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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice, čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič, 

in zopet 

in znova« 

Tone Pavček 
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POVZETEK 

Prilagojeno vedenje je način osebnega zadovoljevanja naravnih in socialnih zahtev 

okolice. Stopnja prilagojenega vedenja pa kaţe raven, do katere je posameznik 

sposoben uporabiti kognitivni potencial pri prilagajanju na zahteve vsakdanjega 

ţivljenja. Osebe z ZMDR se v procesu vzgoje in izobraţevanja praviloma usposobijo za 

dokaj samostojno ţivljenje in delo, ki pa ni nikoli povsem neodvisno, saj vse ţivljenje 

potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči. V svojem razvoju sicer sledijo 

primerljivim zakonitostim, kot vsi drugi, vendar s to razliko, da je razvoj počasnejši in 

da kaţe odstopanja v obvladovanju posameznih veščin, navad ter v razvoju sposobnosti. 

Zato uspejo svoje vedenje prilagoditi le do določene stopnje. V prizadevanju za čim bolj 

objektivno oceno prilagojenega vedenja so v preteklosti sprva merili intelektualne 

sposobnosti posameznika, kar se ni pokazalo za zadosten kriterij pri identifikaciji in 

klasifikaciji oseb z MDR. Zato so začeli razvijati merske instrumente za ugotavljanje 

prilagojenega vedenja in nastale so številne lestvice prilagojenega vedenja. 

V diplomskemu delu predpostavljam, da se bo pri varovancih iz zavoda, ki so deleţni 

stalnih vzpodbud s strani strokovno usposobljenega kadra, izkazala višja stopnja veščin 

prilagojenega vedenja kot pri varovancih iz domačega okolja. Moj cilj je bila 

primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb 

z ZMDR. Glede na mesto bivanja sem varovance, ki hodijo v sluţbo v VDC, razdelila 

glede na to, ali ţivijo doma ali v okviru zavoda. Za namen raziskave sem na podlagi 

obstoječih lestvic AAMD in ABAS-II oblikovala svojo opazovalno lestvico. Razdeljena 

je na 7 področij, ki jih sestavlja skupno 117 trditev s 5-stopenjsko lestvico od 0 do 4. 

Izpolnjevali so jo strokovni delavci, zaposleni v VDC-ju Tončke Hočevar. V primerjavo 

je bilo vključenih 27 odraslih oseb z ZMDR, starih med 27 in 40 let, od tega 14 

varovancev iz domačega okolja in 13 varovancev iz zavoda. S primerjavo obeh vzorcev 

po področjih sem ugotovila, da med vzorcema varovancev iz domačega okolja in 

varovancev iz zavoda ne obstajajo statistično pomembne razlike. Največje razlike se 

sicer kaţejo na področju funkcionalnih akademskih veščin, popolnoma enaki pa so na 

področju komunikacije in dela, drugod so odstopanja majhna. Z ustrezno izdelano 

lestvico in dovolj obseţno raziskavo bi lahko ugotovili največje razlike in najbolj 

kritična področja obstoječega VDC. 

Ključne besede: zmerne motnje v duševnem razvoju, prilagojeno vedenje, mesto 

bivanja, ocenjevalna lestvica. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Adaptive behaviour (AB) is a way of meeting personal requirements of natural and 

social surroundings. Rate of AB shows the level of which an individual is able to use 

the cognitive potential for adapting to the demands of everyday life. Persons with 

intellectual disabilities (ID) in the process of education are generally able to live a fairly 

independent life and work. However, they are never completely independent as they 

require different levels of management and support all of their lives. They follow the 

same legality in development as any other person; however, their development is slower 

and it shows deviations in the management of individual skills, habits, and developing 

abilities. Therefore, they manage to adapt their behaviour only to a certain degree. In an 

effort to make more objective assessment of the adapted behaviour, the intellectual 

ability of the individual was initially measured in the past which has not shown to be a 

sufficient criterion for the identification and classification of persons with ID. This has 

led to the development of measurement instruments for the determination of AB and 

consequently to the creation of numerous adapted behaviour scales.  

I assume in the thesis that the wards from the institution who receive a constant stimulus 

by the qualified staff show higher level of AB skills as wards in the domestic 

environment. My goal has been a comparative analysis of AB level according to the 

place of residence of adults with moderate ID. According to the place of residence, I 

divided the wards working at VDC between those living at home and those living 

within the institution. For the purpose of the research, I shaped an observation scale, 

based on existing AAMD and ABAS-II scales. It is divided into 7 areas which consist 

of total 117 claims with a 5-step scale from 0 to 4. It has been fulfilled by professional 

staff employed at VDC Tončka Hočevar. 27 adults with moderate ID, aged between 27 

and 40 years, have been included in the comparison of those 14 wards from their 

domestic environment and 13 wards from the institution. By comparing both samples by 

areas I have found out that there is no statistically significant difference between the 

samples of wards from the domestic environment and the wards from the institution. 

The biggest differences are in the area of functional academic skills and there are none 

in the area of communication and work; elsewhere deviations are insignificant. With a 

properly designed scale and a comprehensive research the most critical areas and major 

differences of existing VDC could be assessed. 

Key words: moderate intellectual disabilities, adaptive behavior, place of residence, the 

assessment scale. 
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UVOD 

Za MDR je značilna pomembna omejitev tako intelektualnega delovanja kot 

prilagojenega vedenja, ki se kaţe v pojmovnih, socialnih in praktičnih veščinah 

prilagajanja.  

Pri razumevanju MDR se kaţe napredek v tem, da v ospredju ni več postavljen 

intelektualni razvoj, temveč raven pomoči, ki jo posamezna oseba potrebuje na enem, 

dveh ali več področjih prilagojenega vedenja. Prilagojeno vedenje je način osebnega 

zadovoljevanja naravnih in socialnih zahtev okolice. Stopnja prilagojenega vedenja pa 

kaţe raven, do katere je posameznik sposoben uporabiti kognitivni potencial pri 

prilagajanju na zahteve vsakdanjega ţivljenja. 

Strokovnjaki poudarjajo, da moramo pri opredelitvi in ocenjevanju MDR upoštevati 

tudi dodatne dejavnike, kot so dejavniki okolja, jezikovna raznolikost in kulturne 

razlike. Upoštevati je potrebno tudi, da se posameznikova raven delovanja ob ustrezni 

individualizirani podpori lahko izboljša. 

