
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO 

PEDAGOGIKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALNA OLIMPIJADA IN REHABILITACIJSKI 

PROGRAMI V LETU 2010 PRI LOKALNIH DRUŠTVIH 

SOŽITJE 

 

diplomsko delo 
 

 

 

 

Mentorica: dr. Tjaša Filipčič              Kandidatka: Polona Lapajne 

Somentor: dr. Rajko Vute 

 
 

Ljubljana, 2011



IZJAVA 

 

Diplomska naloga z naslovom SPECIALNA OLIMPIJADA IN REHABILITACIJSKI 

PROGRAMI V LETU 2010 PRI LOKALNIH DRUŠTVIH SOŽITJE je rezultat lastnega 

raziskovalnega dela avtorice Polone Lapajne. 

 

Idrija, 30. 5. 2011                      Polona Lapajne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA 
 

 
Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali pri nastajanju tega dela.  

Zahvaljujem se mentorici, dr. Tjaši Filipčič, ki mi je pomagala skozi vse faze nastajanja 

diplomske naloge.  

Hvala Zvezi Sožitje, ki mi je omogočila izvedbo empiričnega dela naloge.  

Zahvaljujem se vsem predsednikom in predsednicam lokalnih društev Sožitje, ki so mi z 

veseljem priskočili na pomoč pri nastajanju empiričnega dela naloge.  

Najlepše se zahvaljujem tudi sodelavkam, ki so mi stale ob strani v času nastajanja 

diplomskega dela. 

Hvala vsem v moji družini in seveda tebi Janez. 



POVZETEK 

 
Po kratkem pregledu športa za ljudi s posebnimi potrebami, gibanja Specialne olimpijade, 

rehabilitacijskih programov znotraj lokalnih društev in fizioterapevtskih obravnav, se 

diplomsko delo nadaljuje v empirični del. 

 

Ta je namenjen raziskovanju s pomočjo anketnega vprašalnika. Podatke smo zbrali leta 2011 

v telefonskih pogovorih s predsedniki lokalnih društev Sožitje. Vzorec anketirancev je 

predstavljalo vseh 51 lokalnih društev Sožitje, ki delujejo po celotni Sloveniji. Zastavili smo 

si 10 hipotez.   

 

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, kdo je izvajalec rehabilitacijskih programov in 

katere oblike športnih dejavnosti so najpogosteje organizirali v sklopu njega.  

 

Ugotovili smo, da so v letu 2010 najpogosteje rehabilitacijske programe izvajali prostovoljci  

(36,8 %), najpogostejša dejavnost pa je bila plavanje (37 %). Iz rezultatov je bilo razvidno, da 

se rehabilitacijskih programov udeležujejo vedno isti člani, ti pa v večjem odstotku živijo 

doma s starši (93,5 %). Udeležba na rehabilitacijskih programih po Sloveniji raste, kar je 

vidno iz raziskave.  

 

Anketni vprašalniki so pokazali, da so tekmovalci, ki se udeležujejo Specialne olimpijade 

starejši od svetovnega povprečja in da je večina tekmovalcev moškega spola (52,5 %). 

Ugotovili smo še, da se znotraj društev v povprečju udeleži manj kot 58 % posameznikov 

Specialne olimpijade, po športnih disciplinah pa je najmočneje zastopana na tekmovanjih 

atletika. V zadnjem delu ankete se je vprašanje navezovalo na fizioterapevtske obravnave.  

Vodje društev so odgovorile, da se v povprečju manj kot 1,61 % posameznikov vseh oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, ki so člani društva, še vedno udeležuje rednih 

fizioterapevtskih obravnav. 

 

KLJUČNE BESEDE: Specialna olimpijada, športne dejavnosti, rehabilitacijski programi, 

osebe z motnjami v duševnem razvoju, fizioterapevtske obravnave, društvo. 



SPECIAL OLYMPICS AND REHABILITATION PROGRAMMES IN 

THE YEAR 2010 IN THE LOCAL SOCIETIES ˝SOŽITJE˝ 

 

SUMMARY 

 
I tried to review the possible sports for disabled and people with special needs, Special 

Olympics, sports activities rehabilitation programs and  physiotherapy treatment in the 

introduction. Empirical part of diploma is intended for research with a questionnaire. 

 

The data of the empirical study were gathered in year 2011 during the telephone 

conversations with the leaders of the local societies »Sožitje«. The sample of respondents 

represented all 51 local societies Sožitje operating throughout Slovenia. Ten hypotheses have 

been set. The main purpuse of this research was to determine who is the operator of 

rehabilitation programs and what types of sport activities are often organized as part of it. We 

found out that in 2010, most rehabilitation programs implemented volunteers (36,8 %), most 

activity was swimming (37 %).   

 

The results of questionaires showed us that the same member always participate in 

rehabilitation programs. Most of which still live with their parents (93,5 %). Participation in 

rehabilitation programs in Slovenia is growing, as evident from the survey. The questionnaire 

showed that the majority of the athletes who participate in Special Olympics are male      

(52,5 %). We also found out  that less than 58 % of Sožitje members participate in Special 

Olympics. Most strongly is represented athletics competitions. 

 

The questions  of the last part of survey were  refering to a physical therapy treatment. We 

found out that within sport In general less than 1, 61 %  people with intellectual disabilities 

are still attending regular physiotherapy sessions said the leaders of local Sožitje societies.  

 

KEY WORDS: Special Olympics, sports activities, rehabilitation programs, people with 

intellectual disabilities, physiotherapy treatment, society. 
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1 UVOD 
 

Že vrsto let se kot prostovoljka pri lokalnem društvu Sožitje Idrija Cerkno udeležujem 

različnih aktivnosti na lokalni in na državni ravni. Sama imam najraje programe, ki vsebujejo 

športne dejavnosti, saj se zavedam, da šport ni le pomemben dejavnik pri vzdrževanju 

človekovega psihofizičnega blagostanja, ampak je način življenja posameznika. Vedno bolj 

opažam, da osebe, ki jih spremljam na taborih vseživljenjskega učenja, niso prikrajšane le za 

določene spretnosti in sposobnosti na kognitivnem nivoju, ampak tudi na gibalnem področju. 

Opazila sem, da kar nekaj posameznikov izhaja iz prevarovanega okolja, v katerem se jim ni 

potrebno potruditi dovolj, da bi dosegli, kar si želijo. Večkrat sem se že srečala s težavami, ki 

so posledica prekomerne debelosti. Najpogosteje so posledice vidne na področju zdravstvenih 

težav in nizke samopodobe. Priča sem bila izjavam staršev, kako pomembno je, da njihov 

otrok je vso hrano in ni izbirčen. Tudi sama nisem posebno naklonjena izbirčnim otrokom, ki 

si izmišljujejo vedno nove jedi, predvsem nezdrave, vendar je tukaj potrebno upoštevati 

predvsem količinsko omejitev. Veliko oseb z motnjami v duševnem razvoju si s hranjenjem 

polni praznino, ki je nastala v njih zaradi nizke samopodobe, ki je posledica nezmožnosti in 

neuspehov v različnih dejavnostih. Vse premalo pa se poudarja pomen gibanja, ki vpliva na 

različna področja razvoja oseb. Sama sem mnenja, da bi se dalo kar nekaj zdravstvenih težav 

preprečiti ali omejiti z ustrezno telesno vadbo. Sama sem skozi delovanje pri društvu opazila, 

da težave nastopajo predvsem pri osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo starejše 

starše ali manj razgledane starše.  

 

Zelo pomembno je, da osebam z motnjami v duševnem razvoju nudimo možnost za športno 

udejstvovanje in da so sami pri tem uspešni. Ena od možnosti je, da posamezniki redno 

tekmujejo v Specialni olimpijadi. 

 

V diplomskem delu izhajam iz izkušenj, da se premalo ljudi zaveda pomena športa v življenju 

vsakega posameznika. Vzroki za izbiro teme za diplomsko nalogo so bili predvsem upi, da 

vsak prispevek napisan o pomembnosti športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

vpliva na večje zanimanje za športne dejavnosti pri omenjeni skupini oseb. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 
Problem in predmet diplomskega dela bosta sestavljena iz dveh enakovrednih delov in 

tretjega krajšega.  

 

Prvi problem diplomskega dela bo natančnejša opredelitev izvedbe rehabilitacijskih 

programov v okviru lokalnih društev Sožitje. Opredelili bomo točne nazive programov, ki jih 

lahko posamezna društva izvajajo v okviru rehabilitacijskega programa. Izpostavili bomo 

pomen izvajanja programov pod vodstvom strokovnjakov in pomen prostovoljcev ob izvedbi 

programa. Opisali bomo prednosti in slabosti strokovnjaka in prostovoljca pri izvedbi 

programa. Navedene bodo tudi podobne organizacije, kot je Zveza Sožitje Sloveniji, ki 

delujejo  v drugih državah. V empiričnem delu bomo raziskali, katera oblika programa je bila 

v letu 2010 najbolj pogosto izvajana in katera najredkeje. Raziskali bomo tudi samo 

popularnost in interes do vključevanja v omenjene programe od leta 2005.  

 

Zbrali bomo tudi podatke o tem, kje živijo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki se 

udeležujejo rehabilitacijskih programov, ali je to doma ali v bivalnih skupnostih.  

 

Drugo pomembno problemsko področje diplomskega dela bo gibanje Specialne olimpijade in 

MATP znotraj nje, kjer bomo opisali razmere glede na svetovne razsežnosti in popularnost 

tega gibanja pri nas.  

 

V empiričnem delu bomo raziskali starost in spol tekmovalcev v letu 2010 v lokalnih društvih 

Sožitje in če se podatki skladajo s podatki iz poročila Svetovne Specialne olimpijade iz 

preteklega leta.  

 

V tretjem delu bomo predstavili oblike fizioterapevtskih obravnav in pomen le-teh. 
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2.1 OPREDELITEV OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

Osebe s posebnimi potrebami so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in 

zmožnosti (definiranih v določenem okolju) in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. 

Posebne potrebe se pojavljajo v različnih starostnih obdobjih in z različnim trajanjem (od 

krajšega življenjskega obdobja do celotnega življenja). Pomoč za omenjene osebe se izvaja na 

različnih mestih in ni vezana na specialne inštitucije. Poznamo kontinuum obravnav in 

pomoči od najmanj do najbolj zahtevnih oblik 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebe_s_posebnimi_potrebami, 2010). 

 

V Sloveniji status oseb s posebnimi potrebami urejata zakona: Zakon o osnovni šoli iz leta 

1996 in Zakon o usmerjanju oseb s  posebnimi potrebami iz leta 2000. Po zakonu so otroci s 

posebnimi potrebami:  

 

1. otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

2. slepi in slabovidni otroci, 

3. gluhi in naglušni otroci 

4. otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

5. gibalno ovirani otroci 

6. dolgotrajno bolni otroci,  

7. otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter 

8. otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000). 

 

Nov termin otroci s posebnimi potrebami je prinesel nekatere prednosti v imenovanju takšnih 

otrok, ki imajo določene razvojne težave oziroma hibe, kakor se je v preteklosti rado 

poudarjalo. S takim poimenovanjem izgubimo poudarek, ki temelji zgolj na stopnji in vrsti 

motnje, pač pa pušča odprto, fleksibilno in postopno obravnavo takega otroka, ki pri 

pedagoškem delu narekuje nekatere prilagoditve in dodatne oblike pomoči (Opara, 2005). 
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2.2 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Strokovnjaki definirajo motnje v duševnem razvoju iz različnih vidikov. Obstajajo številni 

kriteriji, zato je težko oblikovati eno samo definicijo, ki bi bila dovolj široka, da bi zajela vse 

značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Leta 1992 je AAMR (Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju) podalo 

novo definicijo, ki se je od predhodnih razlikovala  predvsem po tem, da je šoli nalagala večjo 

odgovornost za rezultate vzgojno izobraževalnega procesa. Definicija se glasi: »Motnja v 

duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so nastale pred 18. 

letom starosti. Označuje jo pomembno znižanje intelektualnega delovanja in resnejše omejitve 

na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, 

socialnih spretnostih, vključevanju v širše okolje, samostojnosti, branju, pisanju in računanju, 

izkoriščanju prostega časa in delu« 

(http://www.heionline.org/docs/training/introduction_to_mental_retardation.pdf, 1992). 

 

Sama bom povzela kriterije za definicijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki jih navaja 

slovenska avtorica v svojem delu. 

 

Kriteriji za opredelitev in stopnjo primanjkljajev ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami, kot jih navaja dr. Angelca Žerovnik v delu Otroci s posebnimi potrebami, so: 

znižana splošna in specifična raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, 

govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. Vse to se odraža v 

neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo (Žerovnik, 2004). 

