omogočilo 

izobraţevanje na področju plezanja. 

Plezanje poteka ob vikendih v plezalnem 

centru Sveti Duh pri Škofji Loki ali v 

CUDV Draga. O plezanju govorimo 

takrat, ko pri svojem gibanju po strmem 

terenu poleg nog uporabljamo še roke. 

Pri plezanju gre za sodelovanje otroka, ki pleza, in prostovoljca – inštruktorja, ki ga varuje, 

usmerja, kaţe smer vzpona in ga spodbuja. Inštruktor lahko otroku tudi fizično pomaga, 

tako da daje dodatno oporo nogam ali rokam ali pa plezalca pomaga potisniti navzgor.  

 

Otroci pri plezanju doţivljajo občutek tekmovalnosti s steno in samim seboj ter svojimi 

sposobnostmi.  

Slika 8: Plezanje v naravi (vir: arhiv društva 

GDCP, 2010) 
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Plezanje je za otroke koristno predvsem zato, ker so pri plezanju vključene mišice 

celotnega telesa, tudi tiste, ki so pogosto zapostavljene. Napetost, ki se sproţa ob plezanju, 

krepi mišice rok in nog. Terapija s plezanjem preko aktivacije frontalnega reţnja s 

pomočjo novih gibov stremi k izboljševanju sposobnosti načrtovanja. S pomočjo plezanja 

otroci krepijo motivacijo, samopodobo, zadovoljstvo s samim seboj ter tudi motivacijo za 

druge aktivnosti v ţivljenju, razvijajo in krepijo tudi koncentracijo in pozornost ter 

sledenje verbalnim navodilom (Pivka, 2009a). 

1.3.3.7 Plavanje 

 

Plavanje po metodi Halwick se v okviru društva odvija v bazenu kranjskega zdravstvenega 

doma. Tečaj plavanja je namenjen otrokom z manjšimi gibalnimi problemi in otrokom s 

teţkimi motnjami drţe in gibanja. Plavanje poteka enkrat tedensko pod nadzorom delovne 

terapevtke in fizioterapevtke. Pri učenju plavanja sodelujejo tudi starši otrok. Namen 

plavanja je uspešna prilagoditev na vodo ter usklajevanje dihanja in gibanja v vodi. Pri tem 

se poskuša izboljšati otrokovo gibanje. Za tiste malo bolj sposobne sledi tudi učenje 

plavalnih tehnik in učenje za samostojnost v vodi. S plavanjem se skuša otrokom 

omogočiti normalno kvalitetno ţivljenje in zabavno preţivljanje v vodi (Bajde, 2009b). 

 

1.3.3.8 Podaljšan vikend za najtežje prizadete v Zrečah 

 

Vikend se odvija v jesenskem obdobju v Vilah Term Zreče. V vili so po sobah nastanjeni 

en uporabnik in en prostovoljec. Program se popolnoma prilagaja posameznikovim 

potrebam, dejavnosti so narejene tako, da ima vsak posameznik moţnost participacije. 

Osnovne aktivnosti so vezane na vodo in aktivnosti v vodi. Vsak udeleţenec je deleţen 

tudi fizioterapije. Udeleţenci vikenda v Zrečah so otroci in odrasli z motnjami v duševnem 

razvoju ter motnjami drţe in gibanja. Večina udeleţencev ima tudi epilepsijo. Vsi so 

odvisni od tuje pomoči. 

 

Cilji vikenda: 

- udeleţenci prenesejo elemente terapije v vsakodnevne ţivljenjske funkcije, 

- z drugače organiziranim ritmom ţivljenja in s programom aktivnosti pridobijo 

 pozornost, koncentracijo in vzdrţljivost za gibanje, učenje, igro in delo, hkrati 

 izboljšajo svoje vedenjske navade, 
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- korak naprej na področju odnosa s starši otrok: otroci bivajo v drugem kraju, 

 skupini in drugem okolju, izven svojega doma in kontrole svojih staršev, saj 

 kolonija  pogosto predstavlja prvo ločitev od staršev, 

- osebe, ki so sicer veliko vezane na bivanje v prostoru, se nekaj dni gibljejo v naravi 

in  si s tem krepijo svoje zdravje, 

- korak naprej na področju sodelovanja in komunikacije z okoljem pri posamezniku, 

- spoznavajo plavanje kot rekreativno aktivnost in se prilagodijo na vodo, 

- z bivanjem v skupini se sproţi proces socializacije in posameznik se mora 

prilagoditi  zahtevam skupine, 

- starši najdejo čas zase, si »napolnijo« energijo (Bajde, 2009a). 

 

1.3.3.9  Adrenalinček 

 

Program je novejši in se ga v društvu izvaja šele nekaj let. Namenjen je otrokom z 

motnjami drţe in gibanja. Program je narejen tako, da otroci dva dni preţivijo brez staršev, 

zadnji dan ali dva se jim pridruţijo starši, tako da tudi starši vidijo, kje so meje gibanja 

njihovih otrok. Program vključuje spoznavanje narave in ţivali. Otroci plezajo ob pomoči 

prostovoljcev, ki jih varujejo in jim omogočajo napredek. Plezanje omogoča usklajeno 

gibanje proti gravitaciji in zahteva precej poguma. Otroci se imajo moţnost preizkusiti tudi 

v veslanju kanuja ali voţnje z gondolo. Vse dejavnosti vključujejo drobne elemente 

fizioterapije, učenja samostojnosti, strpnosti in ţivljenja v skupini. Pomembno je tudi 

sodelovanje staršev in prostovoljcev ter zavedanje staršev, da njihovi otroci nimajo le 

teţav, ampak tudi ţeljo po aktivnostih in igri, ki v njih vzbuja občutke adrenalina (Pivka, 

2009b). 

 

1.3.3.10 Šola smučanja za otroke in odrasle 

 

Smučanje otrok z motnjami v čutno-gibalnem razvoju ima začetek v Švici, kjer je leta 

1966 fizioterapevtka Anne Marie Ducommon vodila tečaje smučanja za otroke in 

mladostnike z motnjami v čutno-gibalnem razvoju. Pri nas segajo začetki v leto 1977, ko 

sta dr. Veličkovič in profesor športne vzgoje Brane Lojk skupaj pripravila prvi program 

šole smučanja. Začeli so s smučarsko telovadbo in nadaljevali s 14-dnevnim smučanjem. 
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Takrat so se vsakodnevno vozili na smučanje v Zgornje Gorje in se zvečer vračali domov 

(Dolenc Veličkovič, 1992). 

 

Šole smučanja v okviru društva se danes odvijajo na različnih lokacijah v različnih 

terminih. Šola smučanja za najmlajše poteka v Planici, za srednjo skupino na Kopah in na 

Rogli za odrasle. Občasno se organizira tudi šola smučanja za mladostnike, lansko leto je 

bila v obliki celotedenskega smučanja v Kranjski Gori, letos kot vikend smučanja na Rogli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo pomemben je individualni pristop in dovolj učiteljev smučanja, ki otroku nudijo 

popolne prilagoditve, tako da je vsak uspešen in da napreduje. GDCP je v zadnjih letih 

kupilo tri biskije, ki omogočajo športno udejstvovanje na snegu tudi skupini otrok, 

mladostnikov in odraslih, vezanih na voziček. 

Slika 9: Udeleţenci vikend smučanja za mladostnike (vir: foto Aleksandra 

Ajdovec, 2011) 
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Cilji prilagojene šole smučanja so: 

- otroci in mladostniki spoznajo zimsko športno-rekreativno aktivnost, ki je za 

 slovensko alpsko okolje specifična in je del slovenske kulture, 

- osvojijo osnovna znanja alpske šole smučanja s pomočjo individualno adaptirane 

 metode učenja do tiste stopnje, ki jim jo dovoljujejo njihove sposobnosti, 

- izboljšajo sposobnost kontrole drţe in s tem izboljšajo sposobnost vzravnanja in 

 ravnoteţja ter sposobnost gibanja, 

- izboljšajo svoj občutek za prostor in prostorska razmerja v stiku z zimsko naravo, 

kar  predstavlja korak naprej na področju odnosa starši - otrok, 

- z bivanjem v skupini se sproţi proces socializacije in otroci se morajo prilagajati 

 zahtevam skupine, 

- z drugače organiziranim ritmom ţivljenja in s programom aktivnosti pridobijo 

 pozornost, koncentracijo, vzdrţljivost za gibanje, učenje, igro in delo, sočasno 

 izboljšajo svoje vedenjske navade, 

- pridobivajo pozitivno samopodobo in postajajo bolj samozavestni, 

- program šole je organiziran tako, da omogoči vsakemu otroku napredovanje, 

- poglobijo znanje o pomenu in prednostih gibanja na snegu in tako dobi otrok motiv 

za  kakovostnejšo in učinkovitejšo fizioterapijo. 

 

Slika 10: Smučanje z "biskijem" (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 

2010) 
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Otroci in odrasli se ţe pred odhodom na smučanje srečajo v telovadnici skupaj s 

spremljevalci na smučarski telovadbi (Bajde, 2010c). 

 

1.3.3.11 Šola smučanja vseh generacij na Pokljuki 

 

V letu 2010 je društvo izvedlo vikend smučanja, namenjena vsem generacijam. Starost 

udeleţencev je bila od 4 do 36 let.  

 

Cilji: 

- ponoviti in poglobiti znanja iz prilagojene alpske šole smučanja s pomočjo 

 individualno adaptirane metode učenja do tiste stopnje, ki jim jo dovoljujejo 

njihove  sposobnosti, 

- izboljšati sposobnost kontrole drţe in gibanja s pomočjo aktivnosti smučanja,  

- izboljšati svoj občutek za prostor in prostorska razmerja v stiku z zimsko naravo,  

- izboljšati časovno dimenzijo, pozornost in koncentracijo, 

- druţiti se z vrstniki znotraj sobe in spodbujati sodelovanje med osebami v različnih 

 starostnih skupinah in vplivati na razvoj osebnosti in socializacije, 

- pridobiti pozitivno samopodobo in postati bolj samozavesten, 

- program šole organizirati tako, da omogoči vsakemu otroku napredovanje (Bajde, 

2010b). 

 

1.3.3.12 Letovanje na Pokljuki  

 

Vsako leto se v okviru društva za otroke iz razvojnega vrtca Mojca organizira tudi 

letovanje na Pokljuki. Spremljajo jih vzgojiteljice in defektologinje, zaposlene v vrtcu. 

Starost otrok je od 3 do 7 let. Osnovni namen je, da otroci dobijo izkušnjo letovanja brez 

staršev in da preţivijo lep čas v naravi. Cilji letovanja so: udeleţenci začutijo naravo, so na 

oddihu brez staršev,  otroci se imajo lepo ter doţivijo uspeh, veselje in dobro voljo (Štern, 

2009). 
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1.3.3.13 Zdravstveno-terapevtske kolonije v Pineti v Novigradu 

 

Kolonija v Pineti poteka v dveh delih in je v prvem delu namenjena mlajšim otrokom do 

pribliţno 9. leta starosti, v drugem delu otrokom starim od 10 do 15 let. Mejnik je tudi 

socialna zrelost. Po končani osnovni šoli se otroke preusmeri na tabor za mladostnike v 

Centru Sonček Vrtiče.  

 

Cilji šolske poletne kolonije so: 

- prenesti elemente terapije v vsakodnevne ţivljenjske funkcije, 

- razviti posameznika v samostojno osebnost, 

- izboljšati svoj občutek za prostor in prostorska razmerja v stiku z naravo, 

- izboljšati sposobnost prilagajanja drug drugemu, 

- spoznati plavanje kot rekreativno aktivnost in se prilagoditi na vodo, 

- okrepiti zdravje: otroci, ki so sicer veliko vezani na bivanje v prostoru, se nekaj dni 

 gibljejo v naravi in si s tem krepijo svoje zdravje, 

- izboljšati svojo sposobnost kontrole drţe in s tem izboljšati sposobnost 

vzravnavanja  in ravnoteţja preko fizioterapije in prenosa elementov v vsakodnevno 

ţivljenje, 

- pridobiti boljšo pozornost, koncentracijo in vzdrţljivost za gibanje, učenje, igro in 

delo  z drugače organiziranim ritmom ţivljenja in s programom aktivnosti: otroci 

 izboljšujejo svoje vedenjske navade. 

- pridobiti na samozavesti in samopodobi, 

- omogočiti vsakemu otroku napredek preko individualiziranega programa, kar 

izzove pri otroku pozitiven čustveni 

razvoj: otrok svoje znanje pokaţe 

svojim staršem in drugim članom 

druţine, sošolcem in znancem, tako 

se zmanjša razlika v skupini. 

 

 

Slika 11: Otroci v šolski koloniji (vir: 

arhiv društva GDCP, 2010) 
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Program se prilagaja glede na starost otrok in posebnosti otrok. Dan se prične z jutranjo 

telovadbo in nadaljuje z zajtrkom. Po zajtrku je na vrsti kopanje ali delavnice, odvisno od 

vremena. Po kosilu je aktivni počitek, popoldan zopet kopanje ali proste igre na igralih 

alidruţabne igre. Večerno dogajanje se odvija na plesišču ali se skupina odpravi na 

sprehod.  

 

V vodi se izvaja program po Halwickovi metodi v manjših skupinah. Skupina, ki je 

plavalne tehnike ţe usvojila, le-te še izboljšuje, se potaplja …  

 

V dopoldanskem času trije 

fizioterapevti izvajajo razvojno 

nevrološko obravnavo. V času 

bivanja vsak udeleţenec dobi tudi do 

5 obravnav. Bistvo obravnave je, da 

se elemente fizioterapije skuša 

prenesti v vsakodnevno delo in 

ţivljenje (Bajde, 2010a). 

 

 

 

 

Slika 12: Dejavnosti v vodi po metodi Halwick (vir: 

arhiv društva GDCP, 2010) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Aleksandra Ajdovec; diplomsko delo 

45 

 

1.4 PROSTOVOLJSTVO 

1.4.1 Zgodovina prostovoljstva 

 

Prostovoljstvo ni nov pojav v druţbi, obstaja ţe zelo dolgo in ga lahko zasledimo tekom 

zgodovine v različnih oblikah. V preteklosti se je prostovoljcem reklo socialni delavci ali 

zaupniki. Izraz prostovoljec/-ka se je uporabljal za študente na neplačani praksi ali fante, ki 

so se javili v vojsko. Organizirano prostovoljstvo in prva društva so se pojavila v 19. 

stoletju, večina jih je potekala v okviru Cerkve. V 20. stoletju se je prostovoljstvo 

razcvetelo, začela so delovati taborniška gibanja, mladinske delovne brigade, različna 

interesna društva, ki so delovala v večini samo na prostovoljni bazi. Na prostovoljstvo se je 

začelo po letu 1987 in ob izidu Hrastovskih analov gledati kot na dodatno pomoč in 

kvaliteto. Prva organizacija, ki se je ukvarjala s prostovoljstvom in je imela za cilj razvoj 

prostovoljstva ter promocijo prostovoljstva na nacionalni ravni, je bila leta 1992 

ustanovljena Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo in razvoj prostovoljstva. Nato 

je sledila ustanovitev Slovenske mreţe prostovoljskih organizacij, ki danes šteje ţe več kot 

600 prostovoljskih organizacij. V Sloveniji imamo danes še druge mednarodne institucije, 

ki temeljijo na delovanju prostovoljcev, kot so Amnesty International Slovenija, Društvo 

Unicef Slovenija in Rdeči kriţ Slovenija. Medtem, ko se je prostovoljstvo začelo razvijati 

za različne oblike pomoči, je bilo na novo začeto financiranje nevladnega sektorja, 

napisana nova literatura: od strokovnih knjig do člankov v različnih revijah in časopisih. 

Danes je v naši drţavi registriranih več kot 20.000 društev, ki vsa delujejo tudi s pomočjo 

prostovoljcev. V raziskavi Inštituta RS za socialno varstvo so ugotovili, da je bilo leta 2004 

s strani prostovoljcev v Sloveniji opravljenih kar 1,3 milijona ur (www.prostovoljstvo.org, 

2009). 

 

1.4.2 Opredelitev pojma prostovoljno delo 

 

Razlag prostovoljnega dela je več, v Predlogu zakona o prostovoljnem delu iz leta 2008 se 

definicija glasi takole: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in 

brez pričakovanja materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno 

javno korist v okviru nepridobitnih dejavnosti.« Zakon o prostovoljstvu pa je bil sprejet 3. 

2. 2011, le-ta pa je prostovoljno delo definiral takole: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga 
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posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali 

posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.« Po zakonu 

naj bi bilo prostovoljstvo druţbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s 

svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti ţivljenja 

posameznikov in druţbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne druţbe.   

 

Prostovoljstvo tudi krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških 

zmoţnosti in vseţivljenjskega učenja, zagotavlja druţbeno povezanost in sodelovanje pri 

reševanju problemov posameznikov in druţbe (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

 

Zakon o prostovoljstvu (2011) opredeljuje tudi nekaj pravic in obveznosti prostovoljcev. 

Prostovoljec ima pravico do povračila stroškov, ki jih ima z opravljanjem dela, kot so potni 

stroški, stroški bivanja in prehrane ter nadomestilo za uporabo lastnih sredstev. 

Prostovoljci imajo tudi pravico do usposabljanja, mentorstva, zagotavljanja varnosti pri 

delu ter letno nagrado za izjemne doseţke.  

 

Obstaja še mnogo drugih definicij prostovoljnega dela. Gril (2007) je prostovoljno delo 

poimenovala tisto delo, za katerega se ljudje odločajo prostovoljno in za katerega ne 

prejmejo plačila. Glavni motiv je pomagati drugim. Vendar dalje navaja, da  prostovoljno 

delo ne prinaša koristi le tistemu, ki pomoč prejema, ampak prinaša zadovoljstvo tudi 

prostovoljcu samemu. Prostovoljec pomaga pri izpolnjevanju specifične potrebe in 

odpravlja nezadovoljstvo, prav tako prostovoljno delo v širši skupnosti krepi solidarnost in 

medsebojno povezanost ljudi. Tisto, kar prostovoljec pridobi, je večje zaupanje vase, 

socialno odgovornost, nova znanja, izkušnje, socialne spretnosti ter širok krog znancev in 

prijateljev. 

 

Ochman in Jordan (1997) prostovoljstvo definirata kot neplačano delo, prosto dejavnostno 

aktivnost, častno delo, aktivnosti, ki jih ljudje izvajajo v dobro drugim.  

 

Ramovš (2001) definira za prostovoljno delo vsako strokovno ali laično delo na področju 

socialnega dela, če je le opravljeno pod naslednjimi pogoji: 

- nepoklicno in brez plačila, 

- v delu svojega prostega časa ob svojih vsakdanjih obveznostih, 
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- kot osebna smiselna odločitev in 

- na temelju solidarnostnega stališča do človeških teţav in potreb.  

Veliko je definicij prostovoljstva in prostovoljnega dela. Vsem je skupno to, da naj bi 

prostovoljec za svoje dele ne dobil plačila, da to delo opravlja brez prisile in da s tem ţeli 

prispevati k skupnemu dobremu.  

 

Prostovoljstvo lahko deluje na socialnem, športnem, rekreativnem, izobraţevalnem, 

zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem področju, v kriznih situacijah (na primer 

gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih (www.prostovoljstvo.org, 

2009). 

 

Prostovoljno delo je ena izmed najčistejših oblik razdajanja sebe in eden lepših občutkov 

je, ko vidimo, da smo nekomu lahko pomagali, mu polepšali dan ali mu celo vrnili smisel v 

ţivljenje.  

 

1.4.3 Kdo so prostovoljci 

 

Prostovoljci so ljudje različnih profilov, različnih druţbenih skupin in različnega mišljenja, 

različnega spola in različnih starosti. Vendar so nekatere stvari lahko skupne večini 

prostovoljcev. Kdo sploh lahko postane prostovoljec? 

 

Ochman in Jordan (1997) navajata, da je prostovoljec zrela oseba, ki je sposobna, 

odgovorna, psihično in fizično sposobna in zavestno dela v dobro drugih. Pomembno je 

tudi to, da je ta oseba pripravljena posvetiti nekaj svojega prostega časa za prostovoljno 

delo. Na katerem področju bo posamezni prostovoljec delal, je odvisno od sposobnosti, ki 

jih zahteva delo ter od njegovih interesov in ţelja.  