Vpliv okolja na posameznika z MDR je v času njegovega razvoja prav gotovo večji kot 

kasneje, a vendarle igra določeno vlogo tudi kasneje – v obdobju odraslosti. Od vseh 

dodatno naštetih dejavnikov pa je prav dejavnik okolja tisti, ki v veliki meri vpliva na 

stopnjo prilagojenega vedenja oseb z MDR. Zato sem se v svoji diplomski nalogi 

osredotočila na vprašanje, ali mesto bivanja odraslih oseb z ZMDR, ki hodijo v sluţbo v 

VDC od doma ali iz zavoda, prispeva k različni razvitosti veščin prilagojenega vedenja 

ciljnih skupin.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 PRILAGOJENO VEDENJE  

1.1 OPREDELITEV PRILAGOJENEGA VEDENJA IN MOTENJ V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Definicij pojma motnja v duševnem razvoju je veliko. Razlikujejo se glede na strokovno 

področje in s tem pa se razlikuje tudi pogled na problematiko, hkrati pa se z razvojem 

strok neprestano spreminjajo. Motnje v duševnem razvoju so namreč predmet raziskav 

različnih strok kot so psihologija, medicina, pedagogika, sociologija… Skozi zgodovino 

si je zato termin motnje v duševnem razvoju pridobil veliko sopomenk, nekatere izmed 

njih so: duševna prizadetost, duševna zaostalost, duševna manjrazvitost, nezadostna 

duševna razvitost, mentalna retardacija, mentalna subnormalnost... 

Pojem prilagojenega vedenja oseb z MDR
1
 je leta 1961 uvedlo Ameriško zdruţenje za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju AAIDD
2
 (včasih imenovano AAMR), in takrat je 

postal eden od pomembnih kriterijev za določanje MDR. Omenjeno zdruţenje 

strokovnjakov definira MDR kot »pomembno podpovprečno intelektualno 

funkcioniranje, ki je nastalo v razvojnem obdobju in je povezano s teţavami v 

prilagojenem vedenju« (Heber, 1961: 3).  

Od takrat naprej je postajala vloga prilagojenega vedenja vedno bolj pomembna v 

definiciji MDR in tudi sama opredelitev se je izpopolnjevala. Medtem ko je bilo leta 

1961 prilagojeno vedenje zgolj omenjeno v definiciji MDR, pa so leta 1983 pri 

opredeljevanju MDR ţe omenili obe področji, tako intelektualno funkcioniranje kot tudi 

prilagojeno vedenje. MDR so označili kot »pomembno odstopanje od povprečnega 

intelektualnega funkcioniranja, ki se izrazi ali pojavi skupaj s slabšo prilagoditvijo 

vedenja in se manifestira v razvojnem obdobju posameznika« (Grossman, 1983: 1). 

                                                 
1
 T.j.: motnja v duševnem razvoju 

2
 AAIDD, včasih AAMR, je najstarejša (ustanovljena l. 1876) in največja interdisciplinarna organizacija 

strokovnjakov (člani in sodelavci prihajajo iz ZDA in 55 drugih drţav), ki raziskuje fenomen motnje v 

duševnem razvoju, spodbuja učinkovitejšo prakso in se zavzema za pravice oseb z MDR. 

http://www.aaidd.org/content_185.cfm) 

http://www.aaidd.org/content_185.cfm
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Danes se uradno v zakonodaji Slovenije še vedno uporablja termin MDR, drugod po 

svetu pa uporabljajo termin intelektualni primanjkljaji kot ekvivalent MDR. Zaradi 

uporabe novega termina se je vplivno Ameriško zdruţenje za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, AAMR (American Association on Mental Retardation), 

preimenovalo v AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities).  

Po odmevni Luckassonovi definiciji iz leta 1992 je AAIDD leta 2010 podalo zadnjo, 

izpopolnjeno definicijo za intelektualni primanjkljaj, ki se glasi:  

»Za intelektualni primanjkljaj so značilne pomembne omejitve posameznika na dveh 

področjih, ki se pojavijo pred osemnajstim letom starosti: 

 na področju intelektualnega delovanja, ki se nanaša na sposobnosti učenja, 

mišljenja, reševanja problemov in na drugih področjih intelektualnega delovanja; 

 na področju prilagojenega vedenja, ki je opredeljeno s konceptualnimi, socialnimi in 

praktičnimi veščinami« (http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21). 

 

»AAIDD poudarja, da morajo strokovnjaki pri opredelitvi in ocenjevanju 

intelektualnega primanjkljaja upoštevati dodatne dejavnike, kot so dejavniki okolja, 

jezikovna raznolikost in kulturne razlike. Prav tako je treba upoštevati, da se 

posameznikova raven delovanja ob ustrezni individualizirani podpori lahko izboljša« 

(Prav tam). 

1.2 PODROČJA PRILAGOJENEGA VEDENJA 

Pojem prilagojenega vedenja je bil prvič omenjen v definiciji MDR leta 1961 in od 

takrat naprej se je vloga prilagojenega vedenja vedno bolj nadgrajevala. S tem se je 

stopnjevalo tudi razumevanje in vloga posameznih veščin na področjih prilagojenega 

vedenja. 

V zadnji definiciji MDR, ki jo je leta 2010 podalo ameriško zdruţenje strokovnjakov 

AAIDD, so kot pomemben kriterij navedena področja prilagojenega vedenja, ki so 

opredeljena s konceptualnimi, socialnimi in praktičnimi veščinami. Ta področja so:  

1. skrb za sebe,  

2. komunikacija,  
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3. ţivljenje doma,  

4. socialne spretnosti,  

5. vključevanje v širše okolje,  

6. samostojnost,  

7. zdravje in varnost, 

8. funkcionalne akademske veščine, 

9. prosti čas, 

10. delo. 

 

»Stopnja prilagojenega vedenja kaţe raven, do katere je posameznik sposoben uporabiti 

kognitivni potencial pri prilagajanju na zahteve vsakdanjega ţivljenja. Doseţki, ki 

kaţejo na intelektualni primanjkljaj, so odstopanja za dva standardna odklona ali več od 

povprečja« (http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21). 

1.2.1  Skrb za sebe 

Skrb za samega sebe oziroma razvoj samostojnosti ne pomeni le učenja za usposobitev 

in razvoj poklicne kompetence, ampak je usmerjeno tudi k učenju znanj, ki zagotavljajo 

kvaliteto ţivljenja. Ker se človek ne more usposobiti enkrat za vselej, se mora 

izobraţevati skladno s potrebami vse ţivljenje. 

Samostojnost v smislu skrbi za samega sebe predstavlja sestavni del vsakdanjega 

ţivljenja. V veliki meri obsega splošna znanja ter dogovorjena pravila in norme, ki so 

pogoj za zadovoljevanje bioloških, psiholoških in čustveno-socialnih potreb 

posameznika (Kastelic, 2000: 1). 