 

Motnje v duševnem razvoju klasificiramo glede na stopnjo navedenih primanjkljajev. Za 

posamezne enake stopnje motenj v duševnem razvoju so se razvila poimenovanja oziroma 

štiri stopnje, te so: osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, osebe z zmernimi motnjami 

v duševnem razvoju, osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju in osebe s težkimi 

motnjami v duševnem razvoju. 
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2.2.1 Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

 

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju večinoma prepoznamo že v predšolskem 

obdobju zaradi upočasnjenega psihomotoričnega razvoja, ki se kaže pri učenju gibalnih 

veščin (prijemanju, hoji, gibanju, samostojnemu hranjenju ...), privajanju na higieno, pri 

usvajanju govornih sposobnosti (prve besede se lahko pojavijo kasneje, kot pri zdravih 

otrocih; izgovarjava glasov in besed je slaba), kot tudi pri prepoznavanju in razumevanju 

drugih duševnih lastnosti (mišljenje, sklepanje, logika ...). Kljub vsem primanjkljajem so te 

osebe v odrasli dobi sposobne samostojnega življenja in opravljanja lažjih poklicnih 

zaposlitev.  

 

Odločilno diagnostično sredstvo pri usmerjanju so še vedno diagnostični testi, pri katerih 

dobimo kvantitativni kriterij usmerjanja, in sicer kvocient inteligentnosti.  

 

Ti učenci so se uspešno šolali v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Dandanes se kar nekaj teh učencev šola tudi v rednih oddelkih osnovne šole in pride do 

prešolanja lahko šele v višjih razredih. Po končanem programu se lahko učenci udeležijo tudi 

poosnovnošolskega izobraževanja v skrajšanih prilagojenih poklicnih programih (Topolnik 

2007 in Mori-Duler 1995). 

 

2.2.2 Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju  

 

Te osebe imajo različno razvite posamezne sposobnosti. Pri šolskem učenju lahko osvojijo 

osnove branja, računanja in pisanja, na drugi področjih (glasbenih, likovnih, gibalnih) pa 

lahko dosežejo več. Večina teh učencev je vključena v posebni program vzgoje in 

izobraževanja, kjer je poudarek na učenju praktičnih veščin, ki so pomembne za čim bolj 

samostojno življenje v odrasli dobi. Pri skrbi zase zmorejo preprosta opravila, sicer pa 

potrebujejo vodenje in različne stopnje pomoči vse življenje. Te osebe so v večjem odstotku 

dobrovoljne in vodljive. Znajo sprejemati in dajati čustva ter imajo razvite različne 

sposobnosti socialne komunikacije. 

 

V odraslem obdobju je večina teh oseb vključena v različne varstveno delovne centre, v 

katerih so te osebe varovane, opravljajo lažja dela, za katera dobe simbolično plačilo, poleg 

tega se udeležujejo tudi različnih dejavnosti za vseživljenjsko učenje. Osebe z zmernimi 
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motnjami v duševnem razvoju živijo doma s starši in sorojenci ali v posebnih bivalnih 

skupnostih, v katerih je poskrbljeno za celotno organizacijo učenja (Topolnik 2007 in Mori- 

Duler 1995). 

 

2.2.3 Osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju  

 

Te osebe imajo tako omejene sposobnosti, da so omejeni v gibanju, govoru in skrbi za svoje 

osnovne potrebe. Osebe niso sposobne samostojnega dela, lahko pa se priučijo najbolj 

enostavnih opravil. Te osebe se ne morejo vključiti v izobraževalni sistem, še vedno pa jih je 

mogoče učiti osnovnih življenjskih veščin. Razumejo lahko enostavna sporočila in se na njih 

odzivajo. Velikokrat pri njih opazimo tudi  druge motnje in bolezni (Topolnik 2007 in Mori- 

Duler 1995). 

 

2.2.4 Osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju  

 

 Motnje take osebe opazimo že pri rojstvu. Te osebe imajo tako slabo razvite umske 

sposobnosti in so zato omejene v svoji sposobnosti gibanja, govora in skrbi za svoje osnovne 

potrebe, da potrebujejo stalno varstvo, posebno oskrbo in nego. Večina oseb s težkimi 

motnjami v duševnem razvoju je tako omejena v sposobnosti govora, da niso zmožni 

verbalnega komuniciranja z okolico. Pri tej populaciji pogosto zasledimo telesne deformacije, 

ki jih omejujejo v sposobnosti gibanja. Mnogi od njih so zaradi težkih nevroloških okvar 

spastiki, polpokretni ali nepokretni. Obstajajo tudi izjeme, ki se naučijo hoje. 

 

Pri teh osebah zasledimo tudi pojav inkontinence in pogoste epilepsije. Vključeni so v 

Zavodih za delovno usposabljanje, ne morejo pa se usposabljati po programu za delovno 

usposabljanje (Topolnik 2007 in Mori-Duler 1995). 
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2.3 POMEN GIBANJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Gibanje je človekova osnovna potreba in predstavlja predpogoj zdravega telesnega razvoja, 

delovanja srca, dihanja, razvoja mišične moči in pravilnega položaja telesa. Pomembnost 

gibanja velja za vse ljudi ne glede na starost, spol in razvitost organizma. Tudi pri osebah s 

posebnimi potrebami je potrebno razvijati gibalne sposobnosti in spretnosti, vendar je 

potrebno upoštevati tudi določene primanjkljaje, zaradi katerih je potrebno biti še toliko bolj 

pozoren in pazljiv ob izvajanju določenih gibalnih dejavnosti. Potrebno se je izogibati 

gibalnim dejavnostim, ki bi lahko organizmu škodile ali mu povzročile določene okvare. 

 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju moramo upoštevati mentalno in ne kronološko 

starost udeležencev in jim tako pripraviti športne dejavnosti, ki bodo zanimive. Pri vadbi se 

izogibamo stresnim situacijam, vadbo pa usmerimo v razvijanje in ohranjanje telesne 

kondicije (Vute, 1999). 

 

Gibalne izkušnje imajo pomembno vlogo pri izoblikovanju pojmovanja samega sebe kot 

posameznika in pri razvoju vrstniških odnosov ter sodelovanju v skupinah. Iz tega razloga je 

pomembno, da osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočimo take gibalne izkušnje, ki 

bodo v skladu z njihovimi potrebami, interesi in sposobnosti ter tako usmerjene k 

uravnoteženemu čustveno socialnemu razvoju (Tancig, 1987). 

 

2.3.1 Šport za ljudi s posebnimi potrebami v Sloveniji 

 

Na Slovenskem so pri obravnavi športne dejavnosti oseb s posebnimi potrebami največkrat v 

rabi pojmovanja kot invalidski šport, šport in rekreacija invalidov, šport za prizadete, 

Specialna olimpijada in prilagojena športna dejavnost (Vute, 1999). 

 

Prve, ki so se med osebami s posebnimi potrebami na Slovenskem začeli ukvarjati s športom, 

so bile slepe in slabovidne osebe ter gluhe in naglušne osebe. Po Vuteju (1999) naj bi bil 

mejnik organizirane športne dejavnosti med ljudmi s posebnimi potrebami na ozemlju naše 

sedanje države leta 1949. 

 

Športno rekreativne in tekmovalne dejavnosti na regijskih in lokalnih ravneh sodijo k 

organizacijskim nalogam posameznih zvez, društev in združenj, vendar so športno oblikovani 
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programi običajno le manjši del njihove pretežno socialno obarvane naravnanosti. Te zveze, 

društva in združenja pri nas so: 

 

– Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 

– Društvo distrofikov Slovenije, 

– Zveza paraplegikov Slovenije, 

– Društvo multiple skleroze Slovenije, 

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

– Zveza invalidov Slovenije, 

– Zveza delovnih invalidov Slovenije, 

– Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček, 

– Zveza društev civilnih invalidov vojne, 

– Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, 

– Invalidski forum Slovenije, 

– Združenje invalidskih podjetij Slovenije, 

– Zveza vojaških in vojnih invalidov Slovenije (Vute, 1999). 

 
 

2.4 GIBANJE SVETOVNE SPECIALNE OLIMPIJADE 

 
2.4.1 Kaj je Specialna olimpijada in njeni začetki  

 

Leta 1963 je bil na pobudo družine Kennedy v Združenih državah Amerike organiziran prvi 

športni tabor za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Pet let kasneje so bile izvedene tudi 

prave športne igre, katerih so se udeležili specialni olimpijci iz ZDA, povabljeni pa so bili 

tudi športniki iz drugih delov sveta, ki so specialno olimpijsko idejo ponesli v svoje dežele. 

Specialna olimpijada je poseben športno-socialno-kulturni program, ki omogoča uspešno 

vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v življenje. Danes je v gibanje Specialne 

olimpijade vključenih že prek 200 programov iz 150 držav sveta, ki so združene v sedem 

regij. Program MATP (Motor Activities Training Program), ki spada v gibanje Specialne 

olimpijade, je namenjen osebam z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju 

(http://www.specialna-olimpiada.si/si/spoznajte-nas/, 2010). 
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Specialna olimpijada Slovenije spada pod evro-azijsko okolje 

(http://media.specialolympics.org/soi/SO_Reports/Reach%20Report%202009.pdf, 2010).  

V Sloveniji smo v gibanju Specialne olimpijade začeli sodelovati že leta 1990, formalno pa 

smo bili v svetovno gibanje priključeni tri leta kasneje. Specialni olimpijci po celem svetu 

tekmujejo v 26 poletnih in zimskih športih, v Sloveniji pa je razvitih 12 zimskih in poletnih 

športov (http://www.specialna-olimpiada.si/si/spoznajte-nas/, 2010). 

Tekmovalci se vsako leto pomerijo na regijskih igrah in MATP regijskih igrah, turnirjih v 

posameznih športih, državnih MATP igrah in državnih igrah Specialne olimpijade 

(izmenjujejo se poletne in zimske) (http://www.specialna-olimpiada.si/si/spoznajte-nas/, 

2010). 

Program Specialne olimpijade ni namenjen le športu, ampak združuje športne, socialne in 

kulturne aktivnosti. Večina držav, ki so danes članice svetovne družine Specialne olimpijade, 

je razvila svoj sistem treningov, lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj. Kdor se udeleži 

tekmovanja na svetovnih igrah, doseže vrh celovite dejavnosti ne glede na njegov končni 

rezultat. Športni rezultat ne predstavlja edino vrednoto, ampak specialno olimpijado označuje 

kot način življenja, vadbe, socializacije in drugih vidikov skrbi za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju (http://www.specialna-olimpiada.si/si/spoznajte-nas/, 2010). 

 

2.4.2 Filozofija specialne olimpijade 

 

Specialna olimpijada je ustanovljena na podlagi načela, da so osebe z motnjami v duševnem 

razvoju z ustreznim vodenjem in spodbujanjem sposobne učenja, veselja in uživanja v 

udeležbi v individualnih in skupinskih športih, ki so prilagojeni potrebam tistih, ki imajo 

določene duševne in telesne motnje. Pomembno je prepričanje, da je vztrajna vadba, ki 

zajema dejavnosti za telesno kondicijo, prehrano in zdravje, temelj za razvoj športnih 

spretnosti in da je tekmovanje med tistimi, ki imajo enake sposobnosti, najustreznejše 

preverjanje teh spretnosti, merjenje napredka in zagotavljanje za osebno rast (razvoj). 

 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo lahko od športne vadbe in tekmovanj telesne, 

mentalne, socialne in duhovne koristi.  
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Tekmovalci so lahko le osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so starejše od osem let, 

vendar Specialna olimpijada dopušča tudi individualne programe vadbe otrok od sedmega do 

osmega leta starosti, čeprav se ti otroci še ne smejo udeležiti tekmovanj na specialni 

olimpijadi. Član Specialne olimpijade pa mora zadoščati naslednjim pogojem: 

 

– imeti mora vsaj osem let (mlajši od pet let lahko trenirajo, ne morejo pa tekmovati na 

uradnih tekmovanjih Specialne olimpijade); 

– identificiran mora biti kot oseba z zmernimi ali težjimi motnjami v duševnem razvoju; 

– imeti mora upad kognitivnih sposobnostih, ugotovljen po standardnih testih; 

– opazen mora biti znaten problem pri učenju ali pomnjenju, kar je posledica 

kognitivnega zaostanka in zahteva specialistično obravnavo; 

– imeti mora kombinirane motnje; 

– lahko ima Downov sindrom (Radoš, 1998). 

 

Glavno geslo, ki ga je izrekla Eunice Kennedy Shriver na prvih mednarodnih igrah Specialne 

olimpijade, je: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem 

poizkusu.« Odtlej ga izrekajo športniki na vseh tekmovanjih Specialne olimpijade po vsem 

svetu. Geslo izraža idejo, da si vsak športnik prizadeva doseči svojo zmago in da je že samo 

poizkus zmaga (Žabot, 2007). 

 

2.4.3 Operativna politika 

 

Specialna olimpijada povsod po svetu deluje v skladu s svojo operativno politiko, in sicer 

bistvo te je to, da mora biti vodena v skladu z vrednotami, ki odsevajo povezanost ne glede na 

geografsko, nacionalno, politično, spolno, rasno in versko pripadnost. To je potrebno zato, da 

bi športniki z motnjami v duševnem razvoju čim bolj uživali v dejavnostih in imeli od njih 

čim več koristi. Vse osebe z motnjami v duševnem razvoju morajo imeti pravico do udeležbe 

programov vadbe in Specialne olimpijade. Seveda pa je potrebno upoštevati določena pravila 

glede starosti in zahtevnosti športnih panog. Specialna olimpijada mora zagotoviti 

enakovredno udeležbo vsakemu športniku, ne glede na njegove ekonomske zmožnosti. 