 

Prostovoljec naj bi imel nekatere značajske lastnosti, ki veljajo za dobre v naši druţbi. 

Kajti prostovoljca velikokrat dojemamo kot pozitivno, dobro in idealno osebo. Vendar 

moramo vedeti, da je tako osebo teţko dobiti in da tudi prostovoljci zorijo in se razvijajo. 

 

Značajske lastnosti, ki veljajo za dobre pri prostovoljcih so naslednje: 

- odprti duh, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Aleksandra Ajdovec; diplomsko delo 

48 

 

- senzitivnost, 

- sposobnost sodelovanja, 

- profesionalen odnos, 

- aktivno sodelovati, kljub temu da delo ni plačano, 

- toleranca, 

- motivacija, 

- nesebičnost (Ochman in Jordan, 1997). 

 

1.4.4 Razlogi in motivi posameznika za prostovoljno delo 

 

Motivacija, ki ţene posameznika v delo prostovoljca, je od osebe do osebe drugačna. Vsak 

ima nek svoj razlog, zakaj je postal prostovoljec. Vendar je nekaj stičnih točk, ki se 

pojavljajo večkrat. Motivi se lahko spreminjajo tudi glede na starost in spol prostovoljca. 

Tudi pri posamezniku se skozi leta zorenja spreminjajo ţelje in razpolaga prostega časa. 

 

Grill (2007) na podlagi raziskave Facts and figures research project navaja, da so 

najpogostejši motivi za delo prostovoljca naslednji: 

- moţnost vzpostavljanja novih znanstev, 

- pridobivanje znanj in izkušenj, 

- pomoč drugim, 

- preverjanje poklicne moţnosti, 

- moralna ali verska dolţnost, 

- občutek koristnosti, 

- osebno zadovoljstvo, 

- osmišlanje ţivljenja, 

- preţivljanje prostega časa in 

- prispevanje k boljši druţbi. 

 

V okviru projekta Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi: podprojekt, Prostovoljno 

delo mladih na področju socialne kulture, se je pokazalo,da so vzroki in motivi za delo 

prostovoljca v Sloveniji podobni. Izkušnje pri delu z ljudmi, ţelja po koristnosti, ţelja 

pomagati ljudem v stiski, prispevek k boljši druţbi in izkoristiti prosti čas so bili največkrat 

zastopani odgovori (Grill, 2007). V waršavskem centru za prostovoljno delo so anketirali 
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170 prostovoljcev in jih vprašali, zakaj so se odločili za to delo. Rezultati so pokazali, da 

se prostovoljci za to delo odločajo zaradi ţelje pomagati ljudem, pridobivanja novih znanj, 

ker ţelijo nekaj početi, spoznati nove ljudi, se zavzeti za idejo in imajo prosti čas, za 

njihovo osebno zadovoljstvo, hkrati pogrešajo pohvale in jih iščejo v prostovoljnem delu 

(Ochman in Jordan, 1997). 

 

1.4.5 Kako dobiti in obdrţati prostovoljce 

 

V današnjem, zelo storilnostno in materialno naravnanem času je pridobivanje 

prostovoljcev dokaj teţka naloga. Vsi se ukvarjajo s sluţbami in delom, ki bo prinesel 

dobiček in seveda moţnost preţivetja. Kajti tudi prostovoljci, ki so najpogosteje dijaki in 

študenti, morajo od nekod dobiti svoj vir dohodka za preţivetje. Prav tako nas 

vsakodnevno ţivljenje zapolnjuje z nešteto stvarmi, ki se nam zdijo pomembnejše od 

prostovoljnega dela. Prosti čas ni več samoumeven, temveč je ţe privilegij in zato ljudje z 

njim delajo zelo previdno. 

 

Vsaka organizacija, ki za svoje delo potrebuje prostovoljce, ima nek načrt, kje in kako 

pridobiti prostovoljce. Kako uspešna bo pri tem, je odvisno od strategije, ki jo ima za 

pridobivanje prostovoljcev. Pridobivanja se lahko lotijo širše in javno (oglas na študentskih 

servisih, letaki, plakati, oglasi na radiu), lahko tudi bolj interno, znotraj bliţnjih oseb in 

poznanstev. Način pridobivanja prostovoljcev je odvisen tudi od števila prostovoljcev, ki 

jih potrebujejo, ter sredstev, ki jih imajo na razpolago.  

 

Prostovoljce lahko pridobivajo odgovorne osebe ali kar sami prostovoljci, ki mogoče 

najbolje vedo, kaj iščejo in kaj organizacija lahko ponudi prostovoljcu. Metod za 

pridobivanje je več, lahko vprašamo prijatelje ali znance, damo oglas, govorimo s prijatelji 

prijateljev, pripravimo različne predstavitve, objavimo plakate ali se udeleţimo različnih 

srečanj. Bistvenega pomena pri pridobivanju prostovoljcev je jasna definicija vloge 

prostovoljca ter motivacija za delo (Ochman in Jordan, 1997). 

 

Največ prostovoljcev organizacije pridobijo s pomočjo poznanstev med prostovoljci ali 

tako, da se jim sami pridruţijo, nekaj se jih za delo odloči na povabilo organizacije ali 

glede na pobudo javnih pozivov in promocijskega materiala (Gril, 2007). 
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Da bodo posamezne organizacije obdrţale prostovoljce, se morajo zavedati, da imajo tudi 

prostovoljci določene potrebe. Zelo pomembno je, da prostovoljci najdejo svoje mesto v 

skupini, saj tako pridobijo občutek pripadnosti, varnosti, opore in pomoči. Potrebujejo tudi 

podporo in motivacijo, ki jo dobijo z doseţki, priznanjem, novimi izzivi, večjo 

odgovornostjo in osebnostnim razvojem. Zadovoljiti je potrebno tudi potrebo po 

komunikaciji, druţenju ter moţnost, da imajo vpliv na delo (Ochman in Jordan, 1997). 

 

1.4.6 Priprava prostovoljcev na delo 

 

Prostovoljce je treba na delo dobro pripraviti. To se doseţe tako, da se prostovoljcem 

dobro opiše njihove naloge, plan dela, časovno trajanje, pričakovanja ter tudi samo 

organizacijo in vrednote le-te. Potrebno je predstaviti tudi osebo, na katero se prostovoljec 

lahko kadarkoli obrne in pri kateri bo dobil pomoč. Dobro je, da se prostovoljec seznani z 

delom v uvajalnem obdobju. Prostovoljec se mora tudi zavedati, da bo pri delu imel 

podporo in nadzor odgovornega (Ochman in Jordan, 1997). 

 

1.4.7 Motiviranje in nagrajevanje prostovoljcev 

 

Vsi ljudje si ţelijo biti pohvaljeni in nagrajeni za svoje delo in trud, ki ga v delo vloţijo. 

Tudi v sluţbi, kjer za delo prejmejo mesečno plačo, je vedno dobrodošlo, če vodja še 

dodatno izreče kakšno pohvalo ter opazi vloţen trud.  

 

Prav tako je s prostovoljci, ki za svoje delo ne pričakujejo plačila, saj se zavestno in 

svobodno odločijo, da bodo delali prostovoljno. Vendar je kljub temu zaţeleno, da se 

prostovoljce nagradi. Nagrada ni nujo materialna, lahko je le pohvala, iskrena zahvala,  

priznanje, povabilo za sodelovanje še naprej, izkazano zaupanje v njegovo delo, 

organiziranje skupnega piknika... Nagrada in pohvala tudi motivirata prostovoljce za 

nadaljnjo delo.  

 

Organizacija ali društvo mora poskrbeti, da motivacija prostovoljcem ne bo upadla, 

predvsem, če njihovo delo sloni na delu prostovoljcev. Pomembna je pohvala, motivacija 

in tudi stalno usposabljanje prostovoljcev, dodeljevanje novih nalog, izkazano spoštovanje, 

zaupanje in hvaleţnost.  
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Ochman in Jordan (1997) navajata različne oblike nagrajevanja prostovoljcev: 

- praznovanje dneva prostovoljcev, 

- čestitke ob rojstnem dnevu, 

- podelitev priponke z logotipom organizacije, 

- navedba prostovoljčevega imena v letnem poročilu organizacije, 

- povabilo prostovoljcev k neformalnim srečanjem organizacije, 

- priloţnostne voščilnice z najboljšimi ţeljami in 

- pomoč pri osebnem razvoju ter pridobitvi novih sposobnosti. 

 

Organizacije največkrat uporabljajo več kot le en način nagrajevanja prostovoljcev, saj so 

si le-ti med seboj različni. Najpogostejša pohvala je ustna pohvala, velikokrat je to skupen 

izlet ali piknik za prostovoljce ali izdano potrdilo za opravljeno delo. 24 % organizacij 

svojim prostovoljcem izplača tudi simbolične denarne nagrade. V dveh tretjinah 

organizacije povrnejo tudi stroške prevoza (Gril, 2007). 

 

Kljub vsemu temu prostovoljci odhajajo. Vendar je manj moţnosti, da bo odšel 

prostovoljec, ki bo v organizaciji sprejet in pohvaljen, ki mu bo nudeno izobraţevanje in se 

bo pri delu dobro počutil in bo imel občutek, da je njegovo delo pomembno, kot nekdo, ki 

tega ne bo deleţen. Prostovoljec lahko odide zaradi osebnih razlogov, lahko zaradi 

nestrinjanja z vrednotami v organizaciji ali preprosto zato, ker nima več časa. Zavedati se 

je potrebno, da je to naraven proces in tudi prostovoljce, ki odhajajo, je treba lepo 

pospremiti in jim izkazati hvaleţnost. 

 

Tri četrtine prostovoljcev preneha z delom zaradi spremembe ţivljenjskih okoliščin, kot so 

zaključek študija, zaposlitev, druţina in preselitev. Veliko prostovoljcev dela na projektih 

in ko se le-ti zaključijo, odidejo. Razlog za odhod je pogosto tudi napačno začetno 

pričakovanje. Prostovoljci odhajajo tudi zaradi drugih razlogov, kot so premajhno 

posvečanje organizacije prostovoljcem, preskopo nagrajevanje, ţelja po drugačnih 

izkušnjah, izgorelost ali pomanjkanje časa (Gril, 2007). 

 

V GDCP je za prostovoljce zelo lepo poskrbljeno. Zanje se organizira različna 

izobraţevanja, delavnice, kjer prostovoljci pridobivajo praktična in teoretična znanja. 

Vsakoletno je organiziran piknik, kjer se zberejo in druţijo. Prav tako so prostovoljci 
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večkrat pohvaljeni, predvsem se jim  v društvu vedno zahvalijo. Prav tako dobijo tudi 

nekaj denarne nagrade, ki je za prostovoljce, večinoma študente, zelo koristna. Vodilni so 

prostovoljce obdarili z jaknami in majicami z logotipom društva. 

 

GDCP deluje na bazi prostovoljcev in brez njih ne bi moglo delovati v takšni meri, kot 

deluje danes. Prostovoljci so dragocen vir in s svojim delom omogočajo marsikateremu 

otroku in mladostniku s CP bolj polno preţivljanje prostega časa. V nadaljevanju je 

predstavljena ena izmed oblik dejavnosti društva, to je Tabor za mladostnike s CP v Centru 

Sonček Vrtiče. Tabora prav zagotovo ne bi bilo brez dobre volje in ţelje prostovoljcev.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

 

Namen diplomske naloge je predstaviti delo društva Sonček, Gorenjskega društva za 

cerebralno paralizo, in konkretno pripravo, izvedbo in evalvacijo tabora za mladostnike s 

cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče (v nadaljevanju tabor).  

 

Tabora sem se prvič udeleţila kot spremljevalka deklici s teţjo motnjo v duševnem razvoju 

in hudo obliko epilepsije. Na ta način sem na taboru sodelovala dve leti. Nato pa sem 

zadnji dve leti sodelovala kot vodja tabora. 

 

Prav tako sem ţelela dobiti povratne informacije o ustreznosti programa tabora. V 

diplomski nalogi sem opisala osnove CP, dejavnosti Zveze Sonček ter društva GDCP, ter 

prostovoljno delo. Posebej sem ţelela predstaviti pripravo, izvedbo in analizo tabora za 

mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče, saj mi delo z njimi vedno znova da potrditev, da 

to, kar delam, delam s pravim namenom in v dobro drugim. Predstavila sem tudi delo 

prostovoljcev na taboru. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem si zadala naslednje cilje: 

1. Predstaviti program tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček 

Vrtiče. 

2. Ugotoviti, kdo se, glede na spol, odloča za delo prostovoljca na taboru za 

mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče. 

3. Ugotoviti, kdo se, glede na smer študija, odloča za delo prostovoljca na taboru za 

mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče. 

4. Ugotoviti motiv za udeleţbo na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Vrtiče kot prostovoljec. 

5. Ugotoviti, kako so prostovoljci izvedeli za tako obliko prostovoljstva. 

6. Ugotoviti, ali se prostovoljci udeleţujejo dodatnih izpopolnjevanj v okviru Društva 

Sonček, Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. 

7. Ugotoviti, katere značajske lastnosti naj bi imel prostovoljec na taboru za 

mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče. 
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8. Ugotoviti, ali imajo prostovoljci opravljen tečaj plavanja po metodi Haliwick. 

9. Ugotoviti, ali so prostovoljci na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Vrtiče pripravljeni voditi različne dodatne dejavnosti. 

10. Ugotoviti, katera dodatna znanja bi prostovoljci pred odhodom na tabor za 

mladostnike s cerebralno paralizo v Center Sonček Vrtiče ţeleli pridobiti. 

11. Ugotoviti mnenje o koristnosti preţivljanja počitnic mladostnikov s cerebralno 

paralizo v Centru Sonček Vrtiče. 

12. Ugotoviti zadovoljstvo prostovoljcev s programom tabora za mladostnike s 

posebnimi potrebami v Centru Sonček Vrtiče. 

13. Ugotoviti, s katerimi teţavami se prostovoljci najpogosteje srečujejo pri delu z 

mladostniki na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče. 

14. Ugotoviti, ali je lokacija v Centru Sonček Vrtiče primerna za mladostnike s 

cerebralno paralizo.  

15. Ugotoviti, ali se bodo prostovoljci tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Vrtiče še kdaj udeleţili. 

 

2.2 HIPOTEZE 

Glede na zastavljene cilje sem postavila naslednje hipoteze: 

 

H1: Program in cilji tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče so 

realizirani. 

H2: Za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček 

Vrtiče se v večjem odstotku odločajo ţenske. 

H3: Za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček 

Vrtiče se odločajo predvsem študentje druţboslovnih smeri študija. 

H4: Za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček 

Vrtiče se jih je večina odločila zaradi ţelje pomagati drugim. 

H5: Za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček 

Vrtiče so izvedeli od prijateljev. 

H6: Prostovoljci, ki so se udeleţili tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru 

Sonček Vrtiče, se udeleţujejo dodatnih izobraţevanj v okviru Društva Sonček, 

Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. 
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H7: Prostovoljec na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče 

naj bi bil zanesljiv, odgovoren in kreativen.  

H8: Večina prostovoljcev se je udeleţila internega izobraţevanja za vaditelja plavanja po 

metodi Haliwick. 

H9: Pripravljenost prostovoljcev za vodenje različnih dejavnosti je velika. 

H10: Pred odhodom na tabor za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče 

si prostovoljci najbolj ţelijo izvedeti podatke o mladostniku, ki ga bodo spremljali. 

H11: Prostovoljci bodo mnenja, da je tabor za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru 

Sonček Vrtiče koristna oblika preţivljanja počitnic. 

H12: Prostovoljci bodo s programom tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru 

Sonček Vrtiče zadovoljni. 

H13: Prostovoljci na taboru za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče 

imajo največ teţav na področju jutranje telovadbe. 

H14: Lokacija v Centru Sonček Vrtiče je ustrezna za mladostnike s cerebralno paralizo.  

H15: Prostovoljci se bodo tabora za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče udeleţili tudi 

prihodnje leto. 

 

2.3 METODA DELA 

2.3.1 Vzorec  

 

Vzorec anketiranih so predstavljali prostovoljci, ki so se udeleţili tabora za mladostnike  s 

CP v Centru Sonček Vrtiče. Anketo je rešilo 15 prostovoljcev. Starost  prostovoljcev, ki so 

sodelovali v anketi, se giblje od 21 do 31 let. Anketo je rešilo 7 moških in 8 ţensk.  

 

2.3.2 Vzorec spremenljivk 

 

Uporabila sem anketo, ki je priloţena (Priloga 1). Anketa za prostovoljce je zajemala 31 

vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Anketa je bila anonimna.  

Spremenljivke, ki jih zajema anketa za prostovoljce na taboru, so: 

- spol, 

- smer študija, 

- motiv, 
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- povabilo,  

- udeleţba na seminarjih društva, 

- značajske lastnosti, 

- udeleţba na internem izobraţevanju za vaditelja plavanja po metodi Haliwick, 

- pripravljenost za vodenje delavnic, 

- ţelena dodatna znanja pred odhodom na tabor, 

- koristnost tabora, 

- zadovoljstvo s programom, 

- raznolikost programa, 

- zadovoljstvo z delom ostalih, 

- teţave pri delu, 

- primernost lokacije, 

- cilji, 

- realizacija ciljev in 

- udeleţba v prihodnje, 

 

2.3.3 Zbiranje podatkov 

 

Podatke sem zbirala z anketo v mesecu juniju 2010 in aprilu 2011, saj sem nekaj podatkov 

pridobila ţe pred izvedbo tabora, nekaj pa po taboru.  

 

Anketo sem osebno razdelila 15 prostovoljcem, vsi so anketo rešili. Vsi prostovoljci so 

člani GDCP. 

 

Dodatne informacije, predvsem za načrtovanje tabora in interpretacijo podatkov, sem 

pridobila iz lastnih izkušenj (aktivna udeleţba pri različnih oblikah kolonij in taborov). 

Način zbiranja podatkov je potekal še s pomočjo: 

 študija knjiţnih virov, 

 študija elektronskih virov, 

 zbiranja ustnih virov, 

 pregleda dokumentacijskega gradiva razvojne ambulante Zdravstvenega doma 

Kranj, 
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 pregleda dokumentacijskega gradiva GDCP in 

 metod opazovanja. 

 

2.3.4 Obdelava podatkov 

 

Osnovana raziskovalna metoda je opisna metoda, ki zajema statistično obdelavo pogostosti 

pojavljanja odgovorov vseh anketirancev. 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov sem rezultate ankete vnesla v tabele, ki prikazujejo 

frekvence in odstotek frekvence posameznih odgovorov. Rezultate ankete sem obdelala v 

programu Microsoft Excel in Word. Podatki so urejeni v tabele, prikazani v odstotkih in 

tudi grafično, vsako vprašanje je interpretirano.  
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2.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

1. PROGRAM TABORA ZA MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO 

V CENTRU SONČEK VRTIČE 

 

Predstavila bom tabor za mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče, ki smo ga izpeljali 

lansko leto v mesecu juliju 2010. Program tabora bo nazorno prikazan po dnevih. Opisala 

bom tudi nekaj splošnih napotkov, ki bodo lahko v pomoč drugim organizatorjem 

podobnih taborov. 

 

Tabor za mladostnike s CP je bil prvič organiziran leta 2006. Mladostniki, ki so dopolnili 

15 let ali so končali osnovnošolsko izobraţevanje, naenkrat niso bili vključeni nikamor 

več. Seveda so imeli moţnost udeleţbe na obnovitvenih rehabilitacijah, ki jih organizira 

Zveza Sonček. Vendar je bila največja teţava prav v prehodu. Eno leto so bili še otroci, ki 

so veselo poskakovali v Pineti in so imeli okoli sebe skrbne prostovoljce, ki so jim 

pomagali na poti do samostojnosti. Naslednje leto se je od njih pričakovala samostojnost, 

zrelost, obravnavani bi bili kot odrasli. Vendar je med enim in drugim obdobjem 

pomembno obdobje mladostništva, ki prinaša vsem mladim pomembna ţivljenjska 

vprašanja, mladim s posebnimi potrebami še mnogo več. Postavljajo si nove cilje, 

sprejemajo pomembne odločitve o prihodnosti, zbujajo se nove ţelje in potrebe. Zato ne 

smemo zanemariti njihovih potreb v tem obdobju in na taboru jih skušamo vsakodnevno 

upoštevati.  