Vsakdanja opravila, ki so povezana s samostojnostjo so: hranjenje, skrb za higieno 

(uporaba stranišča, higiena po opravljeni potrebi, umivanje in nega telesa – umivanje 

rok, obraza, nog, umivanje las in zob, kopanje, tuširanje, brisanje, skrb za intimno 

nego), oblačenje in obuvanje, skrb za lastno urejenost (uporaba čistih in zlikanih oblačil, 

oblačenje glede na vreme, oblačenje glede na posebne priloţnosti, primerno 

kombiniranje oblačil, ustrezna izbira dodatkov k obleki, čisti čevlji, urejena pričeska in 

nohti, negovan obraz), urejanje bivalnih prostorov.  
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Pelicon in drugi strokovnjaki (1998: 72) nas opozarjajo, da moramo biti pri vseh teh 

aktivnostih »pozorni na to, da oseba z motnjo čim več naredi sama, v skladu s svojimi 

sposobnostmi in da je čim več časa neodvisna od pomoči. Stopnja samostojnosti je 

odvisna od stopnje motnje in teţavnosti opravila, ki je povezano s skrbjo za lastno 

ohranjanje samostojnosti.« 

Razvijanje samostojnosti se začne ţe v programih, ki jih osebam z MDR nudijo ţe v 

obdobju otroštva. Nadaljujejo se vse do obdobja odraslosti, kjer so namenjeni predvsem 

ohranjanju in pridobivanju novih veščin. 

Program za razvijanje samostojnosti za odrasle osebe z zmernimi in s teţjimi MDR, 

imenovan Skrb za samega sebe I, je oblikovala mag. Lidija Kastelic. S pomočjo 

programa odrasle osebe z MDR pridobivajo znanja, spretnosti, veščine in osebnostne 

lastnosti, ki omogočajo razvijanje: zavesti o sebi, odnosa do sebe, do svojega telesa, 

odnosa do vzdrţevanja in vplivanja na lastno počutje in zdravje, zavesti o lastni 

vrednosti in sposobnosti, samopomoči, dejavnega sodelovanja v oţjem in širšem okolju, 

odnosa do okolja, ponosa nase, samodiscipline, osvajanja socialnih vlog, odnosa do 

drugih oseb, soodločanja in samoodločanja. Program usposabljanja v skrbi za samega 

sebe v Sloveniji organizira Zveza Soţitje – zveza društev za pomoč osebam z MDR 

Slovenije. Vsebina programa zajema osebno nego, varovanje zdravja, skrb za bivalne 

prostore, prehranjevanje, ţivljenje v skupini, izrabo prostega časa, denarja in še veliko 

drugega. Udeleţenci, ki se odločijo za ta program, po vodenem medsebojnem 

spoznavanju skupaj oblikujejo dogovore in pravila svojega ţivljenja in dela v skupini. 

Program odraslim osebam z MDR omogoča, da se seznanijo z določenimi veščinami 

oziroma utrdijo posamezne veščine v skrbi za samega sebe, ki so pomembne za čim bolj 

samostojno bivanje v nekem okolju in za dvig kakovosti ţivljenja.  

1.2.2  Komunikacija 

Človek večji del svojega časa preţivi v druţbi z ljudmi. Z njimi se pogovarja, jih 

posluša, se jim smeje, jim kima, se z njimi prepira, se z njimi rokuje itd. Takšne in 

drugačne oblike vedenja do ljudi bi lahko še naštevali, vse pa lahko povzamemo z eno 

samo besedo – komuniciranje.  
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Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola »communicare«, ki pomeni sporočiti, 

deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, skupno napraviti in biti v 

medsebojni zvezi. Najsplošnejša opredelitev nam pove, da je komunikacija interakcija 

med posamezniki, ki se realizira z znaki. Je kompleksen proces pretoka in izmenjave 

informacij in poteka hkrati preko več kanalov. Človekova sposobnost komuniciranja je 

temelj vseh socialnih interakcij. Če je komunikacija kakorkoli motena, lahko pomeni 

oviro pri vključevanju v socialno okolje in posledično zmanjšano kakovost ţivljenja.  

Pri komunikaciji ne gre samo za besede, ampak tudi za izraz obraza, geste, mimiko 

obraza, drţo telesa. Glede na to opredelitev ločimo verbalno in neverbalno 

komunikacijo: 

 Verbalno komunikacijo predstavlja govorno-jezikovno področje. Ker je 

komunikacija bistvo socialnega vključevanja v druţbo, je razvoj govora in jezika 

zelo pomemben. Govor in jezik nista prirojena, ampak se ju mora človek naučiti. Sta 

del kompleksnega komunikacijskega procesa, a sta najbolj značilna in razširjena pri 

komuniciranju med ljudmi. Verbalna komunikacija poteka preko štirih 

komunikacijskih dejavnosti: poslušanja in branja (receptivni jezik) ter branja in 

pisanja (ekspresivni jezik). Otroci z normalno razvito senzoriko, motoriko in 

intelektualnimi potenciali se govora naučijo spontano, pri otrocih z MDR pa je 

veliko ovir pri razvoju komunikacije. Teţave se pojavijo tako na področju 

receptivnega kot tudi ekspresivnega jezika.  

 Neverbalna komunikacija je nebesedna komunikacija, ki se je poleg verbalne 

komunikacije vsakodnevno posluţujemo vsi ljudje. Predstavlja velik in pomemben 

del medsebojne komunikacije. Neverbalni znaki, kot so višina in jakost glasu, stik s 

pogledom, izraz obraza, drţa telesa, kretnje, dotiki, nam poleg besed povedo zelo 

veliko in so bistveni del človekovega reagiranja. Komuniciranje z neverbalnimi 

znaki pripomore k intenzivnejši, bolj spontani in neposredni komunikaciji. Za osebe, 

ki ne morejo normalno verbalno komunicirati – med drugimi tudi osebe s teţjo in 

teţko MDR – se uporablja nadomestna komunikacija. Poznamo več vrst nadomestne 

komunikacije in sicer ročno-znakovni sistem ter slikovni in simbolni sistem. 

Nadomestna komunikacija se lahko uporablja kot stalen ali pa začasen 

komunikacijski pripomoček.  

 

MDR so povezane z upočasnjenim govornim razvojem, kar se kaţe ţe v predgovornem 

obdobju. Govorni razvoj otrok z MDR sicer sledi normalnim razvojnim stopnjam, 
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vendar je tempo počasnejši, govor pa ima določene posebnosti. Pri dojenčku se to kaţe 

kot odstopanje v intenziteti oglašanja, dinamiki in intonaciji glasov ter pri njihovem 

razumevanju in produkciji. Prizadeta je tudi fina motorika govornih organov, tako da 

otrok ni sposoben glasov pravilno artikulirati. Splošna značilnost tega obdobja je slabša 

glasovna aktivnost (manj ali nič brbljanja, čebljanja). Prva beseda se pojavi šele konec 

2. leta pri laţji in zmerni motnji. Pri teţji in teţki MDR pa se prva beseda pojavi šele 

okrog 3. leta, kasneje ali nikoli.  