Spodbujati mora vaditelje in družinske člane ter športnike, da bi dosegli čim višjo raven 

športnih dosežkov v posameznem športu, in zagotavljati možnost, da bi to lahko dosegli. Vsak 

športnik, ki tekmuje v kateri koli športni panogi na Specialni olimpijadi, mora biti deležen 

tudi vadbe in treningov te panoge. 
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Celoleten športni program in vadba morata biti pod vodstvom dobro usposobljenega vaditelja 

in v skladu z uradnimi športnimi pravili, ki jih je izdala Specialna mednarodna olimpijada. 

Vadba mora obsegati dejavnosti za telesno kondicijo (temeljno in posebno) ter pripravo za 

tekmovanje. Posamezniki, ki tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih morajo vsaj osem 

tednov pred tekmovanjem intenzivno vaditi športno panogo.  

 

Specialna olimpijada je zasnovana na prepričanju, da vsak športnik zasluži in dobi enako 

možnost za zmago na tekmovanju. Zato mora biti vsaka športna prireditev v okviru ene 

tekmovalne skupine organizirana tako, da ima vsak športnik ali moštvo med tekmovanjem 

približno enake možnosti za zmago. To je zagotovljeno s tem, da športnike oz. športna moštva 

razdelimo na tekmovalne skupine glede na dosežke na prejšnjih tekmovanjih ali na 

predtekmovanjih, kadar je to potrebno, oblikujemo skupino glede na starost in spol. 

 

Na vseh tekmovanjih podelijo prvouvrščenim, drugouvrščenemu in tretjeuvrščenemu uradne 

medalje.  Športniki, ki zasedejo od 4. do 8. mesto, morajo dobiti ustrezne medalje ali trakove, 

ki jim morajo biti ustrezno podeljeni. Pohvalo za udeležbo prejmejo vsi tekmovalci, tudi tisti, 

ki so diskvalificirani ali pa ne pridejo do cilja. Vadba in tekmovanja specialne olimpijade 

potekajo v javnosti in so zelo privlačna za gledalce, navijače in medije. Vse to omogoči 

tekmovalcem, da tudi drugi cenijo njihove posebne duhovne kvalitete, ki jih razvijajo športne 

spretnosti, pogum, prijateljstvo in veselje.  

 

Posameznik se lahko v enem letu udeleži različnih športnih iger, in sicer na lokalnem, 

območnem, regijskem, narodnem in mednarodnem tekmovanju. Namen specialne olimpijade 

ni uriti samo športnike, ki dosegajo najboljše rezultate, temveč zagotavljanje vadbe in 

tekmovanj vsem športnikom različnih sposobnosti.  

 

Družine športnikov specialne olimpijade spodbujamo, da čim bolj dejavno sodelujejo v 

programih specialne olimpijade, se udeležujejo vadbe njihovih športnikov in pomagajo pri 

ozaveščanju javnosti; to je potrebno za boljše razumevanje čustvenih, telesnih, socialnih in 

duhovnih potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin (Radoš, 1998). 
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2.4.4 Uradna športna pravila specialne olimpijade 

 

Vsa tekmovanja specialne olimpijade morajo biti vodena v skladu z uradnimi športnimi 

pravili specialne olimpijade. Sestavljena so tako, da zagotavljajo varnost športnikov, pravične 

in enake možnosti tekmovanja in zagotavljajo enakost vseh tekmovalcev. Uradna športna 

pravila Specialne olimpijade se nanašajo na: 

 

– seznam uradnih in demonstracijskih športov specialne olimpijade, 

– definicije vseh vrst tekmovanj, 

– tekmovalne zahteve, 

– tekmovalne skupine (oddelki), 

– starostne skupine, 

– nagrade specialne olimpijade, 

– merila za prehod športnikov z ene ravni zahtevnosti na drugo (Radoš, 1998). 

 

2.4.5 Razvrstitev športov specialne olimpijade 

 

 Posamezne športe specialne olimpijade uvrščamo takole: 

 

a) uradni športi, 

b) demonstracijski športi, 

c) priljubljeni narodni športi. 

 

 Da se posamezni šport uvrsti med uradne mednarodne športe specialne olimpijade, 

mora biti zadoščeno temle merilom: 

 

a) Šport mora biti že uvrščen med demonstracijske športe. 

b) Šport mora biti predstavljen Mednarodnemu komiteju za športna pravila, ki ga 

tudi sprejme. 

c) Preden je šport sprejet kot uradni, mora biti vključen v najmanj 12 državnih 

programov na državnih igrah in turnirjih kot demonstracijska disciplina, na 

dveh zaporednih igrah. 

d) Na voljo mora biti sodoben priročnik športnih spretnosti za vaditelje, uradne 

predstavnike in športnike. 
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e) Končno odobritev za sprejem med uradne športe mora sprejeti Mednarodni 

odbor direktorjev Specialne olimpijade. 

 

 Za uvrstitev določenega športa med demonstracijske morajo biti izpolnjena tale 

merila: 

 

a) Preden je šport sprejet kot demonstracijski, mora biti vključen v najmanj šestih 

nacionalnih programih, na nacionalnih igrah in turnirjih, kot demonstracijska 

disciplina na dveh zaporednih igrah. 

b) Šport mora priznati Mednarodni olimpijski komite. 

c) Mednarodni komite za zdravstveno svetovanje SO mora pregledati pravila in 

ugotoviti, ali izpolnjujejo zdravstvene in varnostne standarde mednarodne 

specialne olimpijade. 

d) Na voljo morajo biti ustrezna sredstva za izobraževanje vaditeljev in vadbo 

športnikov. 

 

 Za uvrstitev določenega športa med priljubljene narodne športe Specialne 

olimpijade mora zadoščati temle merilom (priljubljeni narodni šport je definiran kot 

tista športna disciplina, ki je organizirana na državni in ne na mednarodni ravni): 

 

a) Šport mora zagotavljati smiselno vadbo in tekmovanje oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, ki trenutno niso vključene v specialno olimpijado. 

b) Šport mora zagotavljati rekreacijske možnosti oziroma možnosti za smiselno 

preživljanje prostega časa za osebe z motnjami v duševnem razvoju (Radoš 

1998). 

 

2.4.6 Prepovedani športi 

 
Med športnimi panogami je tudi nekaj takih, ki po določilih vodstva Specialne olimpijade 

niso primerne za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Obstaja več razlogov, zaradi katerih 

lahko mednarodni zdravstveni komite prepove določene športe oziroma športne prireditve. Ti 

razlogi so lahko filozofski razlogi, npr.: šport, ki vključuje neposredno tekmovanje, eden proti 

drugemu, je v neposrednem nasprotju s temeljnimi načeli specialne olimpijade. Zelo 

pomemben razlog pa je tudi ta, da športne prireditve ne zadoščajo minimalnim merilom 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Polona Lapajne; diplomsko delo 

 14 

zdravstvenih in varnostnih standardov mednarodne specialne olimpijade ali pa so potencialno 

nevarni za športnike z motnjami v duševnem razvoju.   

 

Športi in prireditve, ki so navedene v nadaljevanju, pa ne smejo biti del nobenega tekmovanja 

Specialne olimpijade, vadbe ali pa programa: 

 

– atletika – met kopja, kladiva, skok s palico, troskok; 

– vodni športi – skok na glavo iz deske; 

– gimnastika – kanvas; 

– nordijsko smučanje – biatlon, smučarski skoki; 

– vsi kontaktni športi – borilne spretnosti, wrestling, judo, karate, boks, ragbi, ameriški 

nogomet; 

– drugi športi – streljanje, mečevanje (Radoš, 1998). 

 

2.4.7 Specialne olimpijske igre 

 

Specialna mednarodna olimpijada je svetovni program športne vadbe in športnih tekmovanj, 

priznanih iz strani mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so namenjeni osebam z motnjami 

v duševnem razvoju ne glede na njihove zmožnosti.  

 

1. Specialne olimpijske igre potekajo kot zimske specialne olimpijske igre in poletne 

specialne olimpijske igre. Vsi organizatorji se morajo potruditi, da v okviru nacionalnih 

programov Specialne olimpijade ponudijo čim več uradnih športov. 

 

a) Zimske specialne olimpijske igre lahko obsegajo tekmovanja v navedenih uradnih 

športih: 

 

1. alpsko smučanje, 

2. tek na smučeh, 

3. umetnostno drsanje, 

4. hitrostno drsanje, 

5. hokej na ledu. 
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b) Poletne specialne olimpijske igre lahko obsegajo tekmovanja v športih: 

 

1. vodni športi (potapljanje in plavanje), 

2. atletika (steze in igrišča), 

3. košarka, 

4. kegljanje, 

5. kolesarjenje, 

6. jahalni športi, 

7. nogomet, 

8. gimnastika, 

9. kotalkanje, 

10. odbojka, 

11. namizni tenis in tenis, 

12. rokomet. 

 

2. Svetovne zimske specialne olimpijske igre potekajo vsako četrto leto, s prvo olimpijado, ki 

je bila leta 1977. 

 

3. Svetovne poletne specialne olimpijske igre potekajo vsako četrto leto, s prvo olimpijado, 

ki je bila leta 1975. 

 

4. Specialne nacionalne olimpijske igre lahko potekajo vsako leto. 

 

5. Regijske in lokalne specialne olimpijske igre potekajo enkrat na leto. 

 

6. Tekmovanja specialne olimpijade, ki zajemajo en šport (npr. atletika in plavanje) in so 

enodnevna, imenujemo miting. 

 

7. Tekmovanja specialne olimpijade, ki zajemajo dva športa ali več (in niso zimske ali 

poletne specialne olimpijske igre), imenujemo turnirji specialne olimpijade (Radoš, 

1998). 
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2.4.8 Gibanje MATP 

 

Program MATP izvira iz Združenih držav Amerike. Igre MATP so namenjene tistim osebam, 

ki zaradi najtežjih gibalnih in drugih primanjkljajev (kognitivnih, socialnih in emocionalnih)  

ne zmorejo sodelovati v tekmovalnih disciplinah Specialne olimpijade. Igre so zasnovane 

tako, da vključujejo področja mobilnosti, ročnosti, spretnosti, koordinacije, orientacije in 

senzorike posameznika (Žgur Černigoj, 2004). 

 

Program MATP ponuja možnosti prilagoditve opreme, pravil, disciplin in tudi delno ali 

popolno pomoč trenerja pri izvedbi dejavnosti. Vsak udeleženec iger MATP mora pred 

tekmovanje skrbno trenirati in opraviti vsaj osem tednov treningov. Sodniki tekmovalnih 

izidov posameznikov ne primerjajo med seboj. Vipavski center je bil v Sloveniji prvi, ki je 

začel razvijati omenjeni program. Dejstvo, da se je le-ta tako hitro uveljavil, dokazuje, da je 

bil potreben in koristen za veliko oseb s posebnimi potrebami. Leta 2007 je na tem 

tekmovanju v Sloveniji tekmovalo 116 tekmovalcev, že leto kasneje pa se je število 

tekmovalcev povečalo na 160 tekmovalcev (Princes, 2008). 

 

Torej število udeležencev raste in se je samo v enem letu dvignilo za slabih 38 %. 

 

2.4.9 Specialna olimpijada v Sloveniji 

 

Celotna ideja o sprejemanju športnih dejavnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju se 

je začela razvijati v Zavodu za delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem, še preden 

je na naša tla seglo mednarodno gibanje Special Olympics. V današnjem času je ta ideja 

prerasla v zgodbo o dobro in strokovno organiziranem telesu, ki deluje v sklopu Zveze 

Sožitje.  

 

Takratna naravnanost posameznikov, ki so že v samih zametkih začutili, da mora 

normalizacija življenja oseb z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju vključevati 

tudi njihovo športno-rekreativno sodelovanje na širšem družbenem področju, je uspešno 

pripravila izhodišča za sprejem gibanja, ki ga danes ni več treba posebej razlagati in 

pojasnjevati širši družbi. Temelj za razvoj specialnoolimpijskega gibanja v Sloveniji sega v 

leto 1988 z organizacijo takratnih atletskih športnih iger, ki so bile tako družabne kot 

tekmovalne narave, na takratni republiški ravni in v strokovni usposobljenosti prvih oseb 
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(Marijan Lačen, Tomaž Jereb, Ivanka Srebot, Ida Jurgec, Stojan Turičnik), ki so si v tem 

obdobju pridobili potrebno znanje v tujini in doma. Po začetnih iskanjih usmeritev je pot 

gibanja po umestitvi v slovenski prostor samo še strmo naraščala. Tekmovanja na vseh ravneh 

organiziranosti (lokalna, regijska in državna) so dobila mesto pod okriljem Zveze za šport 

invalidov Slovenije. Z razvojem novih vsebin in programov ter širjenjem uradnih in 

demonstracijskih športov pa sta na veselje vseh v gibanju rasla predvsem množičnost in 

članstvo ter prepoznavnost Specialne olimpijade navzven, v širšem družbenem prostoru. Šest 

zavodov za delovno usposabljanje je skupaj s krovno organizacijo, Zvezo Sožitje, moralno in 

denarno podprlo idejo in filozofijo specialne olimpijade (Turičnik, 2005).  