 Mladostniki s CP imajo poleg 

gibalne oviranosti lahko prisotne 

tudi druge teţave, kot so teţave z 

vidom, sluhom, govorno jezikovne 

motnje, motnje v duševnem razvoju, 

prisotne so lahko tudi vedenjske in 

čustvene motnje ter motnje v 

zaznavanju. Velikokrat je prisotna 

tudi epilepsija.  
Slika 13: Center Sonček Vrtiče (vir: foto Aleksandra 

Ajdovec, 2010) 
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Vse te posebnosti moramo upoštevati pri 

izbiri kraja izvedbe tabora. Potrebno je 

zagotoviti senco čez dan, prilagojene 

kopalnice in stranišča, ustrezne sobe in 

usposobljeno osebje. Po temeljitem 

premisleku se je tabor prvič organiziral v 

Centru Sonček Vrtiče. Center se je izkazal 

za dobro lokacijo, ki je ustrezala večini 

zahtev. Center stoji na prelepem predelu, 

obdanem s travniki in polji ter griči. Včasih je bila tu kmetija, ki so jo nato predelali v lepo 

stanovanjsko hišo, kjer je kuhinja in jedilnica, v zgornjih prostorih so apartmaji, v kleti 

soba s sedmimi posteljami. Zraven glavne hiše se nahaja Merjaščev brlog, kjer lahko biva 

8 ljudi. Na voljo so tudi štiri samostojne lesene hišice. Lokacija je lepo urejena, na voljo so 

bazen, kolesa in razni športni rekviziti. Najpomembnejša dobra stran lokacije je, da ni 

arhitektonskih ovir, ki bi mladostnikom na vozičkih onemogočale dostop do kateregakoli 

dela na kmetiji. Prav tako je dovolj prilagojenih kopalnic in stranišč. Zato se je lokacija vse 

do danes ohranila kot prostor izvedbe tabora.  

 

Klub vsemu smo v GDCP razmišljali o spremembi lokacije, saj se je leta 2010 podrl 

skedenj, ki je nudil tako ţeleno zavetje pred soncem in deţjem. Izgubo skednja so v Centru 

nadomestili s šotorom, ki pa ni bil tako učinkovit kot podrti skedenj.  

 

VLOGA VODJE 

Kot vodja tabora sodelujem tudi z vodstvom društva, s katerim skupaj določimo osnovne 

prvine, potrebne za izpeljavo tabora. Vodstvo društva rezervira termin in lokacijo (Center 

Sonček Vrtiče) za tabor. Termin našega tabora je vsako leto enak in to je prvi celi teden v 

mesecu juliju. Vodstvo društva poskrbi tudi za najem avtobusnega prevoza, kot vodja 

tabora določim uro in kraj odhoda in prihoda. Društvo poskrbi, za plačilo stroškov nakupa 

potrebnega materiala za delo ter sladkih dobrot. Prav tako izda napotnice, ki jih kot vodja 

potrebujem za dobro izvedbo programa.  

 

Ceno bivanja in penziona delno pokrijejo starši, delno zavarovalnica in delno društvo.  

 

Slika 14: Center Sonček Vrtiče (vir: foto 

Aleksandra Ajdovec, 2010 
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Vodja naj bi bil nekdo, ki mu ostali zaupajo in ga upoštevajo. Koordiniral naj bi 

prostovoljce, jih usmerjal in jim bil na voljo, če bi imeli pri delu teţave. Vodi 

komunikacijo med celotno ekipo in mladostniki. Stalna komunikacija je pomembna za 

uspešno izveden tabor. Prav tako je vodja odgovoren, da je delo dobro opravljeno, zato 

mora prostovoljcem jasno povedati in pokazati, kakšne so naloge in zadolţitve. S stalno 

komunikacijo jih usmerja in vodi skozi program. 

 

Pred odhodom na tabor je potrebno organizirati sestanek za prostovoljce. Prostovoljce je 

potrebno seznaniti s programom tabora in nalogami, ki jih bodo opravljali. Dobro je, da se 

vodja tabora pozanima, kateri motivi so posameznika pripeljali v organizacijo in zakaj ţeli 

sodelovati na taboru, kakšna so njegova pričakovanja, kakšne ţelje ima za naprej, ali se je 

pripravljen izobraţevati, ali ima čas za celoten tabor, ali bo prvič opravljal delo 

prostovoljca, ali ima kakšne omejitve ter ali se prilagaja skupini. Prostovoljci lahko 

izpolnijo vprašalnike ali se z njimi o tem le pogovorimo ţe pred uvodnim sestankom. 

Pomembno je, da vodja tabora prostovoljca dobro seznani z enotedenskim urnikom dela, ki 

je pravzaprav 24-urni delovnik. Prostovoljcem predstaviti vse naloge, program tabora in 

mladostnike. Povpraša jih o izkušnjah na tem področju, da prostovoljcu, ki se prvič udeleţi 

tabora, ne dodeli preveč zahtevne naloge.  

 

Ker novo okolje in novo delo lahko posameznika potisne v stresno situacijo, je pomembno, 

da se prostovoljce pripravi na tabor. Pomembna je pravilna razporeditev prostovoljcev, da 

so zadovoljene tudi njihove potrebe, saj bodo le tako lahko dali vse od sebe. Imeti morajo 

delo, ki jih bo zapolnilo in motiviralo. Potrebno je tudi preveriti ustreznost kandidata, ki se 

javi na mesto prostovoljca, saj je pomembno, da se ujema z drugimi prostovoljci in 

predvsem mladostniki. Dobro je, da ima prostovoljec podobne vrednote, kot jih ima vodja 

tabora, ki postavi tudi cilje in naloge za tabor. 

 

Vodja tabora, ki tudi koordinira prostovoljce, naj bi imel naslednje karakteristike: rad 

opravlja to funkcijo, rad dela z ljudmi, ima dar za delo z ljudmi in ima dovolj časa za to 

delo (Ochman & Jordan, 1997). 
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VLOGA PROSTOVOLJCA – SPREMLJEVALCA NA TABORU 

V GDCP lahko sodelujejo le prostovoljci, ki so polnoleteni. Zaţeljeno je, da so pozitivno 

usmerjeni za delo z osebami s posebnimi potrebami. 

 

Vloga prostovoljca ni le, da spremlja mladostnika in mu pomaga pri opravilih, ki jih le-ta 

ne zmore sam. Vloga spremljevalca je skupek več nalog in je zame ena najlepših in 

najplemenitejših vlog. Dober spremljevalec je lahko le nekdo, ki dela s strokovnostjo, h 

kateri vključi srce in s tem sebe kot osebo. Zavedati se je potrebno, da spremljevalci na 

mladostnike naredijo velik vtis. Predvsem je pomembno, da jim niso starši, temveč 

prijatelji in zaupniki. 

 

Spremljevalce na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče je: 

- negovalec, 

- nekdo, ki poskrbi, da bo mladostnik dobil zdravila in terapijo, ki jo potrebuje, 

- oseba, ki pomaga pri osebni negi in higieni, oblačenju, slačenju, hranjenju, 

premikanju, presedanju in vsakodnevnih aktivnostih, 

- prijatelj in zaupnik, 

- zgled in neizpolnjene ţelje, 

- tisti, ki skrbi za osebnostni razvoj, dobro počutje, varnost in zdravje mladostnika, 

- nekdo, ki poskrbi za motivacijo in usmerjanje,  

- tisti, ki poskrbi, da se mladostnik aktivno vključuje v skupino glede na svoje 

 zmoţnosti, potrebe in ţelje ter 

- tudi tista oseba, ki aktivno sodeluje pri vseh dejavnostih, in tako tudi s svojo 

osebnostjo pripomore k dobri izvedbi tabora in dobrim medosebnim odnosom. 

 

Obremenitev spremljevalcev na taboru je velika. Delovnik je razpotegnjen čez ves dan. 

Začne se zjutraj ob 7 z vstajanjem, nadaljuje z aktivnostmi preko dneva in konča okoli 

22.30, ko se mladostniki odpravijo spat. Vendar s tem delo še ni zaključeno. Vsak dan in 

vsako noč so organizirana deţurstva za tiste mladostnike, ki tudi ponoči potrebujejo 

pomoč, obračanje ali odvajanje. Vsak večer se vsi spremljevalci zberejo v jedilnici, kjer se 

naredi kratek povzetek dneva in načrt za naslednji dan. Spremljevalci morajo tudi dobro 

poznati naravo teţave, ki jo ima mladostnik. Poznati morajo zdravila, čas in način jemanja 

zdravil, morebitne diete ali ostale moţne posebosti. Tekom dneva aktivno sodelujejo z 
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maldostniki pri vseh dejavnostih, nekatere delavnice lahko vodijo tudi sami. Spremljevalci 

morajo biti na delo pripravljen ţe zjutraj, predno odidejo k mladostniku, za mladostnika so 

tudi odgovorni in ga spremljajo ves dan. 

 

PRIPRAVA TABORA 

 

Za izvedbo kakovostnega tabora so potrebne dobre priprave. Dobra organizacija pred 

odhodom je ključ do uspešne izvedbe. Po uvodnih dogovorih z vodstvom društva, določitvi 

lokacije, termina, najema avtobusa in določitvi ure odhoda in prihoda se organizacija 

samega tabora lahko prične.  

 

Vabila 

Skupaj z vodstvom društva in vodjo šolske kolonije v Pineti je potrebo doličiti, kateri so 

mladostniki, ki bodo letos prvič vključeni v tabor. Nato je potrebno pregledati še 

mladostnike, vključene ţe prejšnja leta in ustreznost tabora zanje. Določi se seznam 

mladostnikov, ki bodo dobili vabilo za tabor. V vabilu je potrebno navesti datum ter 

lokacijo, kjer se bo tabor odvijal, ceno za udeleţbo na taboru ter tudi kdo bo tabor vodil in 

navesti tudi rok prijave. K vabilu se pripne prijavnico in soglasje o uporabi fotografij za 

namene društva.  

 

Vabila na sestanek 

Po zbranih prijavnicah se pošljejo vabila na sestanek, ki bo en teden pred odhodom. Na 

vabilu mora biti napisana ura in kraj sestanka, razlog sestanka ter morebitne druge 

opombe.  

 

Izbor prostovoljcev 

Ko so zbrane vse poslane prijavnice, vodja tabora lahko začne načrtovati sestavo 

prostovoljcev, ki bodo sodelovali na taboru. Koliko prostovoljcev bo potrebno, je odvisno 

od števila prijavljenih mladostnikov in od njihovih posebnih potreb ter zdravstvenih stanj. 

 

Prostovoljce za tabor je potrebno povabiti dovolj zgodaj, da si znajo organizirati čas in 

druge obveznosti. Sama poskrbim za to, da do konca meseca maja pokličem vse ter jih 

povabim k sodelovanu.  
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Pri izbiri je potrebno biti pozoren na to, da se prostovoljci ujemajo med seboj in tudi z 

mladostniki, ki so se prijavili na tabor. Prav tako je potrebno paziti na razmerje moških in 

ţensk, glede na strukturo mladostnikov. Posamezni mladostniki lahko zaradi same narave 

motnje potrebujejo tudi dva spremljevalca. 

 

Na taboru mora biti prisoten fizioterapevt, saj je fizioterapija pomemben del vsakdanjika. 

Vodja poskrbi, da je poleg fizioterapevta tudi kakšen študent fizioterapije, saj se tako 

znanje prenaša naprej in tudi delo na samem taboru se lahko porazdeli. 

 

Ţe pri povabilu je potrebno prostovoljce tudi vprašati, kakšno dejavnost ali delavnico bi 

bili pripravljeni na taboru voditi. Tako še dovolj zgodaj dobimo podatke, katere vsebine 

bomo umestili v program tabora.  

 

Ogled lokacije 

Če je moţno ali če je to zaradi bistvenih sprememb na lokaciji potrebno, si vodja tabora 

lahko ogleda lokacijo. Tako dobi boljšo predstavo o lokaciji, spozna se tudi z delavci, ki 

skrbijo za center. Pozanima se o prehrani, moţnostih razporeditve mladostnikov po sobah 

in moţnostih dodatnih dejavnosti.  

 

Sestanek z mladostniki in starši 

Na sestanku se staršem predstavi program tabora in okviren urnik. Spoznajo vodjo tabora 

in predstavnike društva. Starše se seznani tudi z lokacijo, kamor odhajajo mladostniki, 

koliko spremljevalcev jih bo spremljalo, kako je s prehrano, kdaj je odhod in prihod nazaj 

domov ter kaj mladostniki potrebujejo s seboj.  

 

Starši oddajo izpolnjene vprašalnike in povzamejo pomembne stavri, ki jih moramo 

zagotovo vedeti o njihovem mladostniku.  

 

Vodja tabora mora opozoriti na nujnost dobre označitve zdravila in napotkov za jemanje 

le-teh. Opozori na to, da mladostniki potrebuje osebne in zdravtvene izkaznice. Sledijo 

vpršanja staršev in morebitni zadrţki in skrbi.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Aleksandra Ajdovec; diplomsko delo 

64 

 

Sestanek s prostovoljci 

Teden dni pred odhodom je potrebno organizirati sestanek za prostovoljce. Prostovoljcem 

se pošlje vabilo, lahko sms-sporočilo ali se jih osebno pokliče. Podatki, ki jih je potrebno 

posredovati, so: kdaj je odhod na tabor in kje je zbirno mesto, kdaj se vračamo, kaj je 

potrebno prinesti s seboj (kitara, računalnik, hokejske palice, športni rekviziti ...). 

 

S prostovoljci se skupaj dogovorimo o končnem programu za tabor, ki jim ga kot vodja 

tudi predstavim. Prostovoljci dodajo svoja mnenja, ţelje in povedo, kateri material je 

potrebno nakupiti za delavnico, ki jo bodo morebiti vodili. 

 

Potrebno je tudi povedati zadolţitve, ki jih bodo imeli, ter kaj se pričakuje od njih, kaj je na 

taboru zaţeljeno in kaj ne.  

 

Vodja tabora lahko s pomočjo fizioterapevta ali vodjo društva predstavi mladostnike, ki se 

bodo udeleţili tabora. Vsem skupaj se povedo le bistveni podatki za vsakega mladostnika, 

predvsem morebitne diete, prisotnost epilepsije. Nato vsak prostovoljec dobi vprašalnik, ki 

so ga izpolnili mladostniki skupaj s starši. Tam prostovoljec dobi več podatkov o 

mladostniku, ki ga bo spremljal. Vodja tabora nato odgovori na morebitna dodatna 

vprašanja o mladostnikih in programu. 

 

Priprava programa 

 

Najobseţnejše delo pred izvedbo tabora je priprava programa. Določiti je treba okvirne 

cilje, ki jim bomo na taboru sledili in jih skušali realizirati. Tabor je naravnan na praktično 

doţivljanje, izkustveno učenje in aktivno participacijo vsakega posameznika znotraj 

njegovih zmoţnosti. Pred odhodom se pripravijo delavnice, ideje, igre, dejavnosti, ki bodo 

na taboru ponujene mladostnikom. Vendar je pomembno, da se mladostnikom ne le daje, 

temveč se morajo za aktivnosti odločiti sami.  

 

Najvaţnejši namen tabora je, da mladostniku zagotovi prijeten, zabaven in sproščen teden 

počitnic, stran od znanega domačega okolja. Najvaţnejše je sproščeno druţenje 

mladostnikov med seboj ter tudi s prostovoljci, da se mladostnik odpre in sproščeno 

sodeluje pri pogovoru o malo nagajivih mladostniških temah ali resnih ţivljenkih temah. 
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Program tabora je zastavljen tako, da upošteva starost udeleţencev, zmoţnosti, potrebe in 

ţelje udeleţencev, lokacijo tabora, trajanje tabora in tudi vremenske pogoje. Glavne 

smernice za tabor so pripravljene v naprej, vendar z moţnostjo dopolnitve, spremembe, 

predvsem pa moţnostjo izbire in soodločanja mladostnikov in tudi spremljevalcev. Ideje in 

ţelje se poskuša v veliki meri izpolniti in upoštevati. Glavna nit tedna je samostojnost 

mladostnikov, tako da so deleţni le toliko pomoči spremljevalcev, kot jo zares potrebujejo. 

 

Pri načrtovanju programa in nato tudi pri izvedbi in delu z mladostniki s CP je potrebno 

upoštevati načela:  

- aktivnosti, 

- individualizacije, 

- interdisciplinarnosti, 

- celovitosti, 

- sistematičnosti in kontinuirane vzgoje in izobraţevanja, 

- zaposlitve in dela ter 

- integracije in normalizacije. 

 

Vsa načela skušamo znotraj programa upoštevati ves čas, predvsem se trudimo, da bi 

mladostniki dosegli čim večjo samostojnost s pomočjo zaposlitve in dela.  

 

Nekaj najpomembnejših ciljev tabora za mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče: 

- sprejemanje mladostnika takega, kot je, z vsemi njegovimi posebnostmi, ki ga 

delajo takega, kot je, 

- omogočiti izkustveno učenje, učenje novih stvari,  

- omogočiti izbiro, glede na ţelje in interese, 

- pridobivati nove izkušnje na področju socializacije, dela, odnosov, sodelovanja s 

skupino in vsakodnevnih veščin, 

- razvijanje občutka topline, sprejetosti, varnosti, lastne pomembnosti in potrebnosoti 

ter medsebojnega zaupanja, 

- omogočiti vsakemu mladostniku aktivno udeleţbo pri vseh dejavnostih glede na 

njegove sposobnosti, 
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- preko zaposlitvenih dejavnosti krepiti samozavest in samozavedanje o 

sposobnostih, krepiti pozitivno samopodobo, samoorganiziranost, odgovornost in 

samostojnost, 

- omogočiti nove izkušnje v naravi, z izleti v bliţnjo okolico in spoznavanje 

kmečkega okolja, 

- aktivno preţiveti prosti čas, 

- nabirati nove izkušnje z izdelovanjem izdelkov, 

- širiti socialne mreţe in druţenje: prijateljevanje z mladosntiki in spremljevalci, 

- spodbujati posameznika k samostojnosti in odgovornosti, 

- pogovri na temo mladostništva, odraščanja, 

- razvedrilo, druţenje, zabavanje, sprostitev stran od staršev, 

- omogočiti individulane prilagoditve glede na ţelje mladostnika, 

- prenesti elemente terapije v vsakodnevne ţivljenjske funkcije, 

- spoznavati plavanje kot rekreativno aktivnost in se utrjevati v veščinah plavanja ali 

prilagajanjana na vodo, 

- vzpodbujati čut sa soljudi in se prilagajti skupini, vendar še vedno aktivno 

sodelovati kot individuum in 

- jim dati izkušnje na tistih področjih, ki jih doma ne morejo dobiti. 

 

Glede na splošne cilje je potrebno določiti vsebine, ki bodo mladostnikom ponujene na 

taboru. Pri izboru vsebin sodeluje vodja s prostovoljci, saj ima vsak prostovoljec svoje 

interese, ki jih ţeli predati mladostnikom. Zato del vsebin določimo skupaj s prostovoljci. 

 

Pozitivna stran programa je aktivno sodelovanje prostovoljcev, ki imajo poleg vloge 

spremljevalca tudi vlogo druţabnika. Mladostniki vzpostavijo prijateljski odnos in ga tudi 

občutijo, so aktivni člani skupine in vseh dejavnosti. 

 

Del vsebin je prisoten vsako leto, saj so se vsebine izkazale za zelo zaţelene in dobre. Te 

vsebine so: 

- preţivljanje časa na bazenu in druţenje ob bazenu ter v vodi, 

- samostojno plavanje ali plavanje ob pomoči, preprosto uţivanje in sproščanje v 

vodi, 

- obisk Ptujskih toplic in celodnevno kopanje in spuščanje po toboganih, 
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- sprehodi, kolesarjenje v bliţnji okolici, 

- jahanje, 

- fizioterapevtska obravnava, 

- večeri ob ognju, prepevanje ob kitari in harmoniki, 

- filmski večer, sploh ob deţevnih večerih, 

- piknik in 

- nakupovalno popoldne v Mariboru za dekleta. 