Govor oseb z MDR temelji na konkretnih kratkih stavkih in posameznih besedah, saj ne 

zmorejo tvorbe daljših stavkov, ki temeljijo na abstrakciji in generalizaciji. Lahko so 

prisotni tudi nenavadni izrazi na obrazu ali telesni gibi. Njihov govor je pogosto 

gramatično in sintaktično neustrezen, teţave imajo pri priklicu ustreznih besed, 

skromno besedišče, njihovo izraţanje je premalo natančno in ponavljajoče. Pogosto se 

zgodi, da svojega izraţanja ne znajo prilagoditi socialni situaciji. Teţave imajo z 

oblikovanjem posameznih glasov – le-ti so lahko popačeni, lahko jih nadomeščajo drugi 

glasovi ali pa glasov sploh ni. Lahko se pojavijo teţave tvorbe glasu, zaradi česar je glas 

osebe z MDR neustrezen po višini, glasnosti in kvaliteti.  

Zaradi manjših mentalnih sposobnosti nekatere osebe z MDR govora svoje okolice ne 

razumejo v celoti in se zato ne morejo aktivno vključevati v komunikacijski proces in 

izraţati svojih potreb in ţelja. Teţave imajo predvsem pri sprejemanju, shranjevanju in 

obdelavi informacij, ki jih dobijo iz okolja. Ne znajo tudi prenesti znanja na nove 

situacije, kar zelo oteţuje proces učenja. Zaradi slabe in kratkotrajne pozornosti se te 

osebe ne znajo usmeriti k izvoru zvoka ali dogajanja in ne ločijo pomembnega dela 

govora od nepomembnega.  

Potrebno je upoštevati vse vidike, da bo komunikacija oseb z MDR uspešna in da bo 

doseţen končni cilj – omogočiti tem osebam, da se bodo s svojim načinom 

komuniciranja uspešno vključevali v socialno okolje. 

1.2.3  Ţivljenje doma 

V posebnih programih vzgoje in izobraţevanja učenci z zmernimi, teţjimi in najteţjimi 

MDR v okviru predmeta delovna vzgoja pridobijo veščine, ki so potrebne za ţivljenje v 
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najširšem smislu. Delovna vzgoja je glede na njihove intelektualne sposobnosti, 

osebnostno strukturo in ţivljenjsko perspektivo lahko nadomestilo za usposabljanje za 

tista vsakdanja opravila, ki jih lahko vsak posameznik opravi doma sam in si s tem 

zmanjšuje odvisnost od tuje pomoči. 

Delovna vzgoja, kot ena izmed področij programa vzgoje in izobraţevanja, »zajema 

zelo širok spekter praktičnih znanj, povezanih s pridobivanjem spretnosti, navad, pa tudi 

teoretičnih znanj tako iz področij vsakodnevnega ţivljenja kot tudi tistih bolj 

specifičnih, ki jih bo učenec koristil kasneje, ko bo vključen v ţivljenje in delo« 

(Radešček s sodelavci, 2004: 17). 

V okviru predmeta delovna vzgoja učenec pridobiva znanja in spretnosti na področju 

domačih opravil, zaposlitvenih tehnik, kmetijsko vrtnarskih opravilih in osnovah 

lokalne domače obrti ter pri proizvodnem delu. Vsako področje je Kastelic s sodelavci 

(1994: 44–47) podrobno opredelila: 

1. Domača opravila zajemajo: 

 Opravila v zvezi s prehrano: odvijanje (zavitkov bombonov, čokolade), lupljenje 

(sadja, zelenjave, jajc), priprava pogrinjkov, urejanje jedilnice in kuhinje, 

serviranje hrane, priprava enostavnejših jedi in pijač, uporaba kuhinjskih 

pripomočkov (posode, pribora, enostavnih strojev, hladilnika, štedilnika, pečice), 

čiščenje kuhinje. 

 Vzdrţevanje obleke in obutve: obešanje in odlaganje obleke, pranje drobnega 

perila, likanje, čiščenje obleke in obutve. 

 Vzdrţevanje stanovanja: urejanje pohištva, postiljanje, suho in mokro čiščenje 

(spalnica, bivalni prostori, higienski prostori), sesanje. 

 Veščine, ki jih posameznik pridobiva z opravljanjem domačih opravil kot so 

nega oblačil, čiščenje, urejanje in vzdrţevanje stanovanja, kuhanje in 

načrtovanje prehrane itd., imajo velik pomen na poti k samostojnosti oseb z 

MDR, in prispevajo k višji kvaliteti njihovega ţivljenja. 

2. Zaposlitvene tehnike vključujejo usposabljanje učenca za delo z raznimi materiali 

kot so papir, polkarton, tekstil, les, umetne mase in kovina. 

3. Pri kmetijsko vrtnarskih opravilih in osnovah lokalne domače obrti se učenca pouči 

o osnovnih kmetijskih vrtnarskih dejavnostih (domače dvorišče, zelenjavni vrt, njiva 

in travnik, sadovnjak, vinograd, domače ţivali) in osnovnih lokalnih domačih obrti. 
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4. V okviru proizvodnega dela pa se učence pouči o osnovah proizvodnega dela 

(racionalno gibanje rok, prijemanje, sestavljanje, razstavljanje).  

 

»Predmet se navezuje, povezuje in prepleta z drugimi področji, predvsem s splošno 

poučenostjo, likovno vzgojo in razvijanjem samostojnosti« (Radešček s sodelavci, 

2004: 3). Predstavlja direktno navajanje na pogoje kasnejšega ţivljenja, saj se večina 

učencev po končanem usposabljanju vključuje v varstveno delovne centre. 

1.2.4  Socialne spretnosti 

Socialne spretnosti so naučena vedenja, ki se uporabljajo v socialni interakciji. »Pojem 

interakcija zajema vse procese, ki se dogajajo med dvema ali več ljudmi, med 

posameznikom in skupino in med skupinami. Ti procesi premoščajo razlike med 

udeleţenci in jih povezujejo v interakcijsko mreţo. /…/ Bistvo socialne interakcije je 

izmenjava med osebami (to je lahko izmenjava gest, predmetov, informacij, posameznih 

frekvenc). Osebe delujejo v socialni interakciji tako, da stalno reagirajo druga na drugo. 

Pri tem skušajo svoje vedenje prilagoditi svojim namenom in nameram partnerjev v 

interakciji. Interakcija je razvojnega značaja, kar pomeni, da se spreminja in preoblikuje 

s starostjo otroka. V interakcijah ne reagiramo samo na pretekla in sedanja partnerjeva 

dejanja, ampak lahko predvidevamo bodoče reakcije na naše vedenje oziroma sklepamo 

na njegove namene preko njegovega vedenja. V interakciji deluje torej sklop moţnih in 

dejanskih vplivov vedenja med posameznimi osebami« (Ule, 1994: 124–125). 

Socialne interakcije obsegajo tista vedenja, ki jih mora obvladati posameznik, da se 

lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno 

izoblikovanega in bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraţa v 

vsem sklopu posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove 

komunikacije z drugimi ljudmi.  

Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm, ki 

posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega 

odzove na dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku. 
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Zaradi poznavanja mnoţice različnih socialnih spretnosti je Joseph (1994: 255) v svoji 

klasifikaciji razvrstil socialne spretnosti v dve veliki skupini: 

1. Intrapersonalne spretnosti so spretnosti, ki zajemajo procese samozavedanja, ki 

neposredno vplivajo na kvaliteto socialnih interakcij. Te spretnosti vključujejo: 

a) prepoznavanje lastnih občutij in emocij; 

b) prepoznavanje načina, kako emocije vplivajo na naše vedenje; 

c) zavedanje in sprejemanje močnih in šibkih področij pri sebi ter pri drugih. 

2. Interpersonalne spretnosti so sposobnosti, ki zajemajo posameznikovo 

usposobljenost za socialne interakcije in kvalitetne medsebojne odnose: 

a) komunikacijske sposobnosti: 

 sposobnost prepoznavanja verbalnih in neverbalnih sporočil s strani drugih, 

 sposobnost ustreznega odzivanja na verbalna in neverbalna sporočila s strani 

drugih, 

 sposobnost aktivnega poslušanja, 

 sposobnost sprejemanja pozitivnih in negativnih emocij s strani drugih, 

 sposobnost vzpostavljanja pogovora z drugimi, 

 sposobnost vzdrţevanja pogovora z drugimi. 

b) sposobnost prevzemanja perspektive drugega: 

 sposobnost prepoznavanja, kako čustvena stanja drugih vplivajo na njihova 

vedenja,  

 sposobnost izraţanja empatije, 

 sposobnost prepoznavanja vpliva različnih situacij na vedenje drugih, 

 sposobnost sodelovanja in prosocialnega vedenja. 

c) sposobnost reševanja problemov: 

 sposobnosti iskanja alternativnih rešitev, 

 sposobnost evalvacije alternativ in ustrezno odzivanje, 

 sposobnost samokontrole, 

 sposobnost obvladovanja konfliktnih situacij, 

 sposobnost objektivnega gledanja na situacije,  

 sprejemanje samega sebe, 

 tolerantnost do drugih. 
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Socialne spretnosti so torej tiste, ki posamezniku omogočajo, da se v socialnem prostoru 

učinkovito vede, da vstopa v zadovoljive socialne odnose, da se nauči sporazumevati z 

drugimi in reševati konflikte. Obvladanje socialnih spretnosti posamezniku omogoča 

učinkovitejše zadovoljevanje lastnih socialnih potreb, ne da bi pri tem oškodoval 

partnerje, saj mu to znanje pomaga razumeti partnerje v socialnih interakcijah. 

1.2.5  Vključevanje v širše okolje 

Pojem socialna integracija označuje vključevanje oseb z MDR v širše socialno okolje na 

vseh moţnih področjih. V knjigi ABAS-II (Oakland, Harrison, 2008) so zdruţene 

veščine na področju vključevanja posameznika v širše socialno okolje v štiri skupine in 

sicer:  

 Potovanje: Tu so pomembne veščine, ki jih posameznik potrebuje za samostojno 

potovanje in orientiranje v širšem okolju (obisk prijateljev, ogled predstav, sprehodi 

po parku itd.), vključno z uporabo javnih prevoznih sredstev (avtobus, vlak, taksi 

itd.). 

 Uporaba druţbenih storitev: Osredotoča se na znanje in veščine, ki jih posameznik 

potrebuje pri nakupovanju, obisku pošte, banke, knjiţnice, zdravnika, frizerja, pri 

popravilu nečesa itd. 

 Varnost v širšem okolju: Vključuje veščine, ki jih mora posameznik obvladati v 

primeru tveganja in nevarnosti ter temu primerno izvesti ustrezen zdravstveni ukrep. 

 Primerno vedenje: Nanaša se na socialno primerno in sprejemljivo vedenje, ki velja 

v določenem okolju. 

 

Za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širše okolje navaja Vrhovski (2005) 

naslednje najpogostejše izraţene druţbene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni: 

 kultura, ki omogoča udeleţbo in sodelovanje v druţbenih procesih ter zmanjšuje 

izključevanje in kategoriziranje, 

 neomejeno soočanje različnih teorij, vrednot, stališč, 

 ideje o multikulturnosti in interkulturnosti, soţitju, tolerantnosti, sobivanju, strpnosti 

in podobno, 

 pozitivno vrednotenje sposobnosti in zmoţnosti vseh oseb (tudi oseb s posebnimi 

potrebami),  
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 druţba, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih 

oblikujejo spol, narodnost, jezik, različni druţbeni statusi, stopnje izobrazbe, 

posamezne pomanjkljivosti, teţave, motnje, bolezni. 

 

Poleg zgoraj naštetih uresničenih druţbenih pogojev Vrhovski pripisuje pomembno 

vlogo pri iskanju in sooblikovanju druţbene kohezije, boju proti neenakopravnosti, 

spoštovanju vsakršne raznolikosti tudi kakovostnemu izobraţevanju.  

Lačen (1997: 91–94) nas opozarja, da je govorjenje o integraciji teh oseb zelo 

specifično in subtilno. Pomen in bistvo integracije sta za te osebe zanj drugačna. Zato 

motnjo v razvoju zmerne, teţje in teţke stopnje opredeljuje kot drugačnost, ki bo to 

vedno ostala. Po njegoven mnenju naj bi drugačnost postala vsakdanjost z 

upoštevanjem dveh temeljnih vrednot ţivljenja oseb z zmerno, teţjo in teţko motnjo v 

duševnem razvoju in sicer: 

 s pravico teh oseb in njihovih druţin do izbire, 

 z normalizacijo v vseh bistvenih segmentih njihovega ţivljenja.  

1.2.6  Samostojnost 

Samostojnost daje posamezniku občutek zadovoljstva. Je rezultat zadovoljive potrebe 

po samoudejstvovanju – zadovoljitve potrebe po tem, da se posameznik sam odloča o 

sebi, si sam ureja ţivljenje, da se počuti neodvisnega, ustvarjalnega, koristnega ter da 

uporabi potenciale, ki se skrivajo v njem in kličejo po realizaciji. Samostojnost 

predstavlja pomemben sestavni del kvalitete ţivljenja in je eden od pogojev za 

zadovoljstvo posameznika s samim seboj. To stanje posamezniku viša samozavest in 

razvija pozitivno samopodobo. Vse to pa posledično vpliva na dvig kvalitete ţivljenja 

posameznika. 

Samostojnost se v vsakdanjem ţivljenju odraţa kot razvitosti navad hranjenja, higiene, 

varnosti, skrbi za zdravje, skrbi za oţje in širše okolje, navad zdravega in praktičnega 

oblačenja, primernega vedenja, časovne orientacije in organizirane izrabe časa. Za 

razvijanje in ohranjanje samostojnosti posameznik potrebuje okolje, ki vzpodbuja 

razvoj omenjenih navad in te navade tudi ohranja. Vendar to ne pomeni, da mora okolje 
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posamezniku dati vso svobodo in ga prepustiti samemu sebi, ampak mu mora ustvarjati 

pogoje, v katerih bo lahko svojo samostojnost in njej spremljajoče veščine razvijal.  