 

Atletika je športna dejavnost, v kateri tekmuje največ oseb z motnjami v duševnem razvoju. V 

atletiko spadajo vse vrste tekov, met žogice, skok v daljino, skok v višino, tekme v hoji, 

štafete, discipline z vozički in suvanje krogle. Prav tako je potrebno zagotoviti discipline za 

tekmovalce z nižjimi sposobnostmi. 

 

2.4.10 Specialna olimpijada v letu 2009 

 

Od leta 2000, ko naj bi bilo športnikov le nekaj manj kot milijon po celem svetu, je število 

športnikov na Specialni olimpijadi močno naraslo. Leta 2009 naj bi Specialna olimpijada, po 

podatkih Svetovne organizacije specialne olimpijade, združevala 3,43 milijonov športnikov 

po vsem svetu. Specialna olimpijada še naprej širi svoj obseg, ki ga v prihajajočih letih želi še 

povečati. To torej pomeni več športnikov in več trenerjev za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Specialna olimpijada deluje v več kot 170 državah. V letu 2009 je bilo 67 % 

tekmovalcev na specialni olimpijadi starih od 8–21 let.  

 

Prevladujoča tekmovalna disciplina je atletika, v kateri tekmuje največ tekmovalcev. 

Tekmovalk ženskega spola je bilo 38 % od vseh udeležencev tekmovanj, torej tudi v letu 

2009 je bil večinski spol na tekmovanjih moški spol 

(http://media.specialolympics.org/soi/SO_Reports/Reach%20Report%202009.pdf, 2010). 

 

Po večletnem opazovanju lahko opazimo, da je tudi v lokalnem društvu Sožitje Idrija Cerkno 

več tekmovalcev moškega spola. V Društvu Sožitje Idrija Cerkno je bilo v letu 2009 kar   

58,1 % vseh članov tudi tekmovalcev v eni od športnih dejavnosti Specialne olimpijade. 

Specialna olimpijada ni samo šport, temveč tudi ozaveščanje, da obstajajo drugačni. 
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2.5 ZVEZA SOŽITJE IN LOKALNA DRUŠTVA  SOŽITJE ZA POMOČ 

OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU PO SLOVENIJI 

 
Leta 1963 je bilo ustanovljeno republiško društvo za pomoč nezadostno razvitim Slovenije. 

To društvo je bilo eno izmed prvih na področju civilne družbe, ki se je v takratnih družbenih 

razmerah specializirano posvečalo vrsti invalidnosti, ki je druge organizacije s svojo vsebino 

niso obravnavale. Šlo je za osebe z motnjami v duševnem razvoju, čeprav se je ta izraz z leti 

velikokrat spreminjal, in za njihove starše. Ena od ustanovnih nalog je bila, da je to, takratno 

republiško, društvo pričelo ustanavljati občinska in medobčinska društva kot samostojne 

pravne osebe v skladu z Zakonom o društvih. Enovita organizacija se je z leti spremenila v 

Zvezo društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, ki se je leta 1994 preimenovala v 

Zvezo Sožitje – zvezo društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije.  

Zveza Sožitje je samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna društvena 

organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične 

skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Zvezo Sožitje 

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

Republike Slovenije (http://www.zveza-sozitje.si/predstavitev.html, 2007). 

 

Zveza je trenutno stacionirana v Ljubljani in ima 51 lokalnih društev Sožitje, ki so locirana po 

celotnem območju Slovenije. Po zadnjih podatkih je bilo v lokalnih društvih in na zvezi 

združenih 14.800 članov, ki so v prvi vrsti osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihovi 

starši, sorodniki in prostovoljci (http://www.zveza-sozitje.si/predstavitev.html, 2007).  

 

Zveza Sožitje temelji na dveh ravneh: 

 

– Na medsebojnem povezovanju staršev na lokalnem nivoju, ki poteka organizirano v 

društvu. 

– Kot oblika direktne pomoči, ki se izvaja preko določenih sistemskih oblik in deluje že 

25 let.  

 

Slednje so različni seminarji, na katerih se dobivajo ljudje iz različnih delov Slovenije. 

Najvišji organ Zveze Sožitja je njena skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh članic. 
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2.5.1 Rehabilitacijski programi na lokalni ravni 

 

Glavni nameni in cilji izvedbe rehabilitacijskih programov so: ohranjevanje zdravja, 

vzdrževanje psiho-fizične kondicije, ohranjanje in pridobivanje novih sposobnosti pri osebah 

različnih vrst teže motenj v duševnem razvoju. 

 

Rehabilitacijski programi sodijo med posebne socialne programe na lokalni ravni. S temi 

programi lahko društva vsako leto kandidirajo na internem natečaju za sofinanciranje s strani 

Zveze. Posebne socialne programe členimo v pet skupin, in sicer: 

 

1. izvajanje oblik samopomoči, 

2. vseživljenjsko učenje oseb z motnjo v duševnem razvoju, 

3. rehabilitacijski programi, 

4. organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti, 

5. usposabljanja in razbremenitev družin. 

 

Rehabilitacijski programi na lokalni ravni zajemajo terapevtsko plavanje, učenje plavanja, 

razgibavanja v vodi, športne krožke, obnovitveno rehabilitacijo po bolezni, različne 

funkcionalne oblike uporabe denarja, pohodniške skupine, hipoterapijo, učenje in razvijanje 

motoričnih veščin, plesne vaje, telovadbo, obnovitev branja in pisanja in redne tedenske 

rekreativne igre v vodi 

(http://www.zveza-sozitje.si/uploads/poroilo_o_delu_zveze_soitje_2009.pdf, 2007).  
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 PLAVANJE 

 
Plavanje je ciklična, aerobna telesna dejavnost, ki nam omogoča aktivno preživljanje prostega 

časa in s katero človek ohranja svojo telesno kondicijo oz. zmogljivost. Je telesna in športna 

dejavnosti, ki pa se od drugih oblik gibanja razlikuje zaradi posebnega okolja, v katerem se 

izvaja. Gibanje se dogaja v vodi, ki ima drugačne fizikalne lastnosti kot ozračje. Zaradi svojih 

specifičnih lastnosti ima posameznik občutek, da je njegovo telo lažje in bolj gibljivo. Voda 

zaradi svojih lastnosti ˝prisili˝ človekovo telo, da se giblje v vodoravnem položaju in ne v 

navpičnem kot pri drugih športnih aktivnostih. Pri tem so aktivirane vse pomembnejše 

mišične skupine (Kapus, 2002). 

 

Za osebe, ki ne morejo slediti klasični metodi učenja plavanja oziroma je ta metoda za njih 

neuspešna, se poslužujemo prilagojenih metod. Prilagojene metode oz. programi učenja 

plavanja so: 

 
– Fredov program učenja plavanja, 

– program učenja plavanja za osebe s posebnimi potrebami (Halliwickov program), 

– program projektnega učenja plavanja, 

– program učenja plavanja v globoki vodi, 

– program učenja plavanja v plitvi vodi (Halbigov program), 

– program učenja plavanja s starši v globoki vodi, 

– program vadbe nosečnic v vodi (Škrlj, 2003). 

 
Prav zaradi vseh lastnosti vode je za izvedbo rehabilitacijskega programa ponujenih mnogo 

dejavnosti v vodi, kot so terapevtsko plavanje, učenje plavanja, razgibavanja v vodi in 

rekreativne igre v vodi. Hkrati s tem so te športne dejavnosti tudi najpogosteje izvajane v 

okviru rehabilitacijskih programov lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno. 
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Slika 1: Otroci in starši med izvajanjem Halliwick plavanja 
Vir: http://www.natator.hr/?page_id=9, 2007. 

 

 

 POHODNIŠTVO 

 
Hoja je človeku najbolj lastno in najnaravnejše gibanje. Če nimamo posebnih zdravstvenih 

težav, lahko brez večjega napora hodimo kadar koli in kjer koli. Za hojo ne potrebujemo 

drage opreme, prostora ali denarja. Zadostuje že to, da si to želimo 

(http://vizita.si/clanek/zdravozivljenje/s-hojo-do-zdravja.html, 2011). 

 

Pri populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju moramo biti še posebej pozorni na 

kondicijo, opremo in znanje udeležencev, tako da izberemo cilje ter smeri poti vzpona in 

povratka, ki jih bodo zmogli tudi najšibkejši (Krpač, 1996). 

 

Če je prisotna poleg motenj v duševnem razvoju tudi gibalna oviranost, moramo pohodniški 

izlet prilagoditi tako, da se ga lahko udeležijo tudi osebe, ki so na invalidskem vozičku, in 

osebe, ki uporabljajo različne pripomočki za lažjo hojo. 
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 HIPOTERAPIJA 

 
Hipoterapija je ena od treh vrst terapevtskega jahanja, in sicer poznamo še: športno 

rekreativno jahanje oseb s posebnimi potrebami in specialno pedagoško jahanje/voltažiranje 

(Zadnikar 2000).  

 

Hipoterapija je fizioterapija na nevrofiziološki podlagi z in na konju, ki jo predpiše zdravnik 

specialist. Izvajajo jo fizioterapevti z dodatnim znanjem kot samostojno obravnavo. Pri 

hipoterapiji je v ospredju predvsem gibanje na konju in vpliv na bolezenske simptome, ki so 

povezani z gibalnimi sposobnostmi (Ćosić, 2007). 

 

S konjevega hrbta se na pacienta prenaša tridimenzionalno gibanje, in sicer v treh ravninah: 

 

– v sagitalni ravnini gre gibanje medenice naprej in nazaj, 

– v frontalni ravnini gre gibanje medenice levo in desno, 

– v transverzalni ravnini gre rotacijsko in diagonalno gibanje medenice.  

 

Pri hipoterapiji dosežemo več interakcij hkrati: 

 

1. prej našteto tridimenzionalno gibanje; 

2. mehke nihajne dražljaje, ki nastajajo zaradi konjeve hoje in povzročajo: 

– sprostitev mišičnega tonusa,  

– istočasno graditev centralnega mišičnega tonusa, 

– prekinitev patoloških vzorcev,  

– enakomerno ponavljanje pravilnih gibalnih vzorcev;  

3. motivacijo za izvajanje in sodelovanje pri terapiji; 

4. odnos, ki nastane med pacientom in konjem (http://www.cirius-

kamnik.si/jahanje/hipoterapija, 2010). 
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Slika 2: Oseba z motnjami v duševnem razvoju na konju s fizioterapevtko 
Vir: http://forumnn.ru/lofiversion/index.php/t9543.html, 2007. 
 

 

 PLES 

 
Že v pradavnini so ljudje intuitivno čutili, da ima ples zdravilno vrednost in da predstavlja pot 

do iracionalnih globin. Ples jim je preko ritualov omogočal izkoriščanje telesne energije, 

potrebne za zdravljenje; naj je šlo za plese, ki so vključevali velik telesni napor, ob katerem se 

je povečala prekrvavitev, spodbudil nevroendokrini imunski sistem ter tako doseglo telesno 

zdravje, ali za plese, skozi katere so lažje kot z govorom izražali različna občutja in se na nek 

način približali sodobni psihoterapiji (Rakušček, 2003). 

 

Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost enega, dveh ali več 

teles. V glasbi zasledimo harmoničnost med toni, ta pa nas vodi tudi do harmoničnih gibov v 

plesu. Ples se je že pred več kot sto leti uporabljal kot terapevtsko sredstvo v tako imenovani 

gibno-plesni terapiji, ki uporablja gibanje in ples kot sredstvo za izboljšanje čustvenega, 

kognitivnega, socialnega in fizičnega stanja (Geršak, Sedevčič, Erban, 2005). 
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Upravičenost do izvajanja programa izhaja predvidoma iz individualnih potreb posameznika 

po vključitvi v te programe, želje njihovih staršev ali skrbnikov. V vseh programskih oblikah 

Sožitja se uporablja tudi prednostni kriterij, da te osebe takih programov ne dobe nikjer 

drugje. Zato so v veliki meri to tisti, ki žive doma, lahko pa so tudi vključeni v različne 

dnevne oblike obravnave, pa teh programov tam ne dobe. Društva Sožitje za posamezni 

program opredelijo kriterije, ki so vezani na vsebino programov in njihovo namembnostjo. 

Zato so kriteriji lahko vezani na vrsto ali težo prizadetosti, vključenost ali nevključenost v 

različne oblike institucionalne obravnave, ali so upravičenci morda v drugih sredinah lahko 

deležni podobnih ali istih programov. V enem delu uporabljajo tudi kriterije, ki temelje na 

socialnem položaju družin ali posameznika, starosti ali bolezni staršev ipd. 

(http://www.zveza-sozitje.si/uploads/lr__rehabilitacijski_programi.pdf, 2010). 