Pri izboru vsebin je potrebno načrtovati celodnevni razpored dejavnosti, trajanje 

posamezne dejavnosti, prostor, kjer se bodo odvijale dejavnosti (zunaj, ob bazenu, v 

notranjih prostorih le v primeru deţja), številčnost skupine in vodjo posamezne dejavnosti.  

 

Dejavnosti so vsako leto drugačne in zajemajo  športna, likovna, glasbena in plesna 

področja, ročne spretnostni in druge dejavnosti.  

 

Druge obveznosti 

Pred odhodom je potrebno pripraviti tudi vsa ostala sredstva in pripomočke: 

- poskrbeti je potrebno za prvo medicinsko pomoč, ki jo imamo v  društvu in je 

pripravljena prav za potrebe taborov in kolonij,  

- nujne telefonske številke, ki bi jih lahko potrebovali, 

- higienski pripomočki (rokavice, vlaţilni robčki), 

- leţalne blazine in blazine za fizioterapijo, 

- radio, glasbo, kitaro, filme, diaprojektor, računalnik in podaljški, 

- fotoaparat in dvd-ji za slike, 

- nakup materiala, potrebnega za delavnice, 

- nakup drobnih sladkih in slanih presenečenj za popoldansko in večerno druţenje, 

- razporeditev otrok po sobah, pri čemer se upoštevajo vse individualne posebnosti in 

ţelje posameznikov, v nasprotnem primeru se lahko določen mladostnik počuti zelo 

slabo in nezadovoljno, 

- razporeditev prostovoljcev k mladostnikom, kdo bo koga spremljal, razporeditev po 

sobah: pomembno je upoštevati tudi teţavnost dela in menjave na sredini tabora, da 

prostovoljci ne bi pregoreli, 

- sestava okvirnega dnevnega urnika, 

- organizacija popoldanskih, večernih in nočnih deţurstev ter 
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- naročilo naročilnic pri vodstvu društva. 

 

IZVEDBA 

 

Pri izvedbi je tako pri vodji kot pri prostovoljcih pomembno, da je neprestano prisotna 

fleksibilnost. Zaţeleno je, da se znotraj programa, ki je resda pripravljen vnaprej, dovoljuje 

spremembe, nove ideje in predloge. Tako imajo tudi mladostniki občutek, da sami nekaj 

prispevajo in aktivno sodelujejo pri procesu načrtovanja. Za dobro izvedbo tabora je 

pomembno, da so stvari pripravljene vnaprej ter da je na razpolago dovolj materiala za 

delo in dovolj idej. Predvsem je pomembna pozitivna naravnanost vseh prostovoljcev in 

tudi mladostnikov. Dobra volja, veselje do dela in učenje novih stvari pripomore k 

sproščenemu, prijetnemu in zabavnemu druţenju. 

 

Na taboru, ki sem ga leta 2010 vodila jaz, je sodelovalo 15 prostovoljcev. Prostovoljci v 

GDCP sami sebe imenujemo spremljevalci, saj spremljamo otroke in mladostnike tekom 

celega dneva, zato nam je ta izraz bliţje in ga bom v nadaljevanju tudi uporabljala.  

 

V program tabora je bilo vključenih 18 mladostnikov, dve dekleti sta bili na taboru od 

ponedeljka do četrtka in sta v četrtek s 3 spremljevalci 

zapustili tabor. 11 mladostnikov je bilo s programom v 

Vrtičah ţe seznanjenih, prvič se je tabora udeleţilo 7 

mladostnikov, od tega 3 fantje in 4 dekleta. Deset 

mladostnikov je za gibanje skozi prostor ves čas 

uporabljalo voziček ter ena mladostnica občasno oz. za 

daljše razdalje. S seboj smo imeli tudi en tricikel. Dva 

mladostnika sta imela epilepsijo in sta tudi prejemala 

antiepileptično terapijo.  

Slika 15: Priprava soka (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Z nami je sodeloval specialni pedagog 

Marko Juhant, ki je mladostnikom 

zastavljal malo bolj odrasla vprašanja, jih 

večkrat postavil pred teţko odločitev, 

organiziral delavnice, pripravljal z 

mladostniki vse potrebno za večerno 

kurjenje ognja … 

 

 

 

V programu je ves čas prisotna nota samostojnosti. Tako pri ročnih kot pri plesnih in 

športnih dejavnostih se vije močna nit samostojnosti. Mladostniki so pomagali tudi v 

kuhinji pri pripravi pogrinjkov, pripravi in nalivanju soka, peki sladic, pripravi hrane za 

piknik, pospravljanju svojih sob. Vsak je 

prispeval toliko, kot zmore, in mogoče še malo 

več. 

Slika 17: Pometanje po delu (vir: foto Aleksandra 

Ajdovec, 2010) 

 

V nadaljevanju so predstavljene 

konkretne aktivnosti in zaposlitve, ki so 

bile izvedene na taboru za mladostnike s 

CP v Centru Sonček Vrtiče v juliju 2010. 

Podoben tabor z nekaterimi enakimi 

elementi in z drugačnimi delavnicami 

pripravljamo tudi za letošnje poletje.  

 

 

Slika 16: Kuharska delavnica (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

Slika 18: Nalivanje soka pred večerjo (vir: foto 

Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Dnevni red 

 

Na dan prihoda skupaj s spremljevalci in mladostniki določimo dnevni red, ki se ga 

moramo vsi drţati, če ţelimo, da bo tabor potekal po programu. Kljub vsemu je dnevni red 

zelo prilagodljiv in tudi znotraj dopoldanskih in popoldanskih dejavnosti si posameznik 

lahko sam izbere, kaj ţeli. Lahko se zaposli tudi s popolnoma individualno dejavnostjo. 

Glede na vremenske razmere ali počutje mladostnikov se dnevni red lahko tudi spremeni. 

Dnevni red je okviren in je prilagodljiv.  

 

Pomembne ure in teh se morajo drţati vsi udeleţenci tabora so: 7.30, ko je na vrsti jutranja 

telovadba ter ure obrokov, saj je tako zagotovljeno, da bodo vsi udeleţenci dobili topel 

obrok. Po zajtrku se »vse obvezno« konča. Mladostniki se nato sami odločijo, kateri 

skupini se bodo pridruţili in za koliko časa.  

 

Tabela 2: Dnevni red tabora za mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče 

DNEVNI RED 

7.00 BUJENJE, DOBRO JUTRO 

7.30 JUTRANJA TELOVADBA 

8.00 ZAKTRK 

9.00–13.00 DOPOLDANSKE AKTIVNOSTI  

- DELAVNICE 

- KOPANJE 

- JAHANJE 

13.00  KOSILO 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK 

15.30–18.30 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI 

- DELAVNICE 

- KOPANJE 

- FIZIOTERAPIJA 

19.00 VEČERJA 

20.00–22.00 VEČERNE AKTIVNOSTI 
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22.00–22.30 PRIPRAVA NA SPANJE, VEČERNA HIGIENA 

22.30 SPANJE, LAHKO NOČ 

 

Bujenje predstavlja na taboru vsem udeleţencem najteţji del. Spremljevalci se morajo 

urediti ţe nekoliko pred sedmo uro, saj jih mladostniki ob 7.00 ţe pričakujejo, predvsem 

tisti, ki so vezani na invalidski voziček. Zjutraj je pomembna osebna higiena, za katero 

mladostniki poskrbijo sami v tolikšni meri, kot zmorejo. Če potrebujejo pomoč, jo dobijo. 

Velika večina mladostnikov na taboru je potrebovala veliko pomoči pri osebni higieni in 

skrbi zase. Zato je pomembno, da se spremljevalec zbudi spočit in pripravljen na nove 

izzive ţe navsezgodaj zjutraj. 

 

Jutranja telovadba je izvedena v dveh skupinah. Prvo skupino sestavljajo mladostniki, ki 

so mobilni in gibalno sposobnejši. Ta skupina dan začne s tekom, nogometom, odbojko ali 

nabiranjem lesa za večerni ogenj. Druga skupina pa predstavlja mladostnike, ki so gibalno 

bolj ovirani in potrebujejo za gibanje skozi 

prostor voziček. Telovadba v tej skupini 

poteka pod nadzorom fizioterapevta, ki vodi 

in kaţe vaje. 

 

 

Slika 19: Fizioterapevtska obravnava  

(vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

 

 

 

 

Vaje se odvijajo na tleh, tako da ima vsak mladostnik svojega spremljevalca. Delo poteka 

individualno, glede na to, koliko mladostnik zmore. Na tem področju se še vedno 

pojavljajo teţave, saj kljub izkušnjam še vedno manjkajo znanja na tem področju.   

Slika 20: Jutranja telovadba za "hodeče" (vir: 

foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Zajtrk je pripravljen tako, da si mladostniki hrano 

lahko sami izberejo, vzamejo in jo odnesejo k mizi. 

Pri zajtrku spodbujamo samostojnost in odločitev 

izbire, saj se veliko mladostnikov doma malokrat 

zares samostojno odloči, kaj bodo zajtrkovali. Kosilo 

in večerja sta postreţena, mladostniki poskrbijo, da 

so vedno na mizi skodelice, pribor in sok. Po obrokih 

tudi samoiniciativno pobrišejo mize in pospravijo 

jedilnico.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Slika 22: Risanje z akrili (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

Dopoldanske in popoldanske aktivnosti so raznolike. Če vreme dopušča, je 

mladostnikom vedno dana moţnost plavanja na bazenu. Popoldan se vsak dan odvija 

fizioterapija, včasih se jo izvede tud v vodi. Dvakrat so mladostniki imeli moţnost jahanja, 

trikrat pa plezanja. Izvajajo se tudi različne športne, glasbene in likovne aktivnosti. 

Osrednja tema celotnega tabora so ročne zaposlitve in ustvarjanje. Vsak mladostnik pri teh 

aktivnostih dobi le toliko pomoči, kot jo zares potrebuje. Naše vodilo je: ne hiti in ne pusti 

se priganjati. kar ti ne uspe danes, ti bo jutri ali pojutrišnjem. 

 

Slika 21: Samostojnost pri zajtrku 

(vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Aktivni počitek je namenjen oddihu za tiste, ki to potrebujejo, za druge je zares 

popolnoma neusmerjen čas. Nekateri si 

privoščijo kavo, drugi čaj. Imajo 

moţnost igranja namiznega tenisa, 

balinanja, badmintona, druţabnih iger in 

pogovora. V tem času je prisoten tudi 

najmanj en spremljevalec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Voţnja s triciklom med počitkom (vir:    

foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

Slika 23: Namizni tenis med počitkom (vir: foto 

Aleksandra Ajdovec, 2010) 

Slika 24: Igranje košarke med počitkom 

(vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Večerne aktivnosti so nekoliko bolj umirjene. Če je vreme lepo se zakuri taborni ogenj, 

pri katerem prepevamo ob kitari in harmoniki, lahko izvedemo filmski večer ali večer 

druţabnih iger, pogovorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Boccia (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

Slika 26: Glasbena delavnica (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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PLAN DELA PO DNEVIH 

DAN 1: 

 DNEVNI RED 

8.00 Odhod iz Kranja 

11.00 Prihod v Vrtiče 

11.00–13.00 Predstavitev mladostnikov in spremljevalcev, dodelitev sob in  

spremljevalcev, oblikovanje pravil, namestitev po sobah 

13.00–14.00 Kosilo 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK – druţabne igre, športne igre, kuhanje in pitje 

kave … 

15.30–19.00 POPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- sprehod v okolici 

- spoznavanje med mladostniki in spremljevalci 

- športne igre 

- PLAVANJE 

- FITIOTERAPIJA pri Nacetu  

19.00–20.00 Večerja 

20.00–22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: 

- priprava ognja 

- druţenje in prepevanje ob ognju 

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 

 

Mladostniki so se od svojih staršev poslovili v Kranju, nato je sledila pot do Vrtič. Po 

prihodu v Vrtiče smo se vsi skupaj zbrali pred osrednjo hišo, kjer smo določili pravila, ki 

so veljala za vse udeleţence tabora, ne glede na starost ali status. Ključna pravila so bila, 

da nihče ne sme sam na bazen, da se vrata bazena vedno zaklepajo, da smo na bazenu 

previdni, da uţivajo, kolikor se le da ter najpomembnejše, kar zmoreš, naredi sam. Sledila 

je predstavitev tabora, lokacije in udeleţencev. Nato so se mladostniki namestili po sobah, 

razpakirali, se spoznali in poklepetali o preteklem letu. 

 

Po kosilu smo se skupaj odpravili na sprehod po bliţnji okolici, da bi jo mladostniki 

poznali, saj so le tako lahko bolj samostojni in ni nevarnosti, da bi se izgubili. Prvi dan je 

bil zelo sproščen, spoznavanje je potekalo ob športnih igrah in plavanju.  
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Prvi dan so se začele fizioterapevtske obravnave. Na oglasni deski je bil seznam za 

udeleţbo na fizioterapiji, jahanju in plezanju, kamor so se mladostniki vpisali sami ali ob 

pomoči spremljevalca, če so si dejavnosti ţeleli.  

 

Ţe prvi dan smo zakurili 

ogenj, ki je dokončno 

odnesel vse skrbi, teţave in 

dvome. Ob kitari so se 

dokončno sprostili tudi 

mladostniki, ki so se tabora 

udeleţili prvič. 

 

 

 

Slika 28: Večer ob ognju in peka hrenovk (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

DAN 2: 

 DNEVNI RED 

7.00 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

7.30–8.00 Jutranja telovadba za lepši začetek dneva 

8.00–9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00–13.00 DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- slikanje z akrilnimi barvami na gips plošče 

- veslanje na jezeru 

- menjava gume na kombiju  

- PLAVANJE 

13.00–14.00 Kosilo 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK – druţabne igre, športne igre, kuhanje in pitje 

kave … 

15.30–19.00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI 

ZA DEKLETA: 

- odhod v nakupovalni 

 center  Europark v 

 Maribor  

POPOLDANSKE 

DEJAVNOSTI: 

- nadaljevanje jutranjih 

 delavnic 

- PLEZANJE 
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- pomerjanje oblačil, nakita, 

 klobukov, torbic ... 

- nakupovanje in pitje kave 

- nakup sladoleda za vse 

- ţenske debate 

- priprava na odhod nazaj v 

 Vrtiče 

- PLAVANJE 

- FIZIOTERAPIJA pri 

 Nacetu in Staši 

19.00–20.00 Večerja  

20.00 – 22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: 

- druţabne igre 

- balinanje 

- kartanje 

- prepevanje ob kitari in ognju 

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Veslanje na bliţnjem jezeru (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

Drugi dan je bil razdeljen na moško dopoldne in ţensko popoldne. Dopoldan se je skupina 

mladostnikov in spremljevalcev odpeljala na bliţnje jezero na veslanje. Na pot so odšli s 

kombijem in dobro voljo.  
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Uţivali so v veslanju, spoznavanju 

okoliških vasic, ogledali so si 

vinsko trto in domačijo z 

vietnamskimi svinjami. Za 

nameček so na kombiju zamenjali 

še gumo, čeprav po tem ni bilo 

potrebe. So pa mladostniki to 

storili prvič in mnogi najverjetneje 

tudi zadnjič.  

Slika 30: Menjava gume (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

Popoldne je bilo namenjeno le mladostnicam in ţenskim spremljevalkam. Odpravile so se 

v mariborsko nakupovalno središče 

Europark, kjer so si privoščile 

tipično ţensko nakupovanje. Veliko 

so pomerjale, še več pregledale in na 

koncu malo kupile. Privoščile so si 

pogovor ob kavici, na koncu pa so 

kupile tudi sladoled za fante.  

 

 

Slika 31: Nakupovanje v Mariboru (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

DAN 3: 

 DNEVNI RED 

7.00 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

7.30–8.00 Jutranja telovadba za lepši začetek dneva 

8:00–9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00–13.00 DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 
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- priprava srednjeveškega šotora 

- ročno izdelovanje papirja 

- izdelovanje ţivali, polnjenje s slamo 

- nabiranje materiala za past za ribe 

- PLAVANJE 

13.00–14.00 Kosilo 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK – druţabne igre, športne igre, kuhanje in pitje 

kave … 

15.30–19.00 POPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- nadaljevanje jutranjih dejavnosti 

- FIZIOTERAPIJA pri Nacetu in Staši 

- PLAVANJE 

- JAHANJE 

- plezanje 

- priprava na pohod do picerije in odhod 

19.00–20.00 Večerja – obisk picerije 

20.00–22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: 

- klepetanje in druţenje ob pici 

- ogled nogometne tekme ali gretje ob ognju 

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 

 

Tretji dan je bil v znamenju srednjega veka. Eden od prostovoljcev je s seboj pripeljal 

pravo malo srednjeveško mesto. Skupaj z mladostniki so postavili šotor, pripravili sod in 

ostale pripomočke za ročno 

izdelavo papirja, razne meče, 

čelade in obleke. S skupnimi 

močmi so postavili velik šotor, ki 

nam je nudil senco še naslednja 

dva dneva. Vsi mladostniki so si 

izdelali svoj košček papirja, 

poslušali so zgodbe iz srednjega 

veka, se poizkusili v mečevanju 

ter se druţili v prijetnem vzdušju.  

  

Slika 32: Postavljanje šotora (vir: foto Aleksandra 

Ajdovec, 2010) 
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Slika 33: Ročno izdelovanje papirja (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

 

Popoldan je bil v športnem duhu plavanja, jahanja in plezanja.    

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Plezanje (vir: foto 

Aleksandra   Ajdovec, 2010) 

 

Slika 34: Jahanje (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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Slika 36: Plavanje in uţivanje v vodi (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

Tretjega večera smo se prvič čisto vsi peš odpravili do 1,5 km oddaljene picerije, kjer nas 

vsako leto zelo lepo sprejmejo. Z ustreznim varovanjem (Prvi in zadnji v vrsti sta nosila 

odsevni jopič.) in skrajno previdnostjo smo prehodili tudi del, kjer ni pločnika. In na koncu 

nam je vsem uspelo in pica je bila toliko bolj okusna, saj se je bilo zanjo treba nekoliko 

potruditi.  

 

 

Slika 37: Večerja v piceriji Latino (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010)
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DAN 4: 

 DNEVNI RED 

7.00 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

7.30–8.00 Jutranja telovadba za lepši začetek dneva 

8.00–9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00–13.00 DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- izdelava pasti za ribe 

- izdelava škatlic 

- slikanje z akrilnimi barvami 

- poslikava majic 

- PLAVANJE 

13.00–14.00 Kosilo 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK – druţabne igre, športne igre, kuhanje in pitje 

kave … 

15.30–19.00 POPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- priprava pasti za ribe, preverjanje ulova 

- izdelava škatlic 

- plezanje 

- FIZIOTERAPIJA pri Nacetu, Staši in Neţi 

- PLAVANJE 

- JAHANJE 

19.00–20.00 Večerja  

Obisk Mojce in Andreje 

20.00–22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: 

- priprava in kurjenje ognja 

- prepevanje ob kitari 

- peka hrenovk na ognju 

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 
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Fantje so nabrali ogromno vej in jih sami narezali ter 

ob pomoči spremljevalcev oblikovali v past za ribe. 

Past smo nato spustili v umetni ribnik, vendar pa 

uspeha ni bilo. Ribice v ribniku so bile premajhne, da 

bi se ujele v past. Vendar pa je bila izkušnja nova in 

dragocena.  