Tudi pri osebah z MDR se razvija ţelja oziroma potreba po samostojnosti in 

samoudejstvovanju. Tako kot drugi, tudi oni ţelijo odločati o poteku svojega ţivljenja 

tako pri vsakdanjih stvareh kot v ţivljenju nasploh. Zato je potrebno tudi osebam z 

MDR v skladu z načeli normalizacije zagotavljati in omogočati, da sami odločajo o sebi 

in si sami urejajo ţivljenje. Vendar pa osebe z zmernimi, teţjimi in teţkimi MDR ne 

morejo doseči enake stopnje samostojnosti kot osebe brez teţav v razvoju. Osebe brez 

teţav v razvoju sicer pri večini svojih opravil potrebujejo pomoč, sodelovanje, 

svetovanje, z razliko da osebe z zmernimi, teţjimi in teţkimi MDR vse to potrebujejo ţe 

pri temeljnih opravilih. Osebe z MDR torej potrebujejo različno raven podpore. Ta 

potreba je na določenih področjih večja, pojavi pa se tudi na več področjih. Ţe sama 

besedna zveza osebe s posebnimi potrebami nam pove, da imajo te osebe poleg 

osnovnih še nekatere posebne potrebe in zato potrebujejo pomoč druţbe. 

Za osebe z MDR je značilno, da so njihovo pridobljeno znanje in veščine podvrţene 

procesom pozabljanja, zato mora okolje še posebej poskrbeti za to, da jih bodo 

ohranjali. Razvijanje in ohranjanje samostojnosti je pri osebah z MDR smiselno tako z 

vidika zadovoljevanja potreb in posledično z vidika kvalitetnejšega ţivljenja, kot tudi z 

vidika večanja aktivnosti posameznika. Samostojnejše ţivljenje vodi posameznika v 

aktivnejše ţivljenje. Šalamun (2001: 38) pravi, da kadar odrasle osebe z zmerno in teţjo 

motnjo v duševnem razvoju po zaključenem procesu usposabljanja niso vključene v 

ţivljenje in delo, pridobljenih delovnih navad ne morejo ohraniti, kar pa vodi v 

prezgodnje staranje in propadanje. Torej je razvijanje veščin, ki pripomorejo k 

posameznikovi samostojnosti, smiselno tudi z vidika kvalitetnejšega ţivljenja v 

kasnejšem obdobju oziroma v obdobju starosti.  

1.2.7  Zdravje in varnost 

Sodobna definicija Svetovne zdravstvene organizacije opredeljuje zdravje kot splošno 

vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno ţivljenje slehernega posameznika 

in skupnosti kot celote. Zdravje je »dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrednota
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duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaţe v zmoţnosti neprestanega opravljanja 

funkcij in prilagajanja okolju« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje).  

Varnost lahko opredelimo kot doseţeno optimalno stanje dejavnikov, ki zmanjšujejo 

tveganje poškodbe. Takšno stanje posameznik doseţe, ko se ne počuti fizično in 

psihično ogroţenega, torej, ko so prisotni učinkoviti varnostni ukrepi, ki posameznika 

varujejo pred nevarnostmi.  

Za odrasle osebe z MDR so v povezavi z zdravjem in varnostjo pomembne enake stvari 

kot za vse nas. Tudi oni morajo vedeti, kako prepoznati tveganja in nevarnosti ter temu 

primerno izvesti ustrezen zdravstveni ukrep. Zato je potrebno njihovo varno in 

samostojno ţivljenje voditi ves čas. Le-tega naj bi se učili sistematično in v smiselnih 

poučnih vajah. Veščine, ki jih mora posameznik obvladati v zvezi z zdravjem in 

varnostjo, nanašajoč na oţje in širše okolje, morajo ohranjati vse ţivljenje. Te so: 

1. Seznanjenost in upoštevanje varnostnih ukrepov: 

 v avtomobilu (pripenjanje z varnostnim pasom, odpiranje vrat avtomobila med 

voţnjo), 

 v prometu (upoštevanje prehodov za pešce in semaforjev, pogled na obe strani 

ceste pred prečkanjem), 

 pri delu (previdnejše ravnanje z vročimi in nevarnimi predmeti, vtičnicami, 

škarjami in drugimi ostrimi predmeti, s krhkimi predmeti itd.), 

 v širšem okolju (poznavanje klica v sili 112, nošenje osebne izkaznice, nošenje 

kresničke ponoči). 

2. Skrb za zdravje: 

 ohranjanje osebne higiene (redno tuširanje, umivanje zob, rok, striţenje nohtov), 

 zdrava prehrana, 

 ohranjanje fizične kondicije (gibanje večkrat na teden npr. sprehodi), 

 poznavanje posledic kajenja, pitja alkoholnih pijač. 

3. Primerno ravnanje v primeru bolezni: 

 redno jemanje zdravil in razumevanje zakaj je to potrebno, 

 opozoriti na bolečino z opisom osnovnih znakov bolezni (bolečina v grlu, 

glavobol), 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje
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 osnovno poznavanje prve pomoči pri oskrbi manjših ran in poškodb (vrez, 

opeklina), 

 poklicati najbliţjo odraslo osebo v primeru nesreče,  

 redni zdravniški pregledi, 

 upoštevanje navodila zdravnika (leţanje v postelji, pitje čaja). 

1.2.8  Funkcionalne akademske veščine  

V procesu vzgoje in izobraţevanja otroci in mladostniki z MDR osvajajo znanja, 

veščine in navade, ki jih v ustreznih razmerah ohranjajo in se z različnimi dejavnostmi 

vključujejo v okolje, v katerem ţivijo. Z učenjem torej postopoma pridobivajo in 

razvijajo veščine, ki imajo uporabno vrednost za njihovo samostojnost v odraslem 

obdobju. 

Funkcionalne akademske veščine so veščine branja, pisanja, računanja in poznavanja 

okolja. So kompleksne veščine, vključene v posebni program vzgoje in izobraţevanja, 

kjer jih učenec pridobiva in razvija znotraj naslednjih šestih področjih dejavnosti:  

1. Področje razvijanja samostojnosti obsega dejavnosti hranjenja, osvajanja higienskih 

navad, oblačenja in obuvanja, osebne urejenosti, zdravja in varnosti.  

2. Področje splošne poučenosti zajema vsebine, ki se nanašajo na spoznavanje okolja, 

razumevanje, sporazumevanje in razvijanje govornih sposobnosti, na dejavnosti 

branja in pisanja ter na dejavnosti, v povezavi s količinami in številkami.  

3. Področje gibalne in športne vzgoje zajema osnovne gibalne sposobnosti, igre, 

športni program, ples, gibalno terapijo.  

4. Področje glasbeno-ritmične vzgoje vsebuje dejavnosti na področju slušnega 

zaznavanja, ritma, melodičnih sposobnosti in petja, igranja na instrumente, plesa in 

glasbene terapije.  