 

Pomembno je tudi poznavanje dejstva, kdo program izvaja. Po letnih poročilih delovanja 

Zveze Sožitje je največkrat omenjeni program izvajal strokovnjak (http://www.zveza-

sozitje.si/uploads/poroilo_o_delu_zveze_soitje_2009.pdf, 2010).  

 

Po poročilih lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno od leta 2005 do leta 2009, pa specialni in 

rehabilitacijski pedagog. 

 

V primeru, da program izvaja prostovoljec, se le-ta mora zavedati svojih dolžnosti in 

odgovornosti. Prostovoljci pozitivno vplivajo na uporabnike, saj so polni energije in 

neobremenjeni z vsemi ovirami, s katerimi se te osebe srečujejo v vsakdanjem življenju. 

 

Ochman in Jordan (1997) sta mnenja, da je prostovoljec zrela oseba, ki je sposobna ter 

nameni svoj prosti čas za prostovoljno delo. Prav tako naj bi delal zavestno, za dobro drugih 

in bil psihično ter fizično sposoben. 

 

Ostrman (2009) razlaga, da lahko delo prostovoljca traja različno dolgo. V vsakem primeru pa 

je dobro, da predhodno opozori, kdaj bo prenehal s prostovoljnim delom. 

 

Po raziskavi, ki je potekala pod okriljem Pedagoškega inštituta v Ljubljani, so leta 2006 

objavili rezultate, da je približno desetina mladih prostovoljcev vključenih v organizacije, ki 

skrbijo za osebe s posebnimi potrebami ali v študentske klube. V raziskavo je bilo vključenih 

367 mladih prostovoljcev (Gril, 2009). 
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Tudi pri zvezi Sožitje zasledimo več vrst prostovoljcev, in sicer od tistih, ki so se določeno 

dejavnost vključili le enkratno do tistih, ki so redni prostovoljci in podporniki društva ali 

zveze že več let. 

 

Zveza Sožitje opredeljuje naloge in odgovornosti za spremljevalce in spremljevalke v 

programih vseživljenjskega učenje, vendar enako velja tudi za prostovoljce v rehabilitacijskih 

programih. 

Naloge in odgovornosti prostovoljcev: 

– Vsak, ki želi biti spremljevalec/-ka, mora poznati in v celoti sprejemati ter pri svojem 

delu upoštevati »Kodeks etičnih načel Zveze Sožitje«.  

– Vsak prostovoljec/-ka, ki se odloči, da bo spremljevalec/-ka oseb z motnjami v 

duševnem razvoju (OMDR), se mora ves čas sodelovanja v programu zavedati, da bo 

zadovoljeval/-a želje in interese uporabnikov naših programov. V tem času bo večkrat 

moral/a pustiti ob strani svoje potrebe in interese in se prilagoditi njihovim. 

– Spremljevalec/-ka ima spoštljiv, prijazen in prijateljski odnos do naših uporabnikov. 

– Spremljevalec/-ka pravočasno pridobi čim več informacij o osebah, za katere bo v 

času trajanja programa odgovoren/-a. Tako, kot so si OMDR različne, tako je tudi 

različna stopnja pomoči, ki jo potrebujejo. V nekaterih primerih je potrebno le vodenje 

in usmerjanje, v drugih pa konkretno sodelovanje in pomoč pri posameznih opravilih. 

– Spremljevalec/-ka nudi osebno pomoč glede na potrebe konkretnega uporabnika. 

Glede na njihove zmožnosti in potrebe pomaga pri osnovnih življenjskih opravilih 

(osebna nega, urejenost, pomoč pri hranjenju, življenjsko varnost, skrb za zdravje in 

rekreacijo ipd.). Skratka spremljevalec/-ka v celoti prevzame odgovornost za osebe, ki 

jih bo spremljal/-a.  

– Spremljevalec/-ka prevzame tudi vlogo družabnika/-ce in sogovornika/-ce OMDR. 

Vzpostavi podporni človeški odnos in skrbi za osebnostni razvoj udeležencev. 

– Spremljevalec/-ka skrbi, da se vsi udeleženci vključijo v skupino ter jih navaja na 

pravilne medsebojne odnose in je pripravljen/a nuditi pomoč tudi tistim osebam, za 

katere ni zadolžen/-a. 

– Spremljevalec/-ka skrbno in odgovorno ravna s prevzetimi dokumenti (osebna, 

zdravstvena izkaznica) in denarjem udeležencev, v celoti upošteva varovanje osebnih 

podatkov varovanca in odgovarja za celostno integriteto varovanih oseb, v skladu z 
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določbami »Kodeksa etičnih načel sodelavcev v programih Zveze Sožitje« in njenih 

članic. 

– Spremljevalec/-ka aktivno pomaga udeležencem pri vključevanju v izobraževalni 

program.  

– Spremljevalec/-ka glede na potrebe programa in na svojo pobudo lahko sodeluje tudi 

pri sami pripravi in izpeljavi izobraževalnega programa. Če bo želel/-a, bo lahko 

uporabil/-a in vključeval/-a svoje znanje, spretnosti in nagnjenja. Tu ima tudi 

možnosti, da se izkaže kot bodoči vodja programa (to velja predvsem za spremljevalke 

na programih vseživljenjskega učenja). 

– Spremljevalec/-ka mora biti kooperativen/-a in pripravljen/-a sodelovati in si pomagati 

z ostalimi spremljevalci in vodjem. 

– Spremljevalec/-ka se drži dogovorov. V primeru težav se posvetuje z vodjem 

programa ali odgovorno osebo pri Zvezi Sožitje. 

– Spremljevalec/-ka se obvezuje, da na taboru (enako velja tudi za rehabilitacijske 

programe) ne bo užival alkohola in drugih prepovedanih substanc, saj to ne spada na 

izobraževalne programe (http://www.zveza-sozitje.si/naloge-prostovoljca.html, 2010). 

Pri izvedbi programa so nepogrešljivi strokovnjaki različnih strok. Lahko so to strokovnjaki 

kineziologije, ki vedo mnogo o gibanju, ali strokovnjaki na drugih področjih. V lokalnem 

društvu Sožitje Idrija Cerkno je najpogosteje v izvedbo in načrtovanje rehabilitacijskih 

programov vključen specialni in rehabilitacijski pedagog. Ta lahko podaja specifična znanja 

prostovoljcem in jih usmerja pri njihovem delu. 

V letu 2009 so rehabilitacijske programe izvajali v 41 društvih. Vključeno je bilo 3282 

uporabnikov. Izvajalcev programov je bilo okoli 120.  V tem letu je bilo strokovnjakov, ki 

sodelovali pri pripravi in izvedbi programa okoli 40, 25 pa je bilo laikov (http://www.zveza-

sozitje.si/uploads/poroilo_o_delu_zveze_soitje_2009.pdf, 2010). 

 

Rehabilitacijski program se v Društvu Sožitje Idrija Cerkno izvaja že od leta 2005. Po 

podatkih iz poročil o izvajanju programa je najpogostejša oblika izvajanja programa plavanje 

oziroma razgibavanje v vodi. Število udeležencev od leta 2005 pada. Leta 2005 naj bi se 

programa udeležilo okrog 60 posameznikov, leta 2010 pa le še od 30–40.  
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Po poročilu Društva Sožitje Idrija Cerkno iz leta 2009 je razvidno, da so se rehabilitacijskih 

programov udeležili vedno isti uporabniki in da le-ti živijo v večjem odstotku doma. 

 

2.5.2 Organizacije in društva, ki delujejo v interese oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, v drugih državah 

 

Tudi v drugih državah se srečamo z neprofitnimi društvi in organizacijami, ki skrbijo za 

pravice in dejavnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

 

EVROPSKO ZDRUŽENJE DRUŠTEV ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU IN NJIHOVE DRUŽINE (INCLUSION EUROPE) 

 

Inclusion Europe je evropsko združenje društev za osebe z motnjami v duševnem razvoju in 

njihove družine. 

 

Je neprofitna organizacija, ki zagovarja pravice in interese oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in njihovih družin v Evropi. Temeljne vrednote, ki združujejo vse članice, so: 

spoštovanje, solidarnost in vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih 

družin.  

 

Organizacija si prizadeva za: 

 

– človekove pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

– vključenost v družbo, 

– nediskriminacija. 

 

Inclusion Europe koordinira veliko število dejavnosti v številnih državah Evrope, vključno z 

organizacijo konferenc, delovnih skupin in srečanj zaradi izmenjave izkušenj. Odziva se na 

predloge evropske politike ter posreduje informacije o potrebah oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Inclusion Europe svetuje evropski komisiji in članicam evropskega parlamenta glede 

invalidske problematike 

(http://www.inclusion-europe.org/main.php?lang=SL&level=1&s=179&mode=section, 2010).  
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NACIONALNA ZVEZA PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ ZA IZVAJANJE 

STORITEV ZA OSEBE Z MOTNJO  V DUŠEVNEM RAZVOJU (NATIONAL 

FEDERATION OF VOLUNTARY BODIES PROVIDING SERVICES TO PEOPLE 

WITH INTELLECTUAL DISABILITY) 

 

Nacionalna zveza prostovoljne organizacije opravljajo storitve za ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju je Irska nacionalna krovna organizacija, ki zagotavlja neposredne storitve 

za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Njihove storitve temeljijo na vrednotah, kot so 

spoštovanje in medsebojno sodelovanje različnih oseb. 

 

Spodbujajo in dejavno izvajajo štiri temeljna načela. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

imajo: 

 

– pravico živeti običajno življenje v svoji skupnosti; 

– pravico, da se jih obravnava kot posameznika z dostojanstvom in spoštovanjem; 

– pravico do podpore pri razvoju njihovih najvišjih zmožnostih; 

– pravico do sodelovanja v postopku odločanja o vprašanjih, ki vplivajo na njihova 

življenja (http://www.fedvol.ie/Introduction/Default.758.html, 2010). 

 

 

ZDRUŽENJA ZA POMOČ OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI (DIE STEIRISCHE 

BEHINDERTENHILFE) 

 

Združenje za pomoč osebam s posebnimi potrebami povezuje večino organizacij, ki 

zagotavljajo storitve osebam s posebnimi potrebami, in združenj za osebe s posebnimi 

potrebami v avstrijski Štajerski. Člani krovne organizacije so ključni akterji na področju 

invalidnosti v tej regiji.  

 

Mnogi od članov delajo na področju izobraževanja in so se tudi udeležili gibanja za 

integracijo v šolstvu. Pri tem so zgradili močno mrežo sodelovanja. Prispevali so k pripravi 

novega zakona, ki skrbi za zagotavljanje storitev osebam s posebnimi potrebami in njihovim 

družinam (http://www.behindertenhilfe.or.at/index.php?seitenId=7, 2011). 
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FINSKO ZDRUŽENJE ZA OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN 

DRUGIMI MOTNJAMI (THE FINNISH ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES, FAIDD) 

 

Združenje FAIDD je nacionalna zvezna organizacija in povezovalni forum za organizacije in 

osebe, ki skrbijo za boljšo kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in drugih, 

ki potrebujejo pomoč pri učenju, razumevanju in komunikaciji. Združenje FAIDD je bilo 

ustanovljeno leta 1952. Cilj združenja je bil in ostaja, da bi vsi ljudje lahko sobivali na osnovi 

enakih možnosti. To zahteva ustrezno podporo in zadostne, kakovostne storitve za vse 

(osebe), ki jih potrebujejo, ter pozitiven odnos družbene okolice. FAIDD krepi svoje 

specialistično in strokovno znanje z mednarodnim povezovanjem. Združenje sodeluje s 

številnimi najuglednejšimi mednarodnimi organizacijami na svojem področju 

(http://www.kehitysvammaliitto.fi/en/, 2011). 

 

 

SVETOVNO ZDRUŽENJE DRUŠTEV ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU IN NJIHOVE DRUŽINE (INCLUSION INTERNATIONAL) 

 

Inclusion international je svetovna zveza družinskih organizacij, ki se zavzemajo za 

človekove pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju po vsem svetu. Organizacija deluje v 

115 državah. Njihova vizija je Svet, kjer ljudje z motnjami v duševnem razvoju in njihove 

družine lahko enakopravno sodelujejo in se vrednotijo v vseh vidikih življenja v skupnosti. 

Organizacija vpliva na štiri področja življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju: 

 

– vključitev v vse vidike vsakdanjega družbe; 

– poln občutek državljana, ki ima zagotovljene vse človekove pravice in individualne 

odgovornosti; 

– nadzor nad lastnimi odločitvi; 

– družinska podpora prek ustreznih storitev in podpore omrežij za družine z invalidnim 

članom (http://www.inclusion-international.org/about-us/who-we-are/, 2011). 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Polona Lapajne; diplomsko delo 

 30 

DIE BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE- IN WENIGEN WORTEN 

 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe je podporna organizacija za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju in njihove starše. 