 

 

Slika 38: Izdelovanje pasti za ribe (vir: foto Aleksandra 

Ajdovec, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Vsak po svojih zmoţnostih (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

Delavnice ročnih spretnosti so potekale čez cel teden, saj le tako lahko zagotovimo 

vsakemu posamezniku dovolj časa, da izdelek dokonča. Delavnice so zajemale izdelovanje 

lesenih škatlic za nakit ali druge drobne stvari, risanje z akrilnimi barvami (na les, na gips  
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Slika 40: Risanje z akrili (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

plošče, na telo, na majice), oblikovanje fimo mase, izdelovanje pasti za ribe, likanje majic, 

brušenje lesa in gipsa, izdelovanje nakita iz perlic in fimo mase, peka sladic in ne nazadnje 

tudi priprava piknika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Barvanje škatle (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Ročno bolj spretni pri izdelovanju škatlice (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 
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DAN 5: 

 DNEVNI RED 

7.00 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

7.30–8.00 Jutranja telovadba za lepši začetek dneva 

8.00–9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00  Odhod v Ptujske toplice 

10.00–17.00 Prihod v toplice 

- namestitev v zavetju sence velikih dreves  

- kopanje v zunanjih bazenih  

- spuščanje po toboganu   

- sproščanje v jacuzziju 

- kosilo – piknik  

- »martinčkanje« 

- ţoganje, kartanje, metanje frizbija 

17.00–18.30  Odhod v Vrtiče 

18.30 Prihod v Vrtiče 

19.00–20.00 Večerja 

20.00–22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: 

- kino zunaj – ogled filma  

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 

 

Vsako leto se za en dan vsi 

skupaj odpravimo v Ptujske 

toplice, kjer se zaradi laţjega 

sprejema tako velike skupine 

najavimo ţe prej. Mladostniki so 

se prepustili toplim sončnim 

ţarkom, spuščanju po toboganu, 

namakanju v jacuzziju, plavanju, 

kartanju, pripravi sendvičev in 

malice, ţoganju, metanju frizbija.  

 

Z veliko dobre volje spremljevalcev se je vsakdo, tudi mladostniki na vozičkih, lahko 

spustil po toboganu, kljub temu da je bilo do tja potrebno premagati 15 stopnic in ogromno 

   Slika 43: Ptujske toplice (vir: foto Aleksandra Ajdovec,   

2010) 
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klančin, vsakdo se je lahko spustil po deroči reki na ogromnih blazinah. Skupinski duh je 

premagal vse ovire in prepreke.  

 

DAN 6: 

 DNEVNI RED 

7.00 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

7.30–8.00 Jutranja telovadba za lepši začetek dneva 

8.00–9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00–13.00 DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- DOKONČANJE VSEH NAČETIH IZDELKOV 

o poslikava majic 

o likanje majic 

o barvanje škatlic 

o PLAVANJE 

13.00–14.00 Kosilo 

14.00–15.30 AKTIVNI POČITEK – druţabne igre, športne igre, kuhanje in pitje 

kave … 

15.30–19.00 POPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- KUHARSKA DELAVNICA – priprava čevapčičev, mesa,  

 hrenovk, zelenjave, soka, raznih dodatkov in kruha za 

 večerni piknik 

- priprava ţarov za peko 

- priprava miz, stolov in pogrinjkov 

- peka večerje 

- FIZIOTERAPIJA pri Nacetu, Neţi in Staši 

- PLAVANJE 

- JAHANJE 

19.00–20.00 Večerja – piknik 

20.00–22.00 VEČERNE DEJAVNOSTI: Zaključek 

- priprava ognja  

- prepevanje ob kitari 

- peka banan na ţaru 

- debate in prepevanje ob ognju 

22.00–22.30 Priprava na spanje 

22.30 Lahko noč 

 

Predzadnji dan je bil v znamenju zaključevanja tedenskega dela ter priprave na 

popoldanski piknik. Za piknik so morali poskrbeti mladostniki sami. Potrebno je bilo 
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odjaviti večerjo in naročiti sestavine, ki smo jih potrebovali za piknik večerjo. Nato smo se 

razdelili v skupine. Ena skupina je bila zadolţena za pripravo hrane, druga za pripravo 

ţara, tretja za pripravo mize in pogrinjkov Vsak je pomagal po svojih najboljših močeh. 

Delo se je začelo ţe takoj po popoldanskem počitku in je trajalo vse do konca večerje, saj 

je bilo potrebno na koncu tudi vse pospraviti in pomiti posodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slika 44: Priprave na piknik (vir: foto Aleksandra Ajdovec, 2010) 

 

DAN 7:  

 DNEVNI RED 

7.30 Budilka – prebujanje in priprava na nov dan 

8.00 – 9.00 Zajtrk 

Pospravljanje po zajtrku in brisanje miz 

9.00 – 12.00 DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: 

- pakiranje in pospravljanje 

- skupna analiza vseh udeleţencev tabora 

- skupinsko fotografiranje 

- plavanje in druţenje ob bazenu 

12.00 – 13.00 Kosilo 

13.00 – 13.30 Pakiranje na avtobus 

13.30 Odhod proti Kranju 

15.30 Prihod v Kranj 

 

Zadnji dan je bil namenjen pospravljanju in pakiranju. Zjutraj je odpadla jutranja 

telovadba, saj je bil ta čas namenjen pakiranju osebnih stvari. Po zajtrku smo se vsi skupaj 

zbrali ob bazenu in naredili skupno evalvacijo. Vsak posameznik, ki je ţelel pohvaliti 

program tabora ali dodati kakšen predlog, izboljšavo za naslednje leto, je povedal svoje 
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mnenje. Ker smo tekom celega tedna gradili na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, ni 

imel nihče zadrţkov, da ne bi povedal tistega, kar si ţeli. Mladostnikom, ki so bili na 

taboru prvič, so vsi udeleţenci povedali, kako smo jih začutili in sprejeli. Mladostniki so si 

izmenjali tudi telefonske številke, naslove, medsebojno so se pohvalili in si dali kakšen 

nasvet. Med enournim čakanjem na avtobus so se nekateri še zadnjič ohladili v bazenu. Po 

kosilu smo se z novimi izkušnjami odpeljali proti Kranju. 

EVALVACIJA 

 

Po končanem taboru je potrebno urediti tudi vso dokumentacijo. Napišemo poročilo, ki ga 

pošljemo na Zvezo Sonček in v arhiv društva GDCP. Potrebno je zbrati in urediti 

fotografije ter jih razdeliti mladostnikom in prostovoljcem. 

 

Skupno evalvacijo naredimo z mladostniki in prostovoljci zadnji dan pred odhodom 

domov. Vsi skupaj se zberemo ob bazenu in si ob sladki čokoladi povemo svoje izkušnje in 

občutke. Vsak mladostnik, ki ţeli, pove svoje mnenje o taboru, prostovoljcih, drugih 

mladostnikih, kaj mu je bil všeč in kaj mogoče ne ter o ţeljah za naprej. Tistim 

mladostnikom, ki so se tabora udeleţil prvič, vsi povemo, kako smo ga doţivljali, kako 

smo se ob njem počutili in mu damo tudi kakšen nasvet za naprej.  

 

Po končanem taboru ob koncu avgusta ali začetku septembra vodja tabora povabi vse 

prostovoljce na končno evalvacijo. Sama sem kot vodja naredila evalvacijo v sproščenem 

okolju, organizirali smo piknik za vse, ki so sodelovali na taboru. Na piknik je vsak 

prinesel nekaj hrane, kot vodja sem poskrbela za sokove in sladico.  

 

V vlogi vodje od vseh udeleţencev pričakujem in ţelim aktivno sodelovanje in iskrenost 

pri podajanju mnenj o taboru. Evalvacijo začnemo s plusi in minusi za dejavnosti, izvedene 

na taboru. Vsak prostovoljec izrazi svoje stališče in pove, kaj je bilo njemu zelo všeč in kaj 

malo manj ter kaj bi še popravil. Ko zberemo pozitivne in negativne stvari, ki smo jih 

doţiveli na taboru, nadaljujemo z mladostniki. Skupaj podamo mnenje, če so vsi 

mladostniki res dobili tisto, kar so si ţeleli, če je mogoče kakšen od mladostnikov ţe 

prerasel program tabora in če je za kašnega od mladostnikov program kljub 

individualizaciji prenaporen. Na koncu zberemo še mnenja in predloge za naprej, kaj bi se 
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dalo izboljšati, kaj bi dodali in spremenili, primernost lokacije ali morebitne druge 

primerne lokacije ter če so prostovoljci pripravljeni sodelovati še kdaj. 

 

S prvim ciljem sem ţelela ugotoviti, ali so prostovoljci, ki so sodelovali na taboru mnenja, 

da so cilji in program tabora realizirani. 

 

CILJI TABORA, KI SE ZDIJO POMEMBNI PROSTOVOLJCEM 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, vsak je lahko napisal, kateri cilj/-i je/so najpomembnejši. 

 

Tabela 3: Najpomembnejši cilji tabora po mnenju prostovoljcev 

- razvijanje samostojnosti in odgovornosti 

- zadovoljstvo mladostnikov, zdrava zabava za mladostnike, uţivanje 

- doţiveti nove dogodivščine, čim več nepozabnih doţivetij, nova spoznanja 

- prijateljstvo, druţenje mladostnikov z vrstniki in spremljevalci 

- komunikacija z novimi ljudmi 

- učinkovito preţivljanje prostega časa mladostnikov 

- učenje novih stvari, pridobivanje novih znanj in izkušenj 

- pridobivanje medsebojnega zaupanja 

- medsebojno sodelovanje, prilagajanje, upoštevanje drugih udeleţencev, timsko delo 

- kvalitetne delavnice in zanimivi izdelki, kombinacija športnih in drugih aktivnosti, 

 raznovrsten program 

- soodločanje pri oblikovanju programa 

- spoznavanje novega okolja 

- delati v dobro otroka 

- omogočiti mladostnikom, da se počasi »odcepljajo« od svojih staršev 

- spoznajo, da niso sami s svojimi teţavami 

- prispevati k dobremu počutju otroka, sprejeti otroka takšnega, kot je, rezultat, da bo 

 otrok z veseljem odšel na tabor tudi naslednje leto 

 

Večina anketirancev je dala velik poudarek na razvijanje samostojnosti in odgovornosti. 

Zelo pomembno se jim zdi tudi zadovoljstvo mladostnikov, pridobivanje novih izkušenj, 

nova spoznanja in prijateljstva. 
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V vlogi vodje tabora sem kot najpomembnejši cilj tudi sama določila razvijanje 

samostojnosti in odgovornosti, prav tako zadovoljstvo, pozitivne nove izkušnje in 

prijateljstva. 

 

REALIZACIJA CILJEV IN PROGRAMA PO MNENJU PROSTOVOLJCEV 

 

Tabela 4:Struktura vzorca glede na realizacijo ciljev tabora 

REALIZACIJA CILJEV TABORA f f % 

DA 11 73 

NE 0 0 

DELNO 4 27 

Σ 15 100 

 

DA
73 %NE

0 %

DELNO
27 %

 

Graf 1: Grafični prikaz vzorca glede na realizacijo ciljev tabora 

 

Na vprašanje o realiziranih ciljih tabora je 73 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Nihče 

ni bil mnenja, da cilji niso bili realizirani, 27 % anketirancev meni, da so bili cilji delno 

realizirani. 

 

Iz Tabele 3 in Tabele 4 je razvidno, da nihče ni menil, da cilji niso bili realizirani ali da 

program tabora ni bil v celoti izveden. Štirje prostovoljci so menili, da je bil program 

tabora izveden le delno. Enajst jih je mnenja, da je bil program s cilji izveden v celoti. 

Rezultati so bili pričakovani, saj je program tabora dobro načrtovan ţe vnaprej, kljub temu 

da so moţna odstopanja glede na vsakodnevno situacijo na taboru. Ker se z dejavnostmi 
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tekom tabora prilagajamo mladostnikom, se lahko kakšen del programa tudi izpusti in 

sklepam, da so bili odgovori delno namenjeni ravno tej fleksibilnosti.  

 

Po končani samoevalvaciji lahko zaključim, da so bili cilji v večjem obsegu realizirani, 

nekaj več pozornosti bi lahko namenili novim izkušnjam v bliţnji okolici in spoznavanju 

kmečkega okolja ter še bolj aktivnemu vključevanju teţko gibalno oviranih mladostnikov v 

dejavnosti.  

 

Hipotezo številka 1, program in cilji tabora so realizirani, sprejmemo. 

 

2. SPOL PROSTOVOLJCEV, KI SE ODLOČAJO ZA DELO V OKVIRU 

TABORA ZA MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO V CENTRU 

SONČEK VRTIČE 

 

Tabela 5:Struktura vzorca glede na spol 

SPOL f f % 

moški 7 47 

ţenski 8 53 

Σ 15 100 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da je bilo 7 prostovoljcev moškega spola in 8 ţenskega. Tabora se 

je udeleţila ena prostovoljka več, kot je bilo prostovoljcev.  

 

Ugotoviti sem ţelela, kdo se glede na spol odloča za delo prostovoljca v okviru tabora za 

mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče ter dobiti potrditev, da je med prostovoljci, ki 

sodelujejo na taboru večji deleţ ţensk oziroma prostovoljk. 

 

V raziskovalnem projektu o značilnostih prostovoljnega dela Fact and figures research 

project, ki ga je izvedel Evropski center prostovoljstva, so rezultati pokazali, da se v 

nekaterih drţavah EU (Irska, Španija, francoska skupnost v Belgiji) za delo prostovoljcev v 

večjem odstotku odločajo ţenske. V Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, na Poljskem in 

Portugalskem se za delo prostovoljca odloča več moških. Drugod je deleţ med spoloma 

enak (na Škotskem, flamenska skupnost v Belgiji) (Grill, 2007; 

www.cev.be/facts&figures.htm). Grill (2007) navaja, da je moških v primerjavi z ţenskami 

http://www.cev.be/facts&figures.htm
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le 25 %. Rezultati, ki so se pokazali pri prostovoljcih, udeleţenih na taboru za mladostnike 

s CP v Centru Sonček Vrtiče, so pokazali, da imamo velik deleţ moških. Vendar je vzorec 

prostovoljcev premajhen, da bi lahko rezultate posplošili. Predvidevam, da je visok deleţ 

moških zaradi narave dela, ki je tudi fizična. Napori, ko je potrebno nepokretnega 

mladostnika prestaviti, so kar precejšni. Zato se za dobro izpeljavo tabora potrebuje veliko 

moških prostovoljcev. 

 

Hipotezo številko 2, da se za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s cerebralno 

paralizo v Centru Sonček Vrtiče v večjem odstotku odločajo ženke, sprejmemo. 

 

3. SMER ŠTUDIJA PROSTOVOLJCEV, KI SE ODLOČAJO ZA DELO NA 

TABORU ZA MLADOSTNIKE S CP V CENTRU SONČEK VRTIČE 

 

Tabela 6:Struktura vzorca glede na status 

STATUS  f f% 

dijak/-inja 0 0 

študent/-ka 10 66,67 

zaposlen/-a 3 20,00 

zaposlen/-a in študiram ob delu 1 6,67 

prijavljen/-a na Zavodu za zaposlovanje 1 6,67 

drugo 0 0 

Σ 15 100 

 

Tabela 6 prikazuje status prostovoljcev, ki so se udeleţili tabora. 67 % prostovoljcev , ki se 

je udeleţilo tabora,je študentov, sledijo jim zaposleni (20 %) , eden študira ob delu, eden 

pa je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.  

 

Tabela 7:Struktura vzorca glede na smer študija 

SMER ŠTUDIJA f f% 

Druţboslovne smeri Ekonomija 

Defektologija 

Logopedija 

1 

1 

1 

9,09 

9,09 

9,09 

 Σ 3  

Naravoslovne smeri Kemija in biologija 

Fizioterapija 

Medicina 

Strojništvo 

1 

2 

3 

2 

9,09 

18,18 

27,27 

18,18 

 Σ 8  

Σ 11 100 
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Med študenti (10 prostovoljcev) in zaposlenimi, ki študirajo ob delu (1 prostovoljec) so 

trije študentje medicine, dva študenta strojništva in dva študenta fizioterapije, po en študent 

kemije, biologije, ekonomije, defektologije in logopedije. Študentov naravoslovja je 8 

(72,72 %), študentje druţboslovja so trije (27,27 %). 

 

Ţelela sem ugotoviti, kdo se glede na smer študija odloča za delo prostovoljca na taboru  

za mladostnike s CP v Centru Sonček Vrtiče. Pričakovano je bilo, da bo večina 

prostovoljcev študentov, ki ob prostih dnevih svoj prosti čas namenijo prostovoljnemu 

delu. Da na taboru ni nobenega dijaka, ki bi se odločil za delo prostovoljca v društvu, 

pripisujem temu, da imamo v društvu starostno omejitev, in sicer 18 let. Med prostovoljci, 

ki so se udeleţili tabora, prevladujejo tisti, ki imajo status študenta, sledijo jim zaposleni. 

Rezultat (Tabela 7) nam pove, da so prostovoljci, ki imajo status študenta in sodelujejo na 

taboru, v večjem odstotku študentje naravoslovnih smeri.  

 

Hipotezo številka 3, da se za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče odločajo predvsem študentje družboslovnih smeri, 

zavrnemo. 

 

4. MOTIVI ZA UDELEŢBO NA TABORU ZA MLADOSTNIKE V CENTRU 

SONČEK VRTIČE KOT PROSTOVOLJEC  

 

Tabela 8:Prikaz trditev o vzroku prostovoljstva glede na pogostost pojavljanja in pomembnost 

Trditve N Nt Min Max M SO 

Zaradi pridobivanja novih znanj in izkušenj. 15 11 1 3 1,92 0,99 

Rad/-a imam delo z otroki in mladostniki. 15 8 1 3 2,25 0,89 

Ţelel/-a sem pomagati osebam, ki na določenih 

področjih potrebujejo pomoč. 
15 7 1 2 1,86 

0,37

8 

Zaradi radovednosti. 15 4 1 3 2 0,82 

Zaradi druţenja in spoznavanja drugih 

prostovoljcev. 
15 3 1 3 2,33 1,16 

Zaradi osebnega zadovoljstva. 15 3 1 3 1,67 1,16 

Ţelel/-a sem spoznati nov krog ljudi. 15 2 1 3 2 1 

Ker rad/-a aktivno in koristno preţivljam prosti čas. 15 2 2 2 2 0 

Ţelel/-a sem zapolniti prosti čas. 15 1 3 3 3  

Ţelel/-a sem opraviti prakso/pripravništvo. 15 0     

Ţelel/-a sem se na drugačen način druţiti s 

prijatelji. 
15 0     

Zaradi denarja. 15 0     
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Zaradi zabave. 15 0     

Opraviti sem moral/-a študijske obveznosti 

(praksa). 
15 0     

Zaradi sluţbene dolţnosti. 15 0     

Drugo. 15 1 1 1 1  

 

V Tabeli 8 so prikazane trditve o motivu prostovoljstva glede na pogostost pojavljanja in 

pomembnost: N – numerus oz. št. sodelujočih, Nt – pogostost pojavljanja, Min/Max – 

razpon rezultatov za posamezno trditev, M – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

 

0
1

7

2

0 0 0 0

4

0 0

11

3 3
2

1
0

3

1,86 2

0 0 0 0

2

0 0

1,92 1,67
2,33 2

1

ODLOČITEV ZA DELO PROSTOVOLJCA 

pogostost pojavljanja pomembnost

Graf 2: Grafični prikaz motivov za udeleţbo po pomembnosti in pogostosti 

 

Na vprašanje so anketiranci odgovorili tako, da so obkroţili tri najpomembnejše trditve, ki 

veljajo zanje, in jih razvrstili po pomembnosti.  
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»Zaradi pridobivanja novih znanj in izkušenj« je največkrat naveden vzrok za udeleţbo na 

taboru, in sicer kar 11-krat. Povprečna ocena pomembnosti pa je bila 1.92 od 3. Torej je 

nekje na sredini po pomembnosti. Drugi največkrat naveden razlog je »rad/-a imam delo z 

otroki in mladostniki«, ki je bil označen po pomembnosti bolje kot največkrat zastopani 

vzrok, in sicer v povprečju 2,25.  Tretji največkrat navedeni vzrok je »ţelel/-a sem 

pomagati osebam, ki na določenih področjih potrebujejo pomoč«. Pomembnost te trditve je 

1,86. Trditev »ţelel/-a sem zapolniti prosti čas« je najbolje ocenjena trditev po 

pomembnosti, vendar je bila kot vzrok za delo prostovoljca navedena le enkrat. 