5. Področje likovne vzgoje zajema dejavnosti, ki se nanašajo na: likovne tehnike, 

prostorsko-plastično oblikovanje in likovno terapijo.  

6. Delovna vzgoja zajema dejavnosti, ki se nanašajo na domača opravila, razvijanje 

samostojnosti, splošno poučenost, gibanje in športno vzgojo, glasbeno vzgojo, 

likovno vzgojo, delovno vzgojo.  
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V oţjem smislu pa učenci razvijajo funkcionalne akademske veščine v okviru 

posebnega programa predvsem na področju splošne poučenosti. Učenci v okviru 

matematike spoznavajo odnose med predmeti in razlikujejo kvalitativne lastnosti 

predmetov, usvajajo količinske pojme, usvajajo in pišejo številke, usvajajo osnovne 

računske operacije, spoznavajo denar in njegovo uporabo ter spoznavajo osnove 

računalništva. V okviru jezika usvajajo predbralne in predpisalne veščine za kasnejše 

branje in pisanje. Časovno orientacijo usvajajo pri spoznavanju okolja, prostorsko 

orientacijo pa v okviru dejavnosti gibanja in športne vzgoje.  

1.2.9  Prosti čas 

Tako kot za ostale odrasle osebe je tudi za osebe z MDR poznavanje lastnih interesov 

predpogoj za kvalitetno preţivljanje prostega časa. Pomembno je, da poznajo ponudbo 

dejavnosti, s katerimi lahko zapolnijo svoj prosti čas. Zato jim je potrebno nuditi in 

omogočiti čim več različnih interesnih dejavnosti, med katerimi se osebe z MDR lahko 

odločajo in izberejo tisto, kar radi počnejo. Potrebno jih je naučiti, da znajo prepoznati 

in razvijati svoje interese. Tako si pridobijo samozaupanje in samozavest, počutijo se 

sprejete, preko dejavnosti prostega časa se izboljšajo in okrepijo tudi medsebojni 

odnosi.  

Na podlagi raziskav v šestih evropskih drţavah so se aktivnosti prostega časa oseb z 

MDR grupirale v 10 glavnih skupin: 

1. V specialno prilagojenem okolju, imenovanem Snoezelen se z namensko opremo in 

upoštevanjem posebnih postopkov omogoča elementarne senzorne izkušnje osebam 

s teţkimi MDR. V Snoezelenu je nameščena specialna oprema, ki jo uporabljajo za 

različne senzorne stimulacije. Snoezelen sobe pa lahko nadomestijo s Snoezelen 

kotički z enostavno opremo. Kotički so namenjeni relaksaciji in drugi senzibilizaciji 

oseb z MDR. 

2. Fizične dejavnosti, primerne za osebe z MDR so naslednje:  

 plavanje in različne dejavnosti v vodi,  

 jezdenje ponijev, konjev, sprehodi,  

 tek, tek z vozički,  
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 kolesarjenje (tricikel), gibanje ob glasbi, igre z ţogo, igre s spuščanjem padala, 

igre z gimnastičnimi pripomočki, borilne veščine v smislu lovljenja, draţenja, 

prerivanja in zibanja, joga,  

 masaţa, aromaterapija, refleksologija. 

3. Dejavnosti z nalogami so povezane z reševanjem nalog, kjer sta poudarjeni 

komponenti zadovoljstva in veselja. Zahtevnost nalog je različna, od elementarnih 

do zahtevnejših – vezanih na končni rezultat. V to skupino nalog sodijo tudi tiste 

dejavnosti, ki so vezane na samooskrbo, npr. kopanje in tuširanje. Pri tem 

poudarjajo, da dejavnosti, kot so kopanje v peni, tuširanje in sušenje las, omogočajo 

senzorno stimulacijo. Zelo priljubljene so tudi dejavnosti povezane s hrano in 

pijačo, najenostavnejšo pripravo hrane in elementarni elementi gospodinjstva. 

Urejanje svojega videza in make-up sta dejavnosti, ki omogočata zadovoljstvo in 

veselje. Tudi ročna dela sodijo v to skupino. V skupino z nalogami sodi tudi 

hortikultura, vendar le kadar so dani pogoji za to. 

4. Med ustvarjalnimi dejavnostmi so najbolj priljubljene glasba (od poslušanja 

glasbenih del do lastne glasbene ustvarjalnosti), likovno izraţanje, dramatizacija z 

lutkami, dramatizacija zgodb, gledanje filmov, televizije, videoposnetkov, 

fotografiranje, zbiranje izrezkov iz časopisov in urejanje slik v albume, ples. 

5. Izleti in počitnice so dejavnosti, ki zajemajo zelo široko področje delovanja. V 

okviru te dejavnosti lahko institucije organizirajo počitnice, različne izlete in 

ekskurzije ter obiskujejo različne lokale in trgovine. 

6. Med igralne dejavnosti sodijo tiste, ki kot pripomočke uporabljajo igrače, igre, 

knjige, mivko. V okviru te dejavnosti je moţno pripraviti tudi razstavo na temo igre 

in igrač. V to skupino sodijo tudi prilagojena igrišča in igralni pripomočki. 

7. Mikrotehnologija predstavlja dejavnosti, ki so povezane z računalnikom. Dejavnosti 

so lahko minimalne in povezane le z opazovanjem monitorja ali pa zahtevnejše. Kaj 

se odraslim osebam z MDR nudi je odvisno od njihovih sposobnosti in zanimanja. 

8. Dejavnosti prostega časa vključujejo tudi duhovne aktivnosti, kamor sodijo verski 

obredi in spremljanje le-tega. 

9. Med dejavnosti, ki vključujejo naravo, sodijo vsa področja, ki so povezana z 

rastlinami in ţivalmi. 

10. Druge dejavnosti zajemajo vse tiste dejavnosti, ki so zelo specifične in jih izvajajo 

posamezniki, so njihova posebnost (npr. opazovanje avtomobilov…). 
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Izsledki mednarodne raziskave (po Mrše – Lorger, 1998) kaţejo, da imajo osebe z MDR 

določene potenciale, interese in potrebe, zato jim je smotrno omogočiti dodatno učenje. 

Prosti čas lahko osebe z MDR preţivijo v ustanovi, kjer se izvaja neka dejavnost, ali pa 

izven ustanove, skupaj z ostalo populacijo. Prosti čas izven ustanove pa omogoča še 

drugo kvaliteto – socializacijo oziroma integracijo v širše socialno okolje. 

Parazajda in Vodnik (1998: 29) opredeljujeta pravico do aktivnega in osmišljenega 

preţivljanja prostega časa kot pravico, ki se nanaša na ustvarjanje moţnosti za aktivno 

preţivljanje prostega časa oseb z MDR kot pomoč pri organizaciji tega dela ţivljenjskih 

aktivnosti. Poudarjata skupno preţivljanje prostega časa oseb z MDR in oseb brez 

motnje. Te dejavnosti naj bi obsegale udeleţbo na različnih kulturnih, športnih in 

druţabnih prireditvah in tudi ustvarjalnost oziroma lastno aktivnost na tem področju. 