 

Organizacija je bila ustanovljena leta 1958 v Nemčiji na zvezni ravni s strani staršev in 

strokovnjakov. Podpira ljudi z motnjami v duševnem razvoju in si prizadeva za  enakopravno 

sodelovanje na vseh področjih v družbi. Združenje deluje tako, da omogoča različne storitve 

oskrbe in nudi strokovne nasvete staršem in osebam z motnjami v duševnem razvoju 

(http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/ueber_uns/index.php, 2011). 

 

 

2.6 FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA ZA OSEBE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 
Fizioterapija je zdravljenje bolezni ali poškodb in njihovih posledic s fizioterapevtskimi 

metodami in sredstvi (fiziatrija). Ukvarja se z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in krepitvijo 

zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema pri človeku. Fizioterapija ohranja ali obnavlja 

gibljivost sklepov, krepi mišice, preprečuje kontrakture mišic, zvišuje nivo preskrbe s krvjo, 

zmanjšuje edem in lajša bolečine (http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizioterapija, 2003). 

 

Okvare živčnega sistema povzročajo kompleksne motnje gibanja, ravnotežja in koordinacije, 

saj nevrološki sistem vpliva na vsako aktivnost telesa. Veliko oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ima težave na omenjenih področjih delovanja. S fizioterapevtskimi obravnavami se 

izboljšuje kvaliteta življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (http://www.vdc-

kranj.com/2010/fizioterapija/, 2010). 
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2.6.1 Področja fizioterapevtskih obravnav 

 

Poznanih je veliko vrst fizioterapevtskih obravnav. V splošnem jih uvrščamo v 6 večjih 

skupin ali področij. 

 

1. kardiopulmonalna fizioterapija  

2. starostna fizioterapija  

3. nevrološka fizioterapija  

4. ortopedska fizioterapija  

5. pediatrična fizioterapija  

6. dermatološka fizioterapija 

 

2.6.2 Metode fizioterapevtskih obravnav 

 

Med metode fizioterapije sodijo: 

 

– aktivno in pasivno razgibavanje, 

– masaža, 

– toplotno zdravljenje, 

– hidroterapija ali zdravljenje v vodi (http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizioterapija, 2003). 

 

Že v stari Grčiji se je poudarjala povezanost psihičnih in telesnih funkcij. Šele v 50-ih in 60-ih 

letih 20. stoletja pa se je začelo načrtno raziskovanje obeh področij. Piaget je eden od 

avtorjev, ki je poudarjal pomen gibanja v razvoju psihomotoričnega in kognitivnega področja 

(Tancig, 1987).  

 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju se velikokrat pojavlja tudi gibalna oviranost. Že 

ob rojstvu se rizični skupini otrok, to so na primer otroci z nižjim apgarjem (pod 7,5),  

omogoči in priporoči obisk v razvojni ambulanti, njihov razvoj pa se podrobneje spremlja tudi 

v nadaljnjih mesecih in prva leta. Tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju so vključene v 

različne oblike fizioterapij in tovrstnih obravnav. Te terapije se redno izvajajo v obdobju 

otroštva in še tekom obdobja pospešenega telesnega in psihičnega razvoja. Opazila sem, da v 

obdobju odraslosti varovanci v našem lokalnem društvu nimajo več fizioterapevtskih 
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obravnav. Pri osebah, ki so na invalidskem vozičku, se pojavljajo spazmi v spodnjih in 

zgornjih udih.  

 

Krofličeva in Gobčeva (1995) ugotavljata, da so gibalne dejavnosti za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju pomemben spodbujevalec duševnega in telesnega razvoja. Preko gibalnih 

dejavnosti se namreč posameznik vključuje v igro s sodelujočimi, osvaja prostor in se 

orientira v njem, razvija psihomotorične sposobnost, samostojnost in ustvarjalnost, sprošča 

napetosti, se umirja in doživlja ugodje ter povečuje učne učinke. 

 

V lokalnem društvu Sožitje Idrija Cerkno trenutno obiskuje fizioterapevtske obravnave le še 

ena oseba. To predstavlja 1,61 % glede na vse osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so 

včlanjene v društvu Sožitje Idrija Cerkno. 

 

Pogostost obiskovanja fizioterapevtskih obravnav smo raziskali tudi v empiričnem delu, ki 

sledi teoretičnemu uvodu. V nadaljevanju sledi tudi raziskava izvajanja Specialne olimpijade 

in rehabilitacijskih programov v letu 2010. Zanimalo nas je predvsem, kdo je izvajal 

rehabilitacijske programe in katere športne dejavnosti so potekale v okviru njega. Raziskali 

smo, ali se rehabilitacijskih programov udeležujejo vedno isti uporabniki in kje le-ti živijo. 

 

Ob delu raziskave, kjer so se vprašanja navezovala na Specialno olimpijado, smo raziskali 

odstotek vseh članov lokalnih društev, ki tekmujejo na gibanju Specialne olimpijade, raziskali 

smo spol tekmovalcev in disciplino, v kateri tekmujejo. Zanimala nas je tudi povprečna 

starost tekmovalcev, ki smo jo primerjali s podatki iz poročila o delovanju svetovne Specialne 

olimpijade za leto 2009. 
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3 CILJI IN RAZISKAVE 
 

1. Ugotoviti, kdo organizira in kdo izvaja rehabilitacijske programe (v letu 2010) v 

okviru lokalnih društev Sožitje. 

 

2. Ugotoviti, katera oblika rehabilitacijskih programov je najbolj pogosta (v letu 2010) v 

okviru lokalnih društev Sožitje. 

 

3. Ugotoviti, ali se rehabilitacijskih programov udeležujejo vedno isti uporabniki. 

 

4. Ugotoviti, ali uporabniki, ki se udeležujejo rehabilitacijskih programov, živijo doma z 

družino ali v bivalnih skupnostih. 

 

5. Ugotoviti, ali število oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki se udeležujejo 

omenjenega programa, pada od leta 2005. 

 

6. Ugotoviti odstotek uporabnikov, ki se v posameznem društvu udeležuje specialne 

olimpijade. 

 

7. Ugotoviti starost uporabnikov, ki se udeležijo specialne olimpijade. 

 

8. Ugotoviti, katerega spola je večji procent udeležencev specialne olimpijade. 

 

9. Ugotoviti, v katerih disciplinah na specialni olimpijadi uporabniki največkrat 

tekmujejo. 

 

10.  Ugotoviti delež uporabnikov, ki še dodatno obiskuje fizioterapevtske obravnave. 
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4 HIPOTEZE 
 
Skladno s cilji sem postavila naslednje hipoteze. 

 

H1: Rehabilitacijske programe izvajajo strokovnjaki s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. 

 

H2: Najpogostejša oblika rehabilitacijskega programa je rehabilitacijsko plavanje. 

 

H3: Rehabilitacijskih programov se udeležujejo vedno isti uporabniki. 

 

H4: Rehabilitacijskih programov se udeležujejo osebe, ki živijo v družini doma s starši. 

 

H5: Odstotek posameznikov, ki se udeležijo rehabilitacijskega programa znotraj lokalnega 

društva, pada od leta 2005. 

 

H6: 58  %  uporabnikov iz določenih društev se je v letu 2010 udeležilo specialne olimpijade 

ali MATP- ja. 

 

H7: 67 % tekmovalcev specialne olimpijade je starih med 8 in 21 leti. 

 

H8: Na specialni olimpijadi je večji odstotek moških udeležencev. 

 

H9: Na specialni olimpijadi se največ uporabnikov udeležuje atletskih disciplin. 

 

H10: 1,61 % uporabnikov obiskuje fizioterapijo občasno. 
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5 METODE DELA 
 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

V vzorec raziskovalnega dela naloge je bilo vključenih 51 lokalnih društev Sožitje iz 

področja celotne Slovenije. Odgovore na anketni vprašalnik so podali predsedniki 

posameznih društev. Od tega je na vprašanja odgovarjalo 33 predsednic in 18 predsednikov. 

Anketo so predsedniki in predsednice prejeli predhodno po elektronski pošti, nanjo pa so 

odgovarjali preko telefonskega pogovora. Od 51 društev jih rehabilitacijskega programa v 

letu 2010 ni izvajalo 5, Specialne olimpijade pa se ni udeležilo 11 anketiranih društev od 

vseh 51. Na vprašanje o pogostosti obiskov fizioterapevtskih obravnav pa so odgovore podali 

vsi anketiranci, torej 51 društev. Predsednici in predsedniki so različnih starosti ter prihajajo 

iz različnih strok.  

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Vzorec spremenljivk je predstavljen v tabeli.  
 

Tabela 1: Opis vzorca spremenljivk 

OZNAKA SPREMENLJIVKE OPIS SPREMENLJIVKE 

Kdo izvajanje rehabilitacijske programe? Izbira med: strokovnjak iz stroke, prostovoljec brez 
posebnih znanj in drugo. 

Najpogostejša oblika izvajanja rehabilitacijskih 
programov. 

Prosta možnost zapisa dejavnosti npr: plavanje, 
hipoterapija, pohodništvo … 

Ali se rehabilitacijskih programov udeležujejo 
vedno isti uporabniki? Izbira med odgovori: da, ne  in drugo. 

Kje živijo uporabniki, ki se udeležujejo 
rehabilitacijskih programov?  

Ali je procent posameznikov, ki se udeležujejo 
rehabilitacijskih programov v porastu ali pada ali 
ostaja konstanten? 

Izbira med podanimi odgovori; doma, v bivalnih 
skupnosti in drugo.  
Izbira med odgovori: pada, raste ter ostaja konstanto. 

Procent posameznikov, ki se je udeležilo Specialne 
olimpijade znotraj društva. 

Prosti zapis števila tekmovalcev in števila 
uporabnikov. 

Povprečna starost posameznikov, ki so se udeležili 
Specialne olimpijade. Prosti zapis povprečne starosti. 

Prevladujoči spol tekmovalcev na Specialni 
olimpijadi. Izraženo z moški, ženski ali obojih enako. 

Udeležba, na kateri tekmovalni disciplini. Prosta možnost zapisa tekmovalne discipline npr: 
atletika, plavanje, nogomet … 

Odstotek posameznikov, ki obiskujejo 
fizioterapevtske obravnave. 

Prosti zapis števila posameznikov, ki obiskujejo 
fizioterapevtske obravnave. 

Vir: Lastni 2011. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Polona Lapajne; diplomsko delo 

 36 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Podatke sem zbrala v letu 2011 z anketo, ki sem jo izvajala v telefonskem pogovoru s 

posameznimi predsedniki lokalnih društev Sožitje. Predhodno sem anketo poslala na 

elektronsko pošto, da so se anketiranci lahko na anketo pripravili. Raziskava je bila 

vseslovenska, vključena so bila vsa lokalna društva Sožitje. Vprašani so ustno odgovarjali na 

anketni vprašalnik, ki vključuje 11 vprašanj različnih tipov. Vsa društva so podatke navedla 

ustrezno in anketni vprašalniki so bili vsi rešeni popolno. Če se je ob vprašanjih pojavila 

kakšna nejasnost, sem lahko navodila za reševanje podrobneje razložila kar tekom reševanja 

vprašalnika. Dobljene rezultate smo analizirali, jih predstavili in obdelali, da smo dobili 

ustrezne podatke. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov je bila uporabljena univariatna analiza. Podatki so ročno obdelani, prav 

tako je ročno narejen tudi izračun hi-kvadrata pri hipotezi 8. Pri delu z računalnikom smo 

uporabili programa Microsoft Word 2007 (za besedilo) ter Microsoft Excel 2007 (za risanje 

grafov in tabel). 
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6 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
 
 
Rezultati in njihova interpretacija so predstavljeni v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili.  

 

 HIPOTEZA 1 
 

Rehabilitacijske programe izvajajo strokovnjaki s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. 

 

Predstavniki društev so morali navesti, kdo izvaja rehabilitacijske programe v njihovih 

društvih (ali je to prostovoljec ali je strokovnjak določene stroke). Navedli so lahko eno ali 

več oseb.  

 

Kot kaže graf 1, je najbolj pogosto rehabilitacijski program izvajal nekdo izmed 

prostovoljcev. Za prostovoljci pa sledijo specialni in rehabilitacijski pedagogi. Med vsemi 

anketiranimi, je kar v 21 (36,8 %) primerih izvajalec programa samo prostovoljec ali 

prostovoljec ob pomoči strokovnjaka. 

 

Predsednice in predsedniki so mi pojasnili, da imajo običajno prostovoljci več motivacije in 

prostega časa za izvajanje športne dejavnosti. Z razliko od prostovoljcev strokovnjaki pogosto 

za svoje usluge zahtevajo manjše ali vsaj simbolično plačilo. Ker so denarna sredstva društev 

močno omejena, si veliko težje privoščijo izvesti dejavnosti, ki zahtevajo plačilo.  
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Graf 1:  Struktura  profila posameznika, ki izvaja rehabilitacijske programe znotraj 

lokalnih društev Sožitje 
Vir: Lastni 2011. 

 

Podatki iz predhodnih virov se ne skladajo s podatki raziskave. 

 

Po letnem poročilu Zveze Sožitje iz leta 2009 je bilo vidno, da rehabilitacijske programe v 

večjem odstotku izvajajo strokovnjaki, ni pa navedeno, strokovnjaki katere smeri. Po 

poročilih lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno pa je program od leta 2005 do leta 2009 

izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 

Hipotezo 1  ovržemo. 