Anketiranci so kot pomembno označili še trditev »zaradi druţenja in spoznavanja drugih 

prostovoljcev«. Pod razlog drugo je eden od anketirancev navedel, da je bil motiv za 

udeleţbo prošnja mame nevrofizioterapevtke, ki ga je prosila za pomoč v koloniji. 

 

Tako po pogostosti pojavljanja kot po pomembnosti sta v očeh anketirancev motiva  »rad/-

a imam delo z otroki in mladostniki« in »zaradi pridobivanja novih znanj in izkušenj« zelo 

pomembna. Prav tako je pomemben in zastopan motiv »ţelel/-a sem pomagati osebam, ki 

na določenih področjih potrebujejo pomoč« 

 

Ţelela sem ugotoviti motiv prostovoljca za udeleţbo na taboru za mladostnike v Centru 

Sonček Vrtiče. Prostovoljci so med najbolj pogostimi tremi tako po pomembnosti kot tudi 

po pogostosti pojavljanja navedli motiv »zaradi ţelje pomagati tistim, ki potrebujejo 

pomoč«. Prav tako je bil pogosto naveden motiv »rad/-a imam delo z mladostniki« in 

»zaradi pridobivanja znanj in novih izkušenj«. Po tem se naša skupina prostovoljcev ujema 

z motivi za opravljanje dela prostovoljca, ki so najbolj pogoste med mladimi v Sloveniji in 

so motiv »pomagati ljudem v stiski« prav tako postavili na tretje mesto (50,9 %) (Grill, 

2007). Grill (2007) navaja, da so sicer najpogostejši motivi za vključitev v prostovoljno 

delo izkušnje pri delu z ljudmi, delati kaj koristnega, pomagati ljudem v stiski in izkoristiti 

prosti čas. Raziskava Fact and Figures  research project je pokazala, da so najpogostejši 

motivi za opravljanje prostovoljstva moţnost vzpostavljanja novih znanstev, pridobivanje 

novih izkušenj in znanj, pomoč drugim, občutek koristnosti in osebno zadovoljstvo (Grill, 

2007; www.cev.be/facts&figures.htm). 

 

http://www.cev.be/facts&figures.htm
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Hipotezo številka 4, da se za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče večina odloča zaradi želje pomagati drugim, 

sprejmemo. 

 

5. PRIDOBITEV INFORMACIJ O TAŠNI OBLIKI PROSTOVOLJNEGA 

DELA 

 

Tabela 9:Prikaz vzorca glede obveščenosti za takšno obliko prostovoljnega dela 

 f f % 

Vodja tabora 1 6,7 

Prijatelji 3 20 

Otroci, ki se udeleţujejo tabora 0 0 

Drugi prostovoljci 5 33,3 

Oglas, javna predstavitev, internet 0 0 

Sorodniki 6 40 

Oglas na fakulteti 0 0 

Σ 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Grafični prikaz vzorca glede na obveščenost za takšno obliko prostovoljnega dela 

 

Malo manj kot polovica (40 %) je za tako obliko prostovoljnega dela izvedelo od 

sorodnikov, tretjina prostovoljcev (33,3 %) je za tako obliko prostovoljstva izvedela od 

drugih prostovoljcev, 20 % jih je za to izvedelo od prijateljev. Enega je s tako obliko dela 

seznanil vodja tabora.  

 

Ţelela sem izvedeti, kako so prostovoljci izvedeli za tako obliko prostovoljnega dela. 

Rezultati so pokazali, da prav nihče za delo ni izvedel preko otrok, ki se udeleţujejo 
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0
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0
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tabora, na fakulteti ali preko oglasa, javne prireditve ali interneta. Vzrok takega rezultata je 

najbrţ to, da GDCP prostovoljce v večini išče preko osebnega stika, saj le tako lahko ljudi 

spoznajo osebno, še pred odhodom na tabor, kolonijo. Kar nekaj prostovoljcev ima starše 

delovne terapevte, fizioterapevte ali imajo v druţini sorojenca s CP. Temu ustreza tudi 

rezultat, da so za tako obliko prostovoljstva izvedeli od sorodnikov. Kljub vsemu je velik 

deleţ promocije takega dela na samih prostovoljcih, ki preko osebnega stika o tem 

obveščajo svoje prijatelje. Grill (2007) navaja, da prostovoljci za delo izvedo preko 

poznanstev med prostovoljci, veliko se jih pridruţi samih ali na povabilo koga iz 

organizacije. Za delo pa se odločajo tudi na pobudo kampanj in oglasov. 

 

Hipotezo številka 5, da so za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče izvedeli od prijateljev, zavrnemo.  

 

6. UDELEŢBA PROSTOVOLJCEV NA DODATNIH IZPOPOLNJEVANJIH V 

OKVIRU GDCP 

 

Tabela 10: Prikaz vzorca glede na udeleţbo seminarjev, izobraţevanj 

UDELEŢBA SEMINARJEV f f % 

DA 7 46,7 

VČASIH 5 33,3 

NE, ker sem letos prvič spremljevalec/-ka in letos še 

ni bilo moţnosti, vendar sem se pripravljen/-a 

udeleţiti dodatnih izobraţevanj. 

1 6,7 

NE 2 13,3 

Σ 15 100 

 

Prostovoljci se v večini udeleţujejo različnih seminarjev, izobraţevanj, ki jih organizira 

GDCP. Skoraj polovica (46,7 %) se seminarjev redno udeleţuje, 33,3 % se jih udeleţi 

občasno, 6,7 % te moţnosti še ni imelo, saj je šele letos začela z delom prostovoljca pri 

društvu, le 13,3 % se seminarjev ne udeleţuje. 

 

Ţelela sem ugotoviti, ali so se prostovoljci pripravljeni še dodatno izobraţevati za svoje 

delo, ki ga opravljajo kot prostovoljci pri društvu, ter ali se udeleţujejo dodatnih 

izpopolnjevanj. Zgornji rezultati (Tabela 10) kaţejo, da se je kar 80 % prostovoljcev vsaj 

občasno pripravljeno dodatno izobraţevati. Menim, da predvsem zato, ker so prostovoljci 

še dokaj mladi in se s to populacijo otrok in mladostnikov srečujejo prvič, zato vsako 
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dodatno znanje koristi pri delu. Prav tako so prostovoljci v večini še študentje, ki imajo še 

dovolj prostega časa in interesa za dodatna izobraţevanja. Za primerjavo z drugimi 

organizacijami in pripravljenostjo prostovoljcev na izobraţevanje nismo našli ustreznih 

podatkov. Vendar imajo prostovoljci moţnosti izobraţevanj, kar navaja tudi Grill (2007). 

Pravi, da je v dveh tretjinah organizacij potrebno opraviti določene zahteve, preden lahko 

pričnejo z delom. V teh organizacijah kar tri četrtine na prvo mesto postavlja zahtevo 

udeleţbe na uvodnem seminarju oziroma usposabljanju za prostovoljce. V nekaterih 

organizacijah so prostovoljci deleţni le začetnega izobraţevanja, v drugih le-to pripravijo 

večkrat letno. Izobraţevanje se organizira kot medsebojna izmenjava izkušenj, mentorsko 

vodenje ali povratne informacije o delu. V GDCP udeleţba na izobraţevanjih ni pogoj za 

opravljanje dela, a je pa močno zaţeleno, da se prostovoljci pred delom, če je organizirano 

izobraţevanje, le-tega udeleţijo. Udeleţba je kljub neobveznosti vedno velika s strani 

prostovoljcev, ki delujejo znotraj GDCP. 

 

Hipotezo številka 6, prostovoljci, ki so se udeležili tabora za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče se udeležujejo dodatnih izobraževanj v okviru društva 

Sonček, GDCP, sprejmemo.  

 

7. ZNAČAJKE LASTNOSTI, KI NAJ BI JIH IMEL PROSTOVOLJEC NA 

TABORU ZA MLADOSTNIKE S CP V CENTRU SONČEK VRTIČE  

 

V Tabeli 11 so prikazani odgovori, ki prikazujejo po kakšnem vrstnem redu po 

pomembnosti so prostovoljci določili posamezne značajske lastnosti, ki se jim zdijo 

pomembne pri prostovoljcu za opravljanje takšnega dela. 

 

Tabela 11: Značajske lastnosti prostovoljcev 

ZNAČAJSKE LASTNOSTI  N Nt Min Max M SO 

Zanesljiv. 15 12 1 3 1,67 0,78 

Odgovoren. 15 10 1 3 1,9 0,74 

Dobre volje, pozitivno misleč. 15 9 3 5 4,11 0,60 

V pomoč in podporo. 15 7 1 5 2,86 1,35 

Druţaben. 15 5 3 5 4,6 0,89 

Strpen. 15 5 3 5 3,6 0,89 

Sposoben empatije. 15 5 1 5 3,2 1,64 

Prijazen. 15 4 2 4 3 0,82 

Kreativen. 15 3 4 5 4,66 0,58 
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Fleksibilen. 15 3 4 5 4,33 0,58 

Pošten. 15 3 1 5 2,33 2,31 

Sočuten. 15 2 2 5 3,5 2,12 

Pravičen.  15 2 0 5 2,5 3,54 

Do vseh enak. 15 2 1 3 2 1,41 

Nesebičen. 15 2 1 3 2 1,41 

Dobro organiziran. 15 1 4 4 4 0 

Pozoren. 15 1 2 2 2 0 

Strog. 15 0 0 0 0 0 

Drugo. 15 0 0 0 0 0 

 

N – numerus, št. sodelujočih, Nt – pogostost pojavljanja lastnosti, Min/Max – razpon 

rezultatov za posamezno trditev, M – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

 

Anketiranci so morali našteti pet najpomembnejših lastnosti zanje in jih razvrstiti po 

pomembnosti od 1 do 5. 

 

Največkrat označena značajska lastnost prostovoljca, ki sodeluje na taboru, je 

»zanesljivost« (12-krat), druga je »odgovornost« (10-krat), tretja »dobra volja in pozitivno 

mišljenje« (9-krat), na četrtem mestu je bila po pogostosti označena lastnost »v pomoč in 

podporo« (7-krat). Zanesljivost, ki je bila največkrat označena lastnost, se prostovoljcem ni 

zdela najpomembnejša (povprečna ocena le 1,67 po pomembnosti na lestvici do 5). 

Lastnost »kreativen« je najbolje ocenjena lastnost, čeprav se je na seznamu pojavila le 

trikrat. Druga najbolje ocenjena lastnost je »druţaben«, in sicer je povprečna ocena 4,60, 

tretja najbolje ocenjena lastnost je »fleksibilen« (4,33). Med lastnostmi, ki so po 

pomembnosti dobro ocenjene so še »dobre volje, pozitivno misleč, dobro organiziran, 

strpen, sočuten in sposoben empatije«. Če pogledamo oba kriterija, tako največkrat 

pojavljeno lastnost in skušamo dodati še pomembnost, lahko rečemo, da je lastnost »dobre 

volje, pozitivno misleč«, ki naj bi jo imel prostovoljec na taboru, najbolj zaţelena. 

 

Ţelela sem ugotoviti, katere značajske lastnosti naj bi imel prostovoljec na taboru za 

mladostnike v Centru Sonček Vrtiče. V Tabeli 11 se je pokazalo, da so prostovoljci 

podobnega mnenja, kot je bilo ugotovljeno v raziskavi o slovenskih prostovoljcih (Grill, 

2007). Na podlagi raziskave sem predvidevala, da bodo najbolj zaţelene značajske 

lastnosti zanesljivost, odgovornost in kreativnost. Odgovori anketirancev so pokazali, da se 

največkrat pojavi značajska lastnost zanesljivost in odgovornost ter najpomembnejša je 
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kreativnost. Da so rezultati nakazali na te značajske lastnosti, je posledica tega, da je 

odgovornost pri delu s tako populacijo mladostnikov zares velika, saj je potrebno 

upoštevati samo naravo motnje, vse zdravstvene teţave ter tudi ţelje mladostnikov. Z 

odgovornostjo pride tudi zanesljivost, saj moram kot vodja tabora vedeti, da, če nekomu 

zaupam nalogo, da bo le-ta narejena. Kreativnost pa je na taboru zaţelena, saj je program 

tabora usmerjen v ročno izdelovanje in delo z izkustvom.  

 

Hipotezo številka 7, prostovoljec na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče naj bi 

bil zanesljiv, odgovoren in kreativen, sprejmemo. 

 

8. OPRAVLJEN INTERNI TEČAJ PLAVANJA PO METODI HALIWICK 

 

Tabela 12: Struktura vzorca glede na opravljen interni tečaj plavanja po metodi Haliwick in 

opravljen tečaj za učitelja plavanja 

OPRAVLJEN INTERNI 

TEČAJ 
f f % 

DA 11 73,3 

NE 4 26,7 

Σ 15 100 

NAZIV UČITELJ 

PLAVANJA 

  DA 1 6,7 

NE 14 93,3 

Σ 15 100 

 

DA
73%

NE
27%

 

Graf 4: Grafični prikaz vzorca glede na opravljen interni tečaj plavanja po metodi 

Haliwick 
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Naziv učitelj plavanja ima le eden od prostovoljcev. Ostalih 14 prostovoljcev tečaja za 

učitelja plavanja ni opravljala. 11 (73 %) prostovoljcev, ki so se udeleţili tabora se je 

udeleţilo internega izobraţevanja za vaditelja plavanja po metodi Haliwick, 4 (26,7 %) 

prostovoljci se tečaja niso udeleţile, dva zaradi tega, ker sta se kot prostovoljca društvu 

pridruţila šele nedavno in te moţnosti še nista imela. 

 

Zanimalo me je, ali imajo prostovoljci, ki so se udeleţili tabora za mladostnike v Centru 

Sonček Vrtiče, opravljen tečaj plavanja po metodi Haliwick ter če ima kdo pridobljen 

naziv učitelj plavanja. V društvu se vsako leto zberejo prostovoljci, ki bodo delali tekom 

poletja v različnih dejavnostih društva, in vodja šolskih kolonij ter opravijo enodnevni 

interni tečaj plavanja po metodi Haliwick. Udeleţba na tečaju je zelo zaţelena, saj se v 

vseh kolonijah in taborih v vodi dela po metodi Haliwick. Pri starejših udeleţencih se 

plavanje nato še nadgrajuje. Iz Tabele 12 je razvidno, da se je 11 prostovoljcev udeleţilo 

internega tečaja in da so pridobili osnovno rokovanje za delo v vodi po metodi Haliwick. 

Rezultati so odraz tega, da so se prostovoljci zares pripravljeni izobraţevati in se dodatno 

izpopolnjevati, da bo njihovo delo kvalitetno in da bo za otroke in mladostnike dobro 

poskrbljeno. Eden od prostovoljcev je v lastni reţiji opravil tudi tečaj za učitelja plavanja 

in pridobil naziv učitelj plavanja. Znanje s tega področja pride prav predvsem pri gibalno 

sposobnejših mladostnikih, ki svojo tehniko plavanja lahko še nadgradijo. 

 

Hipotezo številka 8, večina prostovoljcev se je udeležila internega izobraževanja za 

vaditelja plavanja po metodi Haliwick, sprejmemo. 

 

9. PRIPRAVLJENOST VODITI RAZLIČNE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ 

TABORA ZA MLADOSTNIKE S CP V CENTRU SONČEK VRTIČE 

 

Tabela 13: Struktura vzorca glede na pripravljenost vodenja različnih dejavnosti 

PRIPRAVLJENOST 

VODENJA/ORGANIZIRANJA 
f f % 

DA 15 100 

NE 0 0 

Σ 15 100 

 

Vseh 15 anketirancev (100 %) je pripravljenih poleg vsakodnevnega dela spremljevalca 

voditi tudi kakšno dodatno dejavnost ali delavnico znotraj programa tabora.  
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Tabela 14: Vrsta dejavnosti, ki so jo prostovoljci pripravljeni voditi 

Dejavnosti f f % Vrste dejavnosti 

Športne 10 34 

sprehodi, telovadba, igre z ţogo, plezanje, plavanje, 

nogomet, badminton, športne igre, jahanje, telovadba, 

kolesarjenje, orientacijski pohod, plesne dejavnosti, 

tricikel 

Likovne 6 21 

risanje, ustvarjanje iz fimomase, barvanje lesenih 

predmetov, rezbarjenje, razne ustvarjalne delavnice z 

različnimi tehnikami, papirna tehnika, izdelovanje 

izdelkov iz različnih materialov, risanje, izdelovanje 

nakita, risanje 

Glasbene 4 14 
petje, kreativne glasbene delavnice z izdelavo unikatnih 

enostavnih inštrumentov, igranje kitare 

Plesne 3 10 
druţabni plesi, narodni in folklorni plesi, polka, valček, 

petje 

Drugo 6 21 
gospodinjske aktivnosti, tehnične delavnice, kuharske 

delavnice, učenje znakovnega jezika gluhih 

Σ 
(moţnih več odg.) 

29 100  

34

21

14

10

športne

likovne

glasbene

plesne

 

Graf 5: Grafični prikaz vzorca glede na vrsto dejavnosti, ki so jo prostovoljci pripravljeni voditi 

 

Največ interesa so prostovoljci pokazali za vodenje športnih delavnic (34 %), sledil je 

interes za vodenje likovnih delavnic (21 %), nato glasbenih delavnic (14 %) in nazadnje še 

plesne delavnice (10 %). Pod drugo (21 %) so prostovoljci navedli gospodinjske in 

tehnične dejavnosti, kuharske delavnice ter učenje znakovnega jezika.  

 

Ţelela sem ugotoviti, ali so prostovoljci na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče 

pripravljeni voditi različne dodatne delavnice. Rezultati (Tabela 13) so predvsem zaţeleni, 

saj je zame kot za vodjo tabora zelo pomembno, da so prostovoljci pripravljeni voditi 
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posamezne delavnice, saj se delo tako lepo razdeli na vse prostovoljce in ne pride do 

preobremenjenosti. Ker je program zastavljen tako, da je veliko poudarka na športnih in 

likovnih oziroma praktičnih delavnicah, je rezultat pričakovan. Rezultate lahko razloţimo 

tudi s tem, da se ţe pri izbiri prostovoljcev pogovarjamo o takem načinu dela in ţe pri 

izbiri prostovoljcev za tabor je to pomemben dejavnik. Prav tako ţe pred taborom 

prostovoljci navedejo svoje hobije in potem skupaj poskušamo narediti dobro delavnico za 

tabor, ki bo prilagojena mladostnikom s posebnimi potrebami. 

 

Hipotezo številka 9, pripravljenost prostovoljcev za vodenje različnih dejavnosti je velika,  

sprejmemo. 

 

10.  DODATNA ZNANJA, KI BI JIH PROSTOVOLJCI ŢELELI PRIDOBITI 

PRED ODHODOM NA TABOR ZA MLADOSTNIKE S CP V CENTRU 

SONČEK VRTIČE  

 

Tabela 15: Struktura vzorca glede na ţelena dodatna znanja 

VSEBINE f f% 

Informacije o mladostniku, ki mu bom spremljevalec. 13 24 

Vsebine s področja fizioterapije (presedanje, telovadba, rokovanje z 

gibalno ovirano osebo …). 
10 19 

Vsebine programa (namen in cilji tabora, kraj izvedbe …). 9 17 

Vsebine s področja motnje (CP, Downov sindrom, druga gibalna 

oviranost, duševne motnje …). 
8 15 

Vsebine s področja epilepsije (vrsta napadov, apliciranje zdravil …). 8 15 

Vsebine s področja vsakodnevnega druţenja z mladostniki. 4 7 

O delovnem času, nalogah ter dolţnostih spremljevalcev. 2 4 

Drugo. 0 0 

Σ 

(moţnih več odg.) 
54 100 
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Graf 6: Grafični prikaz vzorca glede na ţelena dodatna znanja 

 

Največkrat označeno dodatno znanje, 24 %, ki bi ga prostovoljci ţeleli pridobiti pred 

odhodom na tabor so informacije o mladostniku, ki ga bodo spremljali. Na drugem mestu 

(19 %) je znanje s področja fizioterapije, na tretjem mestu (17 %) pa znanje o samem 

programu, vsebinah in ciljih tabora. Sledijo znanja o motnjah in epilepsiji (15 %), nato 

znanja o vsakodnevnem druţenju z mladostniki (7 %) ter znanje o nalogah spremljevalcev 

(4 %). 

 

Ţelela sem vedeti, katera dodatna znanja bi prostovoljci pred odhodom na tabor za 

mladostnike v Centru Sonček Vrtiče ţeleli pridobiti. Izhajala sem iz svoje ţelje, kaj si kot 

prostovoljka najbolj ţelim vedeti pred odhodom na podobne kolonije, tabore, ter iz 

pogovora z ostalimi prostovoljci. Po pridobljenih rezultatih (Tabela 15) je kot najbolj 

zaţeleno znanje pred odhodom kar 13 od 15 prostovoljcev navedlo informacije o 

mladostniku, ki ga bodo spremlajli. Rezultati so pričakovani, saj so podatki o mladostniku, 

ki ga bo prostovoljec spremljal zelo pomembni (morebitne alergije, epileptični napadi, 

hujše gibalne omejitve, odvajanje, spanje …). 

 

Hipotezo številka 10, pred odhodom na tabor za mladostnike s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Vrtiče si prostovoljci najbolj želijo izvedeti podatke o mladostniku, ki ga 

bodo spremljali, sprejmemo. 
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11. MNENJE O KORISTNOSTI PREŢIVLJANJA POČITNIC ZA 

MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO V CENTRU SONČEK 

VRTIČE 

 

Tabela 16: Struktura vzorca glede na mnenje o primernosti in koristnosti preţivljanja počitnic na 

taborih 

PRIMEREN NAČIN 

PREŢIVLJANJA POČITNIC 
f f % 

DA 15 100 

NE 0 0 

Σ 15 100 

 

Vseh 15 prostovoljcev (100 %) je mnenja, da je takšen način preţivljanja počitnic za 

mladostnike s CP koristen in primeren. 

 

Ţelela sem ugotoviti mnenje o koristnosti preţivljanja počitnic mladostnikov s cerebralno 

paralizo v Centru Sonček Vrtiče. Mnenja prostovoljcev, zakaj se jim zdi primeren in 

koristen način preţivljanja počitnic v obliki tabora, so zelo raznolike: nove izkušnje in 

večja samostojnost, ponujenih je veliko zanimivih aktivnosti, ki jih doma mogoče ne bi 

doţiveli, dobijo občutek bivanja ter odgovornosti v večji skupini, omogoči učinkovito 

preţivljanje prostega časa v naravi, sprememba okolja in ţivljenjskega ritma, priloţnost 

doţiveti novo okolje proč od staršev. Dobro pa je tudi z vidika druţenja in spoznavanja 

novih prijateljev, sovrstnikov s podobnimi omejitvami, uţivanje, zabava, moţnost učenja 

raznih dnevnih opravil, hobijev, pogovor o svojih teţavah s spremljevalci, učenje veščin za 

ţivljenje. Spoznavajo tudi sebe – svoje sposobnosti in omejitev, ob podpori, ki so jo 

deleţni, se trudijo izboljšati svoje primanjkljaje, preverjajo svoje meje, zmoţnosti. 

Rezultati (Tabela 16) so spodbudni za naprej, saj je mnenje prostovoljcev, da se jim taka 

oblika počitnic zdi dobra velik pokazatelj tega, da se znotraj tabora dela dobro in tudi to je 

pohvala za prostovoljce. 

 

Hipotezo številka 11, prostovoljci bodo mnenja, da je tabor za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče koristna oblika preživljanja počitnic, sprejmemo. 
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12.  ZADOVOLJSTVO PROSTOVOLJCEV S PROGRAMOM TABORA ZA 

MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO V CENTRU SONČEK V 

VRTIČAH 

 

Tabela 17: Struktura vzorca glede na zadovoljstvo s programom tabora 

ZADOVOLJSTVO S 

PROGRAMOM 
f f % 

DA 15 100 

NE 0 0 

Σ 15 100 

 

Na vprašanje o zadovoljstvu s programom so vsi (100 %) anketiranci odgovorili, da so bili 

s programom zadovoljni. 

Poleg zadovoljstva s programom me je zanimalo še nekoliko več o vsebinah znotraj 

programa. Kajti program je sestavljen iz različnih vsebina in ţelela sem vedeti, ali so le-te 

dovolj raznolike ali ne in če so bili prostovoljci zadovoljni tudi z vodenjem tabora.  

 

Tabela 18: Zadovoljstvo z vsebinami programa, vodstvom tabora 

SPREMENLJIVKA f f % Σ 

RAZNOLIKOST PROGRAMA DA 15 100 15 

NE 0 0 

PREMALO VSEBIN DA 2 13 15 

NE 13 87 

PREVEČ VSEBIN DA 0 0 15 

NE 15 100 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

PROSTOVOLJCEV IN VODJE 

DA 13 87 15 

NE 0 0 

DELNO 2 13 

Vsi (100 %) anketiranci so menili, da smo mladostnikom ponudili dovolj raznolik 

program. 87 % prostovoljcev je bilo mnenja, da vsebin na taboru ni bilo premalo, 13 % pa, 

da je bilo vsebin s področja, kjer uporabniki razvijajo in odkrivajo svoje talente, premalo. 

Vsi (100 %) prostovoljci so se strinjali, da ni bilo nobenih vsebin na taboru preveč. 87 % 

prostovoljcev je bilo zadovoljnih z delom vodje tabora in ostalih prostovoljcev, 13 % jih je 

bilo zadovoljnih le delno. 

 

Ţelela sem ugotoviti zadovoljstvo prostovoljcev s programom tabora za mladostnike s  
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CP v Centru Sonček Vrtiče. Rezultati kaţejo (Tabela 18), da so bili vsi zadovoljni s 

programom, prav tako tudi vsi menijo, da nobenih vsebin na taboru ni bilo preveč. Dva 

prostovoljca predlagata, da bi bilo lahko na taboru več dejavnosti, ki bi spodbujale 

mladostnikove talente. K zadovoljstvu s programom pripomore tudi zadovoljstvo z delom 

vodje tabora in drugih prostovoljcev. Dva sta navedla, da nista bila najbolj zadovoljna, 

vendar vzrok nezadovoljstva ni bil v delu vodje, temveč v nesoglasju, ki je nastal sredi 

tabora med enim od prostovoljcev in drugimi prostovoljci. Pomembno je, da mladostniki 

niso občutili napetosti in da se v prihodnje te teţave takoj rešijo z odkrito komunikacijo, 

saj bi bilo škoda, da bi zaradi takih nesoglasij izgubili dobre prostovoljce. 

 

Hipotezo številka 12, prostovoljci bodo s programom tabora za mladostnike s posebnimi 

potrebami v Centru Sonček Vrtiče zadovoljni, sprejmemo. 

 

13.  TEŢAVE, S KATERIMI SE PROSTOVOLJCI NAJPOGOSTEJE 

SREČUJEJO PRI DELU Z MLADOSTNIKI NA TABORU ZA 

MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO V CENTRU SONČEK 

VRTIČE 

 

Tabela 19: Prikaz vzorca glede na teţave, s katerimi se prostovoljci najpogosteje srečujejo 

TEŢAVE f f % 

Teţave pri odvajanju in izločanju. 10 17 

Fizični napor pri dvigovanju, presedanju. 10 17 

Teţave pri komunikaciji z mladostnikom. 8 14 

Teţave pri jutranji telovadbi. 8 14 

Teţave pri hranjenju. 8 14 

Teţave pri osebni higieni. 6 10 

Teţave pri oblačenju. 4 7 

Izkoriščanje uporabnika. 4 7 

Σ 

(moţnih več odg.) 
58 100 

Moţnih je bilo več odgovorov, odgovori niso bili vrednoteni po pomembnosti. 
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Graf 7: Grafični prikaz vzorca glede na teţave, s katerimi se prostovoljci najpogosteje srečujejo 

 

Največ teţav je prostovoljcem predstavljalo delo, ki se navezuje na teţave pri odvajanju in 

izločanju ter fizični napori pri dvigovanju, presedanju (17 %). Na drugem mestu so teţave 

pri hranjenju, teţave pri komuniciranju z mladostniki ter teţave pri jutranji telovadbi (14 

%). Na tretjem mestu so teţave pri osebni higieni (10 %). Na četrtem mestu so teţave pri 

oblačenju in teţave, ki so posledica izkoriščanja spremljevalca s strani uporabnika (7 %).  

 

Ţelela sem ugotoviti, s katerimi teţavami se prostovoljci najpogosteje srečujejo pri delu z 

mladostniki na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče. Rezultati (Tabela 22) so 

pokazali, da je največ teţav na področju osebne nege – odvajanje in izločanje ter na 

področju fizičnega napora pri samem premikanju, dvigovanju in presedanju mladostnikov. 

Teţave so tudi pričakovane, saj je skupina na zadnjem taboru imela kar 11 mladostnikov 

na invalidskem vozičku. Predpostavka, da bo največ teţav na področju jutranje telovadbe, 

izhaja iz tega, da je jutranja telovadba prepletena z elementi fizioterapije, ki za 

prostovoljce ni bila študijska smer. Res je, da je večina prostovoljcev ţe večkrat sodelovala 

na taboru ali v kakšni drugi koloniji, kjer so s tega področja pridobili veliko izkušenj.  

 

Hipotezo številka 13, prostovoljci na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče 

imajo največ težav na področju jutranje telovadbe, zavrnemo. 
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14.  PRIMERNOST LOKACIJE TABORA ZA MLADOSTNIKE S 

CEREBRALNO PARALIZO 

Tabela 20: Struktura vzorca glede na mnenje o primernosti lokacije 

PRIMERNOST LOKACIJE f f % 

DA 13 87 

NE 2 13 

Σ 15 100 

 

87 % anketiranih je mnenja, da je lokacija v Centru Sonček Vrtiče primerna za 

mladostnike s posebnimi potrebami, 13 % jih meni, da lokacija ni primerna.  

 

Ţelela sem ugotoviti, ali je lokacija v Centru Sonček Vrtiče primerna za mladostnike s CP. 

Iz rezultatov zgoraj (Tabela 23) vidimo, da se lokacija večini prostovoljcev zdi primerna. 

Rezultati so odraz tega, da je lokacija zelo lepo urejana s klančinami, prilagojenimi 

stranišči in kopalnicami, z bazenom, ob katerem je tudi dvigalo za spust v vodo, tušem, 

prilagojeno plezalno steno ter da je v naravi in odmaknjena od prometnega vrveţa. Majhen 

deleţ anketirancev je pod razloge, zakaj lokacija ni primerna, navedlo en sam razlog, in 

sicer, da nima primernega zunanjega prostora za druţenje in izvajanje delavnic. Tak 

prostor je na lokaciji obstajal, vendar se je lani skedenj podrl, doslej še niso postavili 

novega.  

 

Hipotezo številka 14, lokacija v Centru Sonček Vrtiče je ustrezna za mladostnike s 

cerebralno paralizo, sprejmemo. 

 

15.  PONOVNA UDELEŢBA PROSTOVOLJCEV NA TABORU ZA 

MLADOSTNIKE S CEREBRALNO PARALIZO V CENTRU SONČEK 

VRTIČE 

 

Tabela 21: Struktura vzorca glede na ponovno udeleţbo na taboru 

PONOVNA UDELEŢBA f f % 

DA 11 73 

NE 0 0 

MOGOČE 4 27 

Σ 15 100 
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73 % prostovoljcev načrtuje, da se bodo tabora v prihodnjih letih še udeleţili. 27 % o tem 

še ni popolnoma prepričana in je odgovorila, da se bo tabora mogoče še kdaj udeleţila. 

Nihče ni bil odločen, da se tabora nikoli več ne udeleţi. 

 

Na ponovno udeleţbo na taboru vplivajo tudi medsebojni odnosi med prostovoljci kot tudi 

med prostovoljci in mladostniki. Zato sem ţelela vedeti, kakšni stiki so se tekom tabora 

vzpostavili in ali se bodo obdrţali tudi izven okvirov tabora. 

 

Tabela 22: Struktura vzorca glede na stike z mladostniki in prostovoljci 

SPREMENLJIVKA f f % Σ 

STIKI Z MLADOSTNIKI DA 12 80 15 

NE 3 20 

STIKI S SPREMLJEVACI  DA 15 100 15 

NE 0 0 

PREVEČ VSEBIN DA 0 0 15 

NE 15 100 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

PROSTOVOLJCEV IN VODJE 

DA 13 87 15 

 

Prostovoljci so v večini (80 %) navedli, da bodo z nekaterimi mladostniki tudi po taboru 

obdrţali stike, 20 % te ţelje nima. Vsi prostovoljci (100 %) so prepričani, da bodo z 

ostalimi prostovoljci obdrţali stike tudi po končanem taboru. 

 

Zanimalo me je, ali se bodo prostovoljci tabora še kdaj udeleţili. Predpostavila sem, da bo 

tabor kvaliteten v tolikšni meri in prijazen tako mladostnikom kot prostovoljcem, da se 

bodo le-ti ţeleli še vrniti in opravljati to delo. Kot so pokazali rezultati (Tabela 21), je kar 

11 od 15 prostovoljcev prepričanih, da se bodo tabora še udeleţili. Kot vodja tabora sem si 

takšne rezultate ţelela, saj je teţko dobiti dobre prostovoljce, ki bodo na pravi način 

sodelovali na taboru. Menim, da je vzrok za tako pozitiven odziv dober program, dobro 

sodelovanje med vsemi udeleţenci, pozitivna naravnanost ter dober odnos do dela in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. Prav tako je vzrok temu tudi to, da se med 

prostovoljci sklenejo trdna prijateljstva, ki se bodo nadaljevala tudi po taboru, prav tako 

tudi prijateljstva med prostovoljci in mladostniki. 

 

Hipotezo številka 15, da se bodo prostovoljci tabora za mladostnike v Centru Sonček 

Vrtiče udeležili tudi prihodnje leto, sprejmemo. 
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3 ZAKLJUČEK 

 

Prostovoljstvo, ki ga posamezniki opravljajo s pravim namenom, je eno najlepših in 

najčistejših oblik darila, ki ga posameznik lahko pokloni nekomu drugemu. Motivi za delo 

prostovoljca so različni, vendar se pogosteje pojavljajo naslednji motivi: moţnost 

vzpostavljanja novih znanstev, pridobivanje novih izkušenj in pomoč drugim. Če se 

njihovo delo ceni in vrednoti na pravi način, je zadovoljstvo vzajemno in tudi posameznik 

dobi nazaj nekaj pozitivnega, nekaj, kar mu daje dodatno energijo. Prostovoljstvo nas 

obogati na vseh ravneh in s prostovoljstvom lahko pridobimo neverjetne izkušnje, ki jih 

marsikdo ne bo nikoli izkusil. 

 

Osnovni namen diplomskega dela je bil predstaviti tabor za mladostnike s CP v Centru 

Sonček Vrtiče in naloge spremljevalcev na taboru ter ugotoviti, kdo in zakaj se odloča za 

delo prostovoljca ter mnenje o taboru, teţavah in pozitivnih stvareh, ki se pojavijo tekom 

enotedenskega bivanja skupaj z mladostniki.  

 

Anketa je bila razdeljena 15 prostovoljcem s tabora, glede na rezultate pa lahko 

povzamemo naslednje ugotovitve.  

 

Program tabora je predstavljen od same priprave do izvedbe in končne evalvacije. Deli 

tabora so natančno opisani in predstavljeni tudi slikovno. Cilji tabora so realizirani, nekaj 

več pozornosti bi lahko namenili novim izkušnjam v bliţnji okolici in spoznavanju 

kmečkega okolja ter še bolj aktivnemu vključevanju teţko gibalno oviranih mladostnikov v 

dejavnosti. Najpomembnejši cilji so razvijanje samostojnosti, pridobivanje novih izkušenj, 

spoznanj in prijateljev. Pomembno je, da so cilji znani v naprej, vendar z moţnostjo 

prilagajanja posameznikom, njihovim ţeljam in potrebam. 

 

Rezultati so pokazali, da se za delo prostovoljca na taboru za mladostnike s CP v Centru 

Sonček Vrtiče v večini odločajo študentke in študentje, zastopani v pribliţno enakem 

razmerju po spolu. Tabora se je lansko leto udeleţila ena prostovoljka več kot je bilo 

prostovoljcev. Da je razmerje med moškimi in ţenskami skoraj enak, gre pripisati temu, da 

je narava dela na taboru fizično zahtevna. Potrebno je pridobiti veliko moških 

prostovoljcev, ki bodo fizično zahtevno delo opravili laţje kot ţenske.  
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Glede na smer študija je raziskava pokazala, da je več študentov naravoslovnih smeri kot 

druţboslovnih. Smer študija torej ne vpliva na samo izbiro delo prostovoljca, saj so bili 

med 15 prostovoljci le trije, ki študirajo druţboslovne smeri. Študentov naravoslovnih 

smeri je bilo 8, od tega trije študentje medicine, dva študenta strojništva in dva študenta 

fizioterapije ter en študent kemije in biologije. Bodoča izobrazba ni nujno pedagoška, da se 

nekdo loti dela prostovoljca na taboru.  

 

Tako po pogostosti pojavljanja kot po pomembnosti sta v očeh anketirancev motiva  »rad/-

a imam delo z otroki in mladostniki« in »zaradi pridobivanja novih znanj in izkušenj« zelo 

pomembna. Prav tako je pomemben in zastopan motiv »ţelel/-a sem pomagati osebam, ki 

na določenih področjih potrebujejo pomoč«  

 

Pobude za delo prostovoljca na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče so 

največkrat prišle od sorodnikov in drugih prostovoljcev. Predvsem je dober znak, da so bili 

prostovoljci, ki so ţe delali na taboru, zadovoljni in da so to zadovoljstvo prenesli naprej. 

Zavedati se je potrebno, da še vedno največ šteje glas prostovoljcev in samo v primeru, da 

se bo prostovoljce in njihovo delo spoštovalo, bodo še prihajali.  

 

Rezultati so pokazali, da se večina prostovoljcev, ki so je udeleţila tabora, udeleţuje tudi 

dodatnih izpopolnjevanj v okviru društva GDCP. To je pomembno sporočilo za delo v 

naprej, saj je le-to znak, da so prostovoljci ţeljni novega, dodatnega znanja na področju 

dela z osebami s posebnimi potrebami.  

 

Značajske lastnosti, ki naj bi jih prostovoljec na taboru imel, so zelo različne. Glede na 

rezultate ankete, naj bi prostovoljec na taboru za mladostnike v Centru Sonček Vrtiče bil 

zanesljiv, odgovoren, dobre volje in pozitivnega mišljenja, kreativen, fleksibilen , strpen in 

sočuten. 

 

73 % prostovoljcev, ki so se udeleţili tabora, se je prej ţe udeleţilo internega 

izobraţevanja za vaditelja plavanja po metodi Haliwick. Metoda je predvsem pomembna 

pri osebah s teţjo gibalno oviranostjo, ko gre za prilagajanje na vodo in udejstvovanje v 

vodi glede na sposobnosti in ne glede na starost.  
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Vsi prostovoljci, so poleg dela spremljevalca, pripravljeni voditi tudi različne dodatne 

dejavnosti. Za izvedbo programa tabora je takšna pripravljenost zelo zaţelena, saj se delo 

tako porazdeli med vse udeleţence. Najpogosteje so te dejavnosti športne, likovne in 

glasbene. 

 

Pred odhodom na tabor, si prostovoljci ţelijo pridobiti predvsem podatke o mladostniku, ki 

ga bodo spremljali, podatke glede fizioterapije in rokovanja ter podatke o vsebini 

programa. Rezultati so pričakovani, saj so podatki o mladostniku, ki ga prostovoljec 

spremlja, ključnega pomena ţe v trenutku, ko se odpeljemo. Morebitne alergije, epileptični 

napadi, so podatki, ki jih je potrebno vedeti ţe pred odhodom. 

 

Vsi anketiranci potrjujejo, da je takšen način preţivljanja počitnic koristen in primeren za 

mladostnike s CP. Če pogledamo program tabora, hitro ugotovimo, da je naravnan tako, da 

zadovolji mladostnikovo potrebo po gibanju, socializaciji, zaupanju, varnosti, druţenju, 

zabavi, učenju in preizkušanju novih stvari ter predvsem zavedanje, da je sprejet takšen, 

kot je.  