 

 

 HIPOTEZA 2 
 

Najpogostejša oblika rehabilitacijskega programa je rehabilitacijsko plavanje. 

 

Predsedniki društev so morali navesti programe, ki so jih izvajali leta 2010 v sklopu 

rehabilitacijskih programov. Navedli so lahko več različnih programov.  

 

Kot je razvidno iz tabele 2, je bila v letu 2010 najbolj pogosto izvajana dejavnost, v okviru 

rehabilitacijskih programov, plavanje. Voda je drugačen medij od zraka in v njej se velik 

odstotek oseb z motnjami v duševnem razvoju lažje giba in se počuti bolj gibčno. V vodi so 
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določenih gibov sposobne tudi osebe, ki jih izven vode ne zmorejo izvesti. Za plavanjem sledi 

pohodništvo. Menim, da je temu tako, ker za pohodništvo ne potrebujemo dodatnih denarnih 

sredstev in je precej enostavno za organizacijo. Prav tako pohodništvo lažje organizira nekdo, 

ki ni profesionalni športnik, kot pa katero od drugih dejavnosti. Plavanju in pohodništvu 

sledita jahanje in telovadba. Jahanje je trenutno zelo aktualen šport za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, zato verjetno tudi zastopa visok odstotek dejavnostih v letu 2010. 

 

Tabela 2:  Struktura, ki so jih v okviru rehabilitacijskih programov izvajala lokalna 

društva 

Dejavnost Število društev s to dejavnostjo v leto 
2010 F% 

Plavanje 37 37 
Pohodništvo 21 21 
Jahanje 10 10 
Telovadba 10 10 
Ples 6 6 
Bowling 6 6 
Športne igre 3 3 
Fitnes 2 2 
Judo 1 1 
Halliwick 
plavanje 1 1 
Košarka 1 1 
Masaža 1 1 
Karting 1 1 
Skupaj 100 100% 
Vir: Lastni 2011. 

 

Po poročilih lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno je bila najpogosteje izvajanja dejavnost 

od leta 2005 do leta 2009 plavanje. Tudi raziskava nam je podala trditev, da je bilo plavanje 

leta 2010 najpogostejša izvajana športna dejavnost. 

 

Hipotezo 2 lahko potrdimo. 
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 HIPOTEZA 3 

 
Rehabilitacijskih programov se udeležujejo vedno isti uporabniki. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, ali se rehabilitacijskih programov udeležujejo 

vedno isti uporabniki (da) ali društvo poskuša vključiti vedno druge osebe z motnjami v 

duševnem razvoju v določeno dejavnost (ne).  

 

Kot kaže graf 2, so se v letu 2010 športnih dejavnosti organiziranih v okviru rehabilitacijskih 

programov udeležili vedno isti uporabniki. Nekatere osebe z motnjami v duševnem razvoju 

nimajo možnosti, da bi se udeležile različnih programov, ker imajo težave s krajevno 

oddaljenostjo, doma in kraja, kjer se dejavnosti odvijajo ali kjer je sedež društva. Prav tako so 

nekateri starši bolj motivirani za vključevanje svojih otrok v dejavnosti kot drugi. Upoštevati 

pa moramo tudi svobodno odločitev uporabnikov, saj se nekateri nočejo udeleževati tovrstnih 

programov. 

 

 
Graf 2:  Struktura raznolikosti posameznikov, ki se udeležujejo rehabilitacijskih 

programov 

 
Vir: Lastni 2011. 

 

Po poročilu lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno so se v letu 2009 rehabilitacijskih 

programov udeležili vedno isti uporabniki. Prav take rezultate pa smo dobili tudi s pomočjo 

raziskave. 

 

Hipotezo 3 lahko potrdimo. 
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 HIPOTEZA 4 

 
Rehabilitacijskih programov se udeležujejo osebe, ki živijo doma pri starših. 

 

Predsedniki društev so morali izbrati odgovor na vprašanje, kje živijo uporabniki, ki se 

udeležujejo rehabilitacijskih programov. Izbirali so lahko med odgovori: doma, v bivalni 

skupnosti ali drugo. Po odgovorih iz anket lahko razberemo, da so v 43 društvih mnenja, da 

osebe, ki se udeležujejo rehabilitacijskih programov, živijo po večini doma pri svojih starših. 

Če izrazimo dani podatek z odstotki, to predstavlja 93,5 % od vseh društev, ki so v letu 2010 

izvajala rehabilitacijski program.  

 

Kot kaže graf 3, so osebe, ki so se udeležile rehabilitacijskega programa v letu 2010, v veliki 

večini živele doma s starši. Osebe s posebnimi potrebami in njihovi starši, ki živijo doma, 

imajo večji interes za vključevanje v različne programe. Osebe, ki živijo v bivalnih 

skupnostih, imajo že znotraj skupnosti organiziranih več različnih dejavnosti, zato imajo manj 

interesa za vključitev v programe, ki se odvijajo v različnih društvih. Lahko pa je rezultat tudi 

izraz tega, da v Sloveniji niso množično razširjene bivalne skupnosti in jih v določenih krajih 

po Sloveniji sploh nimajo. 

 

 
Graf 3:  Struktura krajev bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki se 

udeležujejo rehabilitacijskih programov 
Vir: Lastni 2011. 
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Po poročilih lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno iz let od 2006 do leta 2009 so se 

rehabilitacijskih programov udeležili predvsem uporabniki, ki živijo doma s starši. 

 

Hipotezo 4 lahko potrdimo. 

 

 

 HIPOTEZA 5 

 
Odstotek posameznikov, ki se udeležijo rehabilitacijskega programa znotraj lokalnega 

društva, pada od leta 2005. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, ali se število udeležencev na rehabilitacijskih 

programih zmanjšuje, zvišuje ali ostaja konstantno. Le v treh društvih so na vprašanje 

odgovorili z dogovorom, da število udeležencev pada.  

 

Kot kaže graf 4 je bil pri 26 društvih podan odgovor, da število posameznikov raste in pri 17 

društvih naj bi število posameznikov ostajalo skozi zadnja leta konstantno. 

 

Velik odstotek, ki se pojavi pri odgovoru, da število uporabnikov ostaja konstanto, lahko 

razložimo tudi z dejstvom, da se starejši zaradi pogostejših zdravstvenih težav ne udeležijo 

več teh programov. Se pa posameznim društvom pridružujejo novi mlajši člani, ki se z 

veseljem pridružijo omenjenim programom. Število članov v večini društev narašča, saj so 

skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju vedno bolj osveščeni o pomenu gibanja za bolj 

zdravo življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Na zemljevidu Slovenije so prikazana tri društva, pri katerih število posameznikov v 

rehabilitacijskih programih pada. Zanimivo je, da sta kar dva od treh iz Severno Primorske 

regije, in sicer iz krajev, kjer veliko oseb živi na odmaknjenih predelih podeželja. Tretje 

društvo pa je iz Brežic, kjer je predsednica navedla kot vzrok padanja števila uporabnikov 

težave s prevozi na posamezne dejavnosti. 
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Graf 4: Prikaz števila uporabnikov, ki se udeležujejo rehabilitacijskih programov 
Vir: Lastni 2011. 

 

 
Slika 3: Prikaz Slovenije in društev, v katerih se število uporabnikov znižuje 
Vir: Lastni 2011. 

 
Po letnih poročilih lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno od leta 2005 do leta 2009 število 

udeležencev pada. 

 

Hipotezo 5 lahko zavrnemo. 
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 HIPOTEZA 6 

 
58 % uporabnikov iz določenih društev se je v letu 2010 udeležilo Specialne olimpijade 

ali MATP-ja. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, ali so se njihovi člani, torej osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, udeležile gibanja Specialna olimpijada v letu 2010 in koliko od včlanjenih 

oseb se jo je udeležilo.  

 

Kot kaže tabela 3, je odstotek omenjen v hipotezi, preseglo le 6 društev od vseh 40. Vodje 

posameznih društev so mi pojasnile, da je odstotek manjši, ker treningi in priprave na 

tekmovanja zahtevajo tudi finančna sredstva, ki pa jih nimajo na razpolago vsi starši in 

skrbniki. Težave se pojavijo tudi pri prevozih tekmovalcev na treninge. Predsedniki so mi 

pojasnili, da je udeležba na tekmovanjih višja, če je organiziran prevoz na treninge in na 

tekmovanja. 

 

Tabela 3:  Prikaz odstotka oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki v posameznem 

društvu tekmujejo na tekmovanjih Specialne olimpijade 

Društvo 
% Oseb z MDR, ki se je udeležilo SOS ali 
MATP 

1 14,7 
2 12,5 
3 15,5 
4 10,2 
5 13,4 
6 62,5 
7 58,1 
8 87 
9 46,5 

10 20 
11 27,2 
12 11,1 
13 18,8 
14 23 
15 42,2 
16 50 
17 14,1 
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18 7,5 
19 33,3 
20 7,3 
21 58,8 
22 96,1 
23 38,1 
24 12,9 
25 4,1 
26 33,3 
27 19,8 
28 9,5 
29 15,4 
30 5,4 
31 54,5 
32 40 
33 43,9 
34 51,3 
35 16 
36 15,6 
37 27 
38 60 
39 51,3 

40 44,4 
Vir: Lastni 2011. 

 

Po letnem poročilu lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno iz leta 2009 je bil odstotek 

udeležencev Specialne olimpijade od vseh včlanjenih v Društvu Sožitje 58,1 %. Vsi, ki so v 

tej regiji vključeni v varstveno delovni center in v posebni program vzgoje in izobraževanja, 

tudi tekmujejo v različnih disciplinah in na različnih nivojih. Zato je odstotek tekmovalce v 

primerjavi z vsemi člani lokalnega društva zelo visok. 

 

Hipotezo 6 lahko zavrnemo. 
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 HIPOTEZA 7 

 
67 % tekmovalcev Specialne olimpijade je starih med 8 in 21 leti. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, koliko so povprečno stari njihovi člani, ki tekmujejo 

v športnih disciplinah Specialne olimpijade.  

 

Kot kaže tabela 4, je odstotek omenjen v hipotezi preseglo le 7 posameznih društev od vseh 

40. Vodje posameznih društev so mi pojasnile, da se tekmovanja udeležujejo starejše osebe, 

saj se tudi v društva včlanijo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki že dosežejo odraslo 

dobo. V treh društvih so mi predsednice omenile problematiko slabšega vključevanja mlajših 

oseb z motnjami v duševnem razvoju v društva. To je tudi razlog, da so tekmovalci starejši od 

svetovnega povprečja starosti tekmovalce na Specialni olimpijadi. 

  

Tabela 4: Prikaz povprečne starosti tekmovalcev na Specialni olimpijadi 

Število društev Okvirna starost 
tekmovalcev 

18 20–35 let 
7 35–45 let 
6 18–30 let 
4 30 let 
4 45–60 let 
1 9–60 let 

Vir: Lastni 2011. 

 

Po letnem poročilu Svetovne organizacije Specialna olimpijada iz leta 2009 je bilo 

tekmovalcev starih med 8 in 21 leti kar 67 % od vseh tekmovalcev. Po podatkih iz društev po 

Sloveniji pa je največ tekmovalcev starih od 20 do 35 let, in sicer je bil ta odgovor podan kar 

v 18 društvih, kar predstavlja 45 % od vseh anketiranih društev. 

 

Hipotezo 7 lahko zavrnemo. 
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 HIPOTEZA 8 

 
Na Specialni olimpijadi je večji odstotek moških udeležencev. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, katerega spola je večina njihovih uporabnikov, ki so 

se v letu 2010 udeležili tekmovanja na Specialni olimpijadi.  

 

Kot kaže tabela 5, je  Fe večja od Ft, torej smo morali sprejeti alternativno hipotezo, ki pravi, 

da frekvenca posameznika ni naključno porazdeljena med oba spola in da je statistično 

pomembna razlika med udeležbo moškega in ženskega spola.  

 

Za preverjanje vnaprej postavljene hipoteze je bil uporabljen χ2 preizkus hipoteze enake 

verjetnosti. Glede na stopnjo značilnosti je bila sprejeta postavljena (alternativna) hipoteza na 

stopnji tveganja 0,05. Podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa 

WINDOWS, urejevalnika besedil Word Office in Excel. Rezultati statistične analize so 

predstavljeni v tabeli. 

 

Tabela 5: Prikaz izračuna preizkusa hi-kvadrat hipoteze enake verjetnosti 

SPOL število posameznikov 
F(e) F(t) χe

2 χt0,05
2 

ženski 3 13,3 13,03 5,991 
moški  21 13,3 13,03 5,991 
oboji enako 16 13,3 13,03 5,991 
Vir: Lastni 2011. 

 

Po letnem poročilu društva Sožitje Idrija Cerkno iz leta 2009 je bilo 60 % moške populacije in 

40 % ženske populacije na tekmovanjih Specialne olimpijade. 

 

Po raziskavi Malnarja (2009) je bil odstotek moških udeležencev malenkost višji od odstotka 

ženskih tekmovalk na Specialni olimpijadi. Moških tekmovalcev je bilo 56,64 % in ženskih 

43,36 % od vseh 113 anketiranih posameznikov. 

 

Hipotezo 8 lahko potrdimo. 
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 HIPOTEZA 9 

 
Na Specialni olimpijadi se največ uporabnikov udeležuje atletskih disciplin. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, v kateri disciplini tekmujejo uporabniki iz njihovih 

društev.  

 

Kot kaže graf 5, je najbolj pogosta disciplina na tekmovanjih atletika. Vodje posameznih 

društev so mi pojasnile, da atletika sama po sebi ne zahteva obremenjujočih finančnih 

stroškov za starše in skrbnike. Atletiki sledi plavanje, ki je eden najpogostejših športnih 

dejavnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. Tretje mesto po pogostosti udeležbe pa je 

zasedlo smučanje, kot predstavnik zimskih športnih dejavnosti. 

 

Po letnem poročilu Svetovne organizacije Specialna olimpijada iz leta 2009 je bila 

najpogostejša tekmovalna disciplina atletika oziroma športne dejavnosti znotraj nje. Hipotezo 

9 lahko potrdimo, saj se rezultati raziskave skladajo z rezultati iz letnega poročila Svetovne 

Specialne olimpijade  

(http://media.specialolympics.org/soi/SO_Reports/Reach%20Report%202009.pdf, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5:  Prikaz športnih dejavnosti tekmovalcev na Specialni olimpijadi v lokalnih 

društvih 
Vir: Lastni 2011. 

 

Hipotezo 9 lahko potrdimo. 
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 HIPOTEZA 10 

 
1,61 % uporabnikov obiskuje fizioterapijo občasno. 

 

Predsedniki društev so morali odgovoriti, koliko oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so 

njihovi člani, se še vedno udeležuje fizioterapevtskih obravnav.  

 

Kot kaže tabela 6, je bil kar v 22 društvih odgovor na vprašanje, da se nobeden od 

posameznikov ne udeležuje fizioterapevtskih obravnav. V treh društvih pa prav vsi uporabniki 

obiskujejo fizioterapevtske obravnave v okviru društva Sožitje. Vodje društev so mi pojasnile, 

da ob dopolnjeni polnoletnosti posameznikom ne pripadajo več redne fizioterapevtske 

obravnave. Vse zdravstvene storitve so kasneje plačljive, zato se jih posamezniki niti ne 

udeležujejo več, čeprav bi bilo glede na telesni razvoj potrebno. V več društvih so mi 

pojasnili, da se že vrsto let potegujejo za sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami, vendar 

do vzpostavitve uspešne komunikacije še ni prišlo. 

 

Tabela 6: Odstotek oseb znotraj lokalnega društva, ki obiskujejo fizioterapevtske 

obravnave 

Društvo 
% posameznikov, ki redno obiskujejo fizioterapevtske 

obravnave 
1 0 
2 0 
3 8,2 
4 100 
5 0 
6 2,7 
7 0 
8 0 
9 1,6 

10 0 
11 17,4 
12 0 
13 0 
14 0 
15 0 
16 46,2 
17 4,6 
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18 0 
19 6 
20 20,1 
21 5 
22 0,7 
23 25 
24 8,3 
25 18,2 
26 9,8 
27 8,8 
28 6,8 
29 0 
30 0 
31 100 
32 10 
33 0 
34 13,6 
35 52,9 
36 100 
37 15,4 
38 8,9 
39 0 
40 4 
41 50 
42 8,7 
43 54,5 
44 0 
45 0 
46 10,4 
47 0 
48 0 
49 0 
50 0 

51 0 
 Vir: Lastni 2011. 

  

Po letnem poročilu lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno iz leta 2009 je bil odstotek 

udeležencev, ki obiskujejo redne fizioterapevtske obravnave le 1,6 %, kar predstavlja le enega 

uporabnika od vseh 62 članov.   

 

Hipotezo 10 lahko zavrnemo.  
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7 SKLEP 
 
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na dva programa oziroma gibanja, ki 

spodbujata športno udejstvovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Oba gibanja potekata 

v tesnem sodelovanju z Zvezo Sožitje in sta z njo tudi zaživela. 

 

S pomočjo raziskave in s pomočjo že znanih virov smo dosegli vse zastavljene cilje v 

diplomski nalogi. 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega. V 

teoretičnem so navedene definicije in spoznanja, ki so že znana, v empiričnem pa je podana  

lastna raziskava in interpretacija dobljenih rezultatov. 

 

V prvem delu smo na kratko predstavili definicijo oseb s posebnimi potrebami in oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Predstavili smo gibanje Specialna olimpijada in njene začetke 

v svetu in v Sloveniji. Podrobneje smo opisali pravila in filozofijo Specialne olimpijade, po 

kateri se morajo ravnati vse organizacije in društva po vsem svetu, ki izvajajo omenjeno 

gibanje. Podani so bili podatki o Specialni olimpijadi v letu 2009, in sicer na svetovnem 

nivoju in na nivoju lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno. Sodelovanje pri športnih 

dejavnostih v okviru specialne olimpijade ne prinaša osebam z motnjami v duševnem razvoju 

le zadovoljstva ob športnem udejstvovanju, ampak tudi pomembno urjenje socialnih veščin, 

izboljšanje samopodobe, upoštevanje pravil iger in jih uvršča med enakovredne športnikom 

brez posebnih potreb. 

 

Predstavili smo tudi Zvezo Sožitje in lokalna društva Sožitje. Na kratko smo opisali društva, 

ki podobno kot Zveza Sožitje, delujejo v drugih državah po svetu. Predstavljene so dejavnosti, 

ki se jih vsako leto izvaja v lokalnih društvih kot rehabilitacijske programe. Opisana je 

pomembnost prostovoljcev pri izvajanju rehabilitacijskih programov in pomembnost 

strokovnih delavcev. Naveden so podatki društev, ki so v letu 2009 izvajali rehabilitacijske 

programe. 

 

V zadnjem delu teoretičnega dela smo se dotaknili področja in problematike fizioterapevtskih 

obravnav. V Sloveniji je premalo poudarjena povezanost harmoničnega funkcioniranja 

posameznika na vseh področjih. Fizioterapevtske obravnave so v odrasli dobi plačljive, kar še 
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dodatno vpliva na to, da je odstotek posameznikov, ki jih še obiskujejo v odrasli dobi, izredno 

nizek. 

 

Drugi del diplomskega dela je empirični. V vzorec smo vzeli vsa lokalna društva Sožitje v 

Sloveniji. Vzorec je reprezentativen in dobljene rezultate lahko posplošimo na celotno 

slovensko območje. Rehabilitacijske programe so v letu 2010 izvajali v 46 društvih po 

Sloveniji. Analiza raziskave je pokazala, da je bila v letu 2010  najpogosteje izvajanja športna 

dejavnost v okviru rehabilitacijskih programov plavanje, programe pa so največkrat izvajali 

prostovoljci. Prav tako je bilo iz raziskave vidno, da se rehabilitacijskih programov 

udeležujejo vedno isti uporabniki, ki živijo doma. Zavrnjena je bila hipoteza, v kateri smo na 

podlagi podatkov iz poročila lokalnega društva sklepali, da število uporabnikov, ki se 

udeležujejo rehabilitacijskih programov, pada. Rezultati so pokazali, da je ravno obratno, da 

število posameznikov raste. 

 

Specialne olimpijade se je v letu 2010 udeležilo 40 društev od vseh 51. Najpogostejša športna 

dejavnost, v kateri so tekmovali, je bila atletika, več je bilo tekmovalcev moškega spola, 

povprečna starost tekmovalcev pa je bila od 20–35 let. Ugotovili smo, da je bil odstotek 

udeležbe v lokalnem društvu Sožitje Idrija Cerkno visok glede na ostala društva v Sloveniji. 

Presenečeni smo bili nad dejstvom, da je v Sloveniji kar 22 društev, iz katerih se nihče ne 

udeležuje več rednih fizioterapevtskih obravnav. 

 

Pri nastajanju diplomskega dela smo naleteli na nekaj težav. Ker je področje raziskave zelo 

ozko zastavljeno, je bilo malo literature, ki bi nam pomagala razširiti teoretični del naloge. 

Podobnih raziskav v Sloveniji še ni bilo, zato smo hipoteze postavljali na izkušnjah preteklih 

let lokalnega društva Sožitje Idrija Cerkno. 

 

Težavo vidim tudi v tem, da večjega vzorca ne bi mogla vpeljati v raziskavo, vendar je za 

obširno statistično raziskavo še vedno premajhen. 

 

Podatki pridobljeni z anketnimi vprašalniki so posplošljivi na Slovenskem ozemlju, le s 

težavo pa bi jih lahko posplošili na gibanja v drugih državah. 

 

Ob zaključku diplomskega dela pa je potrebno navesti tudi možnosti nadaljevanja in razširitve 

raziskave. Podatki za leto 2010, ki so bili pridobljeni z raziskavo, bi se lahko pridobivali 
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vsako leto posebej. Iz njih bi bilo vidno, katere regije in društva je potrebno dodatno 

spodbuditi za vključitve določene dejavnosti v njihova delovanja. Dobljeni podatki bi bili 

lahko tudi dobra orientacija predsednikom za boljše vodenje društva in za pomoč pri idejah za 

organizacijo športnih dejavnosti. Raziskavo bi lahko razširili na vse tekmovalce Specialne 

olimpijade v Sloveniji in primerjali podatke s tekmovalci, ki so včlanjeni v društva Sožitje, in 

s tistimi, ki niso. 

 

Diplomo končujem z željo, da bi raziskava, ki smo jo naredili v okviru diplomskega dela, 

komu pomagala pri lastnem delovanju v društvih. V raziskavi sem tudi sama spoznala 

trenutno situacijo na področju Specialne olimpijade in rehabilitacijskih programov v 

Sloveniji. V delu sem tudi izpostavila težave pri uvedbi fizioterapevtskih obravnav pri 

odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju. Želim, da se kvaliteta dela v posameznih 

društvih poveča na najboljšo, in upam, da bo mogoče ob branju rezultatov moje diplome kdo 

dobil idejo, da bo korak bližje izpolnjevanju našega cilja, to pa je kvalitetno in polnopravno 

življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
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PRILOGA 1: Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih 

društvih Sožitje 

 

Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih 

društvih Sožitje 
 
Spoštovani! 
 
Sem Polona Lapajne, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Kot prostovoljka že vrsto let delujem pri lokalnem društvu Sožitje Idrija Cerkno, zato 
sem se odločila, da si bom izbrala temo, ki je v povezavi z mojim prostovoljnim delom. Da bi 
uspešno opravila nalogo, potrebujem tudi Vašo pomoč, zato prosim, da izpolnite anketni 
vprašalnik. Prosim, da odgovarjate iskreno.   
 
Hvala za sodelovanje!   
         Polona Lapajne 
 
 

1. Ime vašega lokalnega društva 
 

 

2. Koliko oseb z motnjami v duševnem razvoju je vključenih v vaše društvo? 

 

 
3. Katere dejavnosti ste v preteklem letu organizirali v okviru rehabilitacijskega 

programa na lokalni ravni? (če tega niste organizirali preskočite na vprašanje št.:8) 

 

 
4. Kdo je bil organizator rehabilitacijskih programov? 

 

a) Strokovnjak iz stroke 

b) Prostovoljec brez posebnih znanj 

c) Drugo: 
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5. Kdo je izvajal rehabilitacijske programe? 

 

a) Strokovnjak iz stroke: 

b) Prostovoljec brez posebnih znanj 

c) Drugo: 

 

 
6. Se organiziranih programov udeležujejo vedno isti uporabniki?  

 

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo: 

 

 

7.  Ali število uporabnikov, ki se udeležuje rehabilitacijskega programa od leta 2005 

pada ali raste ali ostaja konstanto?  

 

 
 

8. Uporabniki, ki se udeležujejo rehabilitacijskega programa živijo (obkrožite ali 

dopišite): 

 

a) Doma 

b) V bivalnih skupnostih 

c) Drugo: 

 

 

9. Koliko uporabnikov od vseh še vedno obiskuje fizioterapevtske obravnave? 

 

Vseh uporabnikov: 

Uporabniki, ki obiskujejo fizioterapevtske obravnave: 
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10.  Ali se kateri in koliko se jih od uporabnikov v vašem lokalnem društvu udeležuje 

specialne olimpijade? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Specialna olimpijada, kaj je to? 

d) Drugo: 

 

 

11.  Če ste na vprašanje št. 10 odgovorili z DA me zanima v kateri kategoriji (športu)  

je vaš uporabnik/-ica tekmoval/-a, katerega spola je in koliko je star/-a? 

 

a) Povprečna starost tekmovalcev: 

 

 

b) Prevladujoči spol tekmovalcev: 
 

– moški 

– ženski 

– obojih enako 

 

c) Kateri šport so izbrali tekmovalci? 
 

 
d) Koliko tekmovalcev je v vašem društvu? 

 

 

 
 

 

 