 

Rezultati so pokazali, da je program dobro zastavljen, saj je vsebin z različnih področij 

ravno prav in da je tabor dovolj raznolik, da vsak najde aktivnosti zase. Prostovoljci so s 

programom tabora zadovoljni, kljub temu pa so na končni evalvaciji podali nekaj 

predlogov, ki bodo v prihodnjem letu tabor še izboljšali.  

 

Rezultati kaţejo, da so najpogostejše teţave, ki se pojavljajo pri delu na področju fizičnega 

napora pri dvigovanju in presedanju, teţave pri odvajanju in izločanju, teţave pri jutranji 

telovadbi, hranjenju in nekaj tudi pri komunikaciji z mladostnikom. Rezultati so 

pričakovani, saj večina prostovoljcev ni fizioterapevtov in se z gibalno oviranimi 

mladostniku srečuje prvič. Prav tako je fizični napor vedno prisoten, saj skupina, ki ima v 

sredini kar 11 mladostnikov na vozičku, ni lahka in zares zahteva dobro psihično in fizično 

pripravljene prostovoljce.  

 

Lokacija tabora je stalna ţe od vsega začetka in je po rezultatih sodeč primerna za tovrsten 

tabor. Z vsemi prilagoditvami, ki jih nudi, izstopa od drugih letovišč. Lokacija je v celoti 
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primerna za gibalno ovirane osebe, ima dovolj prilagojenih stranišč, kopalnic, bazen z 

dvigalom, je lepo urejena in prijetna.  

 

Večina prostovoljcev se tabora še ţeli udeleţiti, kar je zame kot vodjo tabora zelo 

pomemben rezultat, saj se zavedam, da je dobre prostovoljce zelo teţko pridobiti in tudi 

teţko obdrţati. Zato je toliko bolj pomembno, da se med seboj ujamemo, sproti rešujemo 

konflikte in delamo v dobro mladostnikov in tudi sebe. 

 

Po končani obdelavi podatkov, smo ugotovili, da ima raziskava tudi nekaj pomanjkljivosti. 

Predvsem je vzorec anketirancev premajhen, da bi rezultate lahko posplošili. Majhen 

vzorec in zelo interno usmerjena vprašanja, nista dopuščala resnejših raziskav oziroma 

temeljitejše analize podatkov. Za delo v naprej, bi bilo potrebno povečati vzorec 

anketiranih ali celo razširiti anketo in jo izvesti tudi pri prostovoljcih drugih podobnih 

taborov.  

 

Dobljeni rezultati so namenjeni predvsem temu, da bo tabor v prihodnje lahko zastavljen še 

bolje, da bodo mnenja in ţelje prostovoljcev še bolj upoštevana ter da bo za mladostnike 

program še bolj zanimiv, prilagojen in zabaven. Spoznanja, ki smo jih pridobili z anketo 

ter s samo predstavitvijo tabora, bodo lahko v pomoč vsem, ki bi ţeleli organizirati tabor, 

kolonijo ali celo šolo v naravi. Dejavnosti so primerne za široko skupino oseb, z različnimi 

oblikami prizadetosti. 

 

V upanju, da bodo vedno ljudje, kot smo trenutno mi, prostovoljci društva GDCP, ki bodo 

pripravljeni delati dobro, zaključujem z mislijo, da je prostovoljstvo ena najlepših izkušenj, 

ki sem jih dobila, in tudi izkušnja, ki mi je dala lepo popotnico znanja, praktičnega pogleda 

in tudi veliko mero dobrih prijateljev. Prostovoljno delo me je zaznamovalo do te mere, da 

se zavedam, koliko šteje dobro delo, koliko lahko pomeni nasmeh in dobra gesta in to 

vsekakor poskušam obdrţati tudi pri delu z otroki v sluţbi.  
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Priloga 1 

 

ANKETA 

Pozdravljeni! 

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani in pripravljam diplomsko delo na temo Tabora za mladostnike v Vrtičah. Zanima 

me tudi struktura prostovoljcev, zakaj se odločate za tabor in pogled spremljevalcev na 

tabor za mladostnike.  

Prosim vas, da pri vprašanjih, kjer so odgovori ţe podani, izberete tisti odgovor, ki najbolj 

ustreza vašemu mnenju. Na vprašanja odprtega tipa poskušajte odgovoriti natančno in 

izčrpno. 

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno v študijske namene.  

Prosim vas za sodelovanje in natančno ter odkrito izpolnjevanje vprašalnika. 

Hvala.  

ALEKSANDRA AJDOVEC 

 

Splošni del 

1. SPOL (obkroži):    M  Ž 

2. STATUS in SMER ŠTUDIJA (Če ste študent prosim napišite, katero smer študirate, 

če ste zaposlen, kaj delate.) 

a) Sem dijak/-inja. 

b) Sem študent/-ka. 

c) Sem zaposlen/-a. 

d) Sem zaposlen/-a in študiram ob delu. 

e) Sem prijavljen/-a na zavodu za zaposlovanje. 

f) Drugo: ______________________________________________________.  

3. Zakaj ste se odločili za delo prostovoljca na taboru za mladostnike v Centru Sonček 

Vrtiče? (obkroži tri najpomembnejše in jih razvrsti po pomembnosti) 

a) Rad/-a imam delo z otroci in mladostniki.     ___ 

b) Želel/-a sem zapolniti prosti čas.           ___ 

c) Želel/-a sem pomagati osebam, ki na določenih področjih potrebujejo 

pomoč.___ 

d) Želel/-a sem spoznati nov krog ljudi.     ___ 

e) Želel/-a sem opraviti prakso/pripravništvo.    ___ 
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f) Želel/-a sem se na drugačen način družiti s prijatelji.   ___ 

g) Zaradi denarja.        ___ 

h) Zaradi zabave.        ___ 

i) Zaradi radovednosti.       ___ 

j) Opraviti sem moral/-a študijske obveznosti (praksa).   ___ 

k) Zaradi službene dolžnosti.      ___ 

l) Zaradi pridobivanja novih znanja in izkušenj.    ___ 

m) Zaradi osebnega zadovoljstva.      ___ 

n) Zaradi druženja in spoznavanja drugih prostovoljcev.   ___ 

o) Ker rad/-a aktivno in koristno preživljam prosti čas.   ___ 

p) Drugo:______________________________________________________ 

4. Kako ste izvedeli za takšno obliko prostovoljnega dela? 

a) Od vodje tabora. 

b) Od prijateljev. 

c) Od otrok, ki se udeležujejo tabora. 

d) Od drugih prostovoljcev. 

e) Oglas, javna predstavitev, internet. 

f) Od sorodnikov. 

g) Na fakulteti. 

h) Drugo: ________________________________________________  

5. Ali se udeležujete seminarjev, predavanj, izobraževanj, ki jih organizira društvo 

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo? 

a) DA 

b) VČASIH 

c) NE, ker sem letos prvič spremljevalec/ka in letos še ni bilo možnosti, vendar pa 

sem se pripravljen/a udeležiti dodatnih izobraževanj. 

d) NE 

6. Kakšne značajske lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec, ki spremlja 

mladostnike na taboru v Centru Sonček Vrtiče? (Obkrožite pet trditev, ki se vam 

zdijo najbolj ustrezne ter jih razvrstite po pomembnosti.) 

a) Prijazen.   ____ 

b) Pozoren.   ____ 

c) Sočuten.   ____ 

d) Zanesljiv.   ____ 

e) Sposoben empatije. ____ 

f) Dobro organiziran. ____ 

g) V pomoč in podporo. ____ 

h) Odgovoren.  ____ 

i) Pošten.   ____ 

j) Družaben.   ____ 

k) Do vseh enak.  ____ 

l) Fleksibilen.  ____ 

m) Nesebičen.  ____ 

n) Pravičen.   ____ 

o) Strog.   ____ 

p) Kreativen.   ____ 

q) Strpen.   ____ 

r) Dobre volje, pozitivno misleč. 

___ 
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s) Drugo: ___________________ 

7. Ali imate pridobljen naziv učitelj plavanja? 

a) DA 

b) NE 

8. Ali ste se kdaj udeležili internega izobraževanja GDCP ali drugega tečaja  za 

vaditelja plavanja po metodi Haliwick? 

a) DA     

Kje?_____________________________________________________________

_. 

b) NE 

9. Ali ste poleg dela spremljevalca pripravljeni organizirati in voditi dejavnosti in 

aktivnosti, ki potekajo znotraj tabora? 

a) DA 

b) NE 

 Če ste obkrožili NE, napišite zakaj: 

________________________________________ .  

10. Katere dejavnosti in aktivnosti ste pripravljeni voditi ?(npr: športne – plavanje, 

plezanje,….) 

a) Športne - ______________________________________ 

b) Likovne - _______________________________________ 

c) Glasbene - ______________________________________ 

d) Plesne - ________________________________________ 

e) Drugo: 

_______________________________________________________________. 

11. Katere vsebine, znanja bi želeli pridobiti pred odhodom na tabor za mladostnike v 

Center Sonček Vrtiče? (možnih več odgovorov) 

a) Vsebine s področja fizioterapije (presedanje, telovadba, rokovanje z gibalno 

ovirano osebo,…). 

b) Vsebine s področja same motnje (CP, Downov sindrom, druga gibalna 

oviranost, duševne motnje…). 

c) Vsebine s področja epilepsije (vrsta napadov, apliciranje zdravil,…). 

d) Vsebine s področja vsakodnevnega druženja z mladostniki. 

e) Informacije o mladostniku, ki mu bom spremljevalec. 

f) Vsebine, ki se tičejo samega programa (namen in cilji tabora, kraj izvedbe,…). 

g) O delovnem času spremljevalca in nalogah ter dolžnostih spremljevalcev.  

h) Drugo: 

________________________________________________________________ 

12. Ali menite, da je takšen način preživljanja počitnic za mladostnike s posebnimi 

potrebami koristen in primeren? 

a) DA  Zakaj?__________________________________________________ 
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b) NE  Zakaj? _________________________________________________ 

13. Ali ste bili s programom tabora za mladostnike v Centru Sonček v Vrtičah 

zadovoljni? 

a) DA 

b) NE 

14. Je bil program tabora dovolj raznolik? 

a) DA 

b) NE 

15. Ali menite, da je bilo kakšnih vsebin na taboru premalo?   

a) DA  Katerih? ________________________________________________ 

b) Ne 

16. Ali menite, da je bilo kakšnih vsebin na taboru preveč? 

a) DA  Katerih?________________________________________________ 

b) NE 

17. Ste zadovoljni z delom ostalih spremljevalcev in vodje tabora? 

a) DA 

b) NE  Zakaj? __________________________________________________ 

c) DELNO  Zakaj? __________________________________________________ 

18. S kakšnimi težavami ste se soočali kot spremljevalec mladostnika s posebnimi 

potrebami na taboru v Centru Sonček Vrtiče? 

a) Težave pri komunikaciji z mladostnikom. 

b) Težave pri hranjenju. 

c) Težave pri osebni higieni. 

d) Težave pri oblačenju. 

e) Težave pri odvajanju in izločanju. 

f) Fizični napor pri dvigovanju, presedanju. 

g) Težave pri jutranji telovadbi. 

h) Izkoriščanje uporabnika. 

19. Ali se vam lokacija tabora zdi primerna za mladostnike s posebnimi potrebami? 

a) DA 

b) NE  Zakaj? __________________________________________________ 

20. Kateri cilji se vam zdijo najpomembnejši na takem taboru? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

21. Ali se vam zdi, da so bili cilji tabora realizirani? 

a) DA 

b) NE  Kateri? _________________________________________________ 

c) DELNO 

22. Ali boste s kakšnim mladostnikom obdržali stike? 
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a) DA 

b) NE 

23. Ali boste s katerim izmed spremljevalcev obdržali stike? 

a) DA 

b) NE 

24. Ali se boste tabora v Vrtičah še kdaj udeležili? 

a) DA 

b) NE 

c) MOGOČE 

 

Hvala za vaše odgovore. 
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Priloga 2 

ANKETA - Vrtiče 

Draga mladostnica / dragi mladostnik ter starši. Ker se sedaj ţe kar dobro poznamo, te 

prosim, da izpolniš zgolj najvaţnejše podatke o sebi in prosto napišeš tisto, kar se je v 

zadnjem letu spremenilo, postalo pomembno, kar misliš, da bi morali vedeti, da bo teden 

počitnic potekal brez skrbi in teţav.  

Ne pozabi pa napisati zdravil, ki jih jemlješ in če imaš mogoče kakšne zdravstvene teţave, 

omejitve, alergije. Pri reševanju ti lahko pomagajo starši.  

 

IME IN PRIIMEK: _________________________________________________ 

ROJSTNI PODATKI: _______________________________________________ 

KAM HODIŠ V ŠOLO V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU - 2009/2010?  

_______________________________________________________________ 

 

Podčrtaj, kar velja zate, dopolni, dopiši! 

 

HRANJENJE 

Kaj rad ješ, piješ?          Česa ne maraš?          Koliko tekočine popiješ na dan? 

 

 

Morebitne diete ali alergije na hrano: 

ČESA ABSOLUTNO NE SMEŠ? 

POSEBNOSTI (pomoč, prilagoditve) 

 

OSEBNA HIGIENA 

Umivanje zob.          Umivanje rok in obraza.         Kopanje / tuširanje. 

 

 

Ali zmoreš vse sam? 

Ali potrebuješ pomoč in koliko (priprava vode, umivanje, brisanje…)? 

 

POSEBNOSTI (pomoč, prilagoditve) 

 

 

UPORABA STRANIŠČA 

Samostojnost pri uporabi stranišča (podnevi, ponoči).          Pomoč pri slačenju, oblačenju.          

Pomoč pri higieni na stranišču.           Opozarjanje, da je ţe čas.     

 

 

Ali potrebuješ kaj pomoči? 

 

Ali greš ponoči kdaj na stranišče? Greš sam ali te je potrebno zbuditi in peljati? 

 

POSEBNOSTI ( koliko pomoči, morebitna bujenja, teţave z odvajanjem blata – kaj naj 

takrat naredimo,…) 
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OBLAČENJE IN OBUVANJE 

Spodnji deli.         Nogavice.         Hlače, majice, puloverji.         Čevlji.  

 

 

Ali zmoreš vse sam? 

Ali potrebuješ pomoč in koliko (oblačenje, slačenje, obuvanje čevljev, zavezovanje vezalk, 

popolna pomoč…)? 

 

 

ALI POZNAŠ SVOJA OBLAČILA? 

POSEBNOSTI (pomoč, prilagoditve) 

 

 

 

GIBANJE 

Vstajanje, presedanje.         Sedenje.          Uporaba vozička.          Hoja ob opori.          

Hoja po stopnicah.       Samostojnost pri gibanju.    

 

 

Kaj zmoreš, kje imaš teţave?  

 

POSEBNOSTI V GIBANJU (pomoč, prilagoditve) 

 

 

 

IGRA, ZAPOSLITEV, ŠPORT 

Kaj te zanima, kaj rad počneš? 

 

 

 

REŠEVANJE TEŢAV 

Pokaţeš, da imaš teţave in prosiš za pomoč.          Se umakneš.          Ob teţavi potrebuješ 

takojšno pomoč, drugače se vedenje poslabša (jok, agresija, umik).          Skušaš rešiti 

teţavo, če ne gre, prosiš za pomoč. 

 

 

Kaj ti dela največje teţave in kaj narediš ob tem? 

 

 

 

 

DOMAČA OPRAVILA 

Skrbiš za svoje stvari.         Pomagaš pri preprostih opravilih.         Postelješ posteljo.         

Si urediš obleke v omari.          Si pripraviš kar potrebuješ za plavanje.    

 

 

POSEBNOSTI (pomoč, prilagoditve) 
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ČASOVNA IN PROSTORSKA ORIENTACIJA 

ČAS      

Poznaš na uro, veš, kdaj je čas obrokov, 

spanja… 

Poznaš dogodke tekom tedna. 

Imaš občutek za čas obrokov, spanja. 

Veš, kdaj je tvoj rojstni dan. 

 

 

 

POSEBNOSTI 

 

                          

PROSTOR 

Se orientiraš v znanem okolju. 

Se hitro prilagodiš na novo situacijo, rad 

raziskuješ in znaš priti nazaj. 

V neznanem okolju potrebuješ več pomoči, 

da se znajdeš. 

Za orientacijo si pomagaš s slikami, znaki, 

črkami. 

 

POSEBNOSTI 

 

 

 

VAROVANJE SAMEGA SEBE 

Si previden pred stopnicami.          Si previden pri vročih in ostrih predmetih. 

Upoštevaš pravila vedenja na cesti, zunaj. 

 

 

POSEBNOSTI 

 

 

SPANJE 

Kdaj ponavadi hodiš spat?     Ali takoj zaspiš?     Kdaj zjutraj vstajaš? 

 

 

Ali hodiš ponoči na stranišče? 

POSEBNOSTI (potreba po obračanju, bujenju za stranišče, ali lahko odtava,…) 

 

 

 

PLAVANJE 

Si rad v vodi.          Si samostojen v nizki vodi.   Si samostojen v globoki vodi.         Plavaš s 

pomočjo pripomočkov (rokavčki, deska, črv,…).          V vodi potrebuješ stalno prisotnost 

spremljevalca. 

 

 

POSEBNOSTI ( kako prenašaš sonce, vodo,…) 

 

 

 

IZPOLNIJO STARŠI. 

VOŢNJA Z AVTOBUSOM 

Ali je vašemu otroku v avtobusu slabo (kaj naredite)? 

 

 

POSEBNOSTI (kje rad sedi, teţave na avtobusu,…) 
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VROČINA, BOLEZENSKA STANJA 

Kaj naredite, če pride do vročine?          

 

 

Kako hitro pride do zapletov? 

 

Če ima vaš otrok pogosto vročino, naj zdravila vzame s seboj. 

Ob enodnevni vročini vas ne kličemo, če pa vročina traja dlje, vas pokličemo in se 

dogovorimo za nadaljnji potek. 

 

 

ZDRAVSTVENO STANJE, ZDRAVILA, NAPADI 

Ali ima mladostnik kakršnekoli teţave z zdravjem? 

 

 

Ali jemlje vsakodnevno kakšna zdravila?  KDAJ, KATERA, KAKŠEN ODMEREK? 

 

 

EPILEPSIJA –    DA      /     NE ?      KATERA zdravila jemlje proti epileptičnim 

napadom, KAKŠEN ODMEREK, KDAJ? 

 

 

 

 

DRUGE POSEBNOSTI 

Ali bi nam ţeleli še kaj sporočiti? 

 

 

 

 

 

TELEFON, KJER STE DOSEGLJIVI V ČASU KOLONIJE: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

 

Če boste tekom tedna imeli kakršnekoli teţave, vprašanja, se lahko obrnete na društvo. Če 

bo karkoli nujnega, boste obveščeni, drugače pa uţivajte v tednu brez vaših mladostnikov. 

Mi vsekakor bomo.  
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Priloga 3 

Vabilo na sestanek 

 

SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO 

Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj 

DAVČNA ŠTEVILKA: 69157901, transakcijski račun: 07000-0000542902 

 

 

28.5.2010 

 TABOR  V  VRTIČAH 2010 

 

Vsem prijavljenim (in med njimi si tudi ti!!!) sporočam,  

da bo organiziran SESTANEK pred odhodom v Vrtiče. 

KJE: na sedeţu Gorenjskega društva na Bleiweisovi cesti 30 v Kranju 

KDAJ: v ponedeljek, 21. junija 2010 ob 18.30  

  ZAKAJ:  samo zato, da obnovimo osnovna pravila pred odhodom. Samo 

enkrat bomo povedali, kdaj odidete in kdaj se vrnete, zato je potrebno dobro poslušati. 

 

PA ŠE TO: prosimo, da  finančne obveznosti poravnate na TRR, ki je 

napisan zgoraj na vabilu (pri Gorenjski banki – brez provizije!!!).    

       ČE slučajno ne morete priti, je pa 

zelo zaželeno da pridete vsi, pokliči na  041-706 713  (Mojca Ţiţek). 

 

 

 

Sandra in Mare  

(letošnja šefica in pomočnik) 

 