Prosti čas pogosto prinese s seboj tudi dolgočasje, torej razvrednoten prosti čas. Osebe z 

MDR so pogosto izredno pasivne, zato je pojav dolgočasja pri njih pogost. Zato je 

potrebno posameznika vključiti v dejavnosti, ki mu omogočajo, da spozna svoje 

sposobnosti, razvija talente, spretnosti, komunikacijske sposobnosti ter na ta način 

dobiva večji interes in motivacijo za nadaljnje delo. Pri vsakem posamezniku je 

potrebno odkriti katere dejavnosti mu koristijo in s tem preprečujejo, da bi se 

dolgočasil. Mnoge osebe z MDR potrebujejo le več spodbud in vodenja, da se same 

zaposlijo z dejavnostjo, ki jim prinaša veselje in zapolni njihov prosti čas.  

1.2.10  Delo 

Eden izmed elementov prilagojenega vedenja oseb z MDR predstavlja njihove 

zmoţnosti opravljanja dela, ohranjanja dela in ohranjanja odnosa s sodelavci. 

Pomembno jim je, da imajo priloţnost delati, saj se na ta način počutijo koristne. Daje 

jim občutek pomembnosti, neodvisnosti, moţnost zapolniti dan na način, kot ga 

zapolnijo ostali. 

 

Invalidi so po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. 

RS, št. 41/1983) zmerno, teţje in teţko duševno prizadete osebe in telesno prizadete 

osebe, ki so nezmoţne za samostojno ţivljenje in delo. Sem štejemo pridobitno 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zdvdtp.pdf
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nesposobne osebe, ki se zaradi prizadetosti ne morejo vključiti v usposabljanje za delo 

in potrebujejo pomoč druge osebe pri oskrbi ter varstvu svojih pravic in koristi.  

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev opredeljuje vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji kot organizirano oblika varstva, s katero se 

izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih 

oseb do storitve, ki tem osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi daje moţnost 

aktivnega vključevanja v druţbeno ţivljenje in delovno okolje ter opravljanja 

koristnega, vendar njihovim zmoţnostim primernega dela.  

Socialna oskrba zajema storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji: 

 »Vodenje zajema pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, 

izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrţevanje stikov in sodelovanje 

s posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi 

delavci in ustanovami ter organiziranje prostočasnih aktivnosti. 

 Varstvo zajema pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, 

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

komunikacijah in orientaciji ter organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno 

pogojeni. 

 Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih 

oz. delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim 

posameznika, razvijanje delovne sposobnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje 

pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in 

pripomočkov za izvajanje programov ter prodajo izdelkov« (http://www.vdc-

vi.si/vdcvi/dejavnost.htm).  

Storitev VDC obsega tudi osnovno oskrbo, ki zajema bivanje v primernih prostorih, 

prehrano, vzdrţevanje prostorov, okolice in prevoze. 

Zgoraj naštete storitve VDC-ja, so postopki in opravila, namenjeni ohranjanju 

pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanju novih socialnih 

in delovnih navad, uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti, stimuliranju občutka 

koristnosti in samopotrditve ter vključevanju v skupnost in okolje. Uporabnikom 

omogoča tudi nagrajevanje za opravljeno delo. 

http://www.vdc-vi.si/vdcvi/dejavnost.htm
http://www.vdc-vi.si/vdcvi/dejavnost.htm


Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani Diplomsko delo Tjaša Finc 

24 

Pogoji za delo morajo biti varni in prilagojeni. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov 

so namenjena za nagrade upravičencev in za višjo kvaliteto dela in bivanja. Zaposlitveni 

programi, ki jih izvaja VDC niso normativno določeni. VDC jih izvaja v skladu s 

strokovnimi usmeritvami, potrebami lokalnega okolja ter ob soglasju ustanovitelja. V 

večini primerov gre za vključevanje v trţne dejavnosti po pravilih trga. 

Osebam z MDR je omogočena zaposlitev pod posebnimi pogoji, kjer se glede na 

njihove zmoţnosti izvajajo lastni programi, storitvene dejavnosti, in različna 

kooperantska dela. Za osebe z laţjimi MDR pa je primerno tudi integrirano 

zaposlovanje v rednih pogojih, saj so sposobne izpolniti delovne norme in brez 

posebnega nadzora opravljati svoje delo.  

1.3 PREDSTAVITEV LESTVIC PRILAGOJENEGA VEDENJA 

Z raziskovanjem dimenzije prilagojenega vedenja, definiranega kot način osebnega 

zadovoljevanja naravnih in socialnih zahtev okolice, sta Heber (1961) in Leland (1973) 

prišla do sklepa, »da je ta sposobnost zasnovana na naslednjih dimenzijah:  

1. Neodvisno vedenje – sposobnost osebe, da uspešno opravlja svoje delo ali aktivnosti 

v skladu z zahtevami okolice in pričakovanju za določeno starostno obdobje. 

2. Osebna odgovornost – to je pripravljenost osebe, da opravi naloge, ki jih je 

sposobna opraviti, in prevzame odgovornost za lastno vedenje. 

3. Socialna odgovornost – je definirana kot sposobnost osebe, da sprejme odgovornost 

člana skupnosti in se vede v skladu s pričakovanju skupine, ki ji pripada« (Končar, 

1994: 8). 

 

Po Končarjevi (Prav tam) je pomemben kriterij za prilagojeno vedenje tisto vedenje, ki 

ga skupnost tolerira. Poudarja predvsem socialni vidik, toleriranje okolja. Ne gre torej 

za tako široko pojmovanje prilagojenega vedenja, kot ga danes pojmuje zdruţenje 

strokovnjakov AAIDD.  

V preteklosti so na različne načine poskušali objektivno oceniti prilagojeno vedenje. 

Sprva so merili posameznikove intelektualne sposobnosti. Ker to ni zadostovalo, so 

začeli razvijati merske instrumente za ugotavljanje prilagojenega vedenja in nastale so 

številne lestvice prilagojenega vedenja. 
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V pozni polovici 20. in začetku 21. stoletja sta med drugimi postali dostopni naslednji 

lestvici prilagojenega vedenja, lestvica prilagojenega vedenja ABAS-II in lestvica 

prilagojenega vedenja AAMD. 

1.3.1  Lestvica prilagojenega vedenja ABAS-II 

Lestvica prilagojenega vedenja ABAS-II (The Adaptive Behavior Assessment System, 

Second Edition, Harrison, Oakland, 2000) se pogosto uporablja za vrednotenje oseb z 

MDR in razvojnimi motnjami. Ocenjuje prilagojeno vedenje pri posameznikih v starosti 

od rojstva do 89. leta. Lestvica ocenjuje vsakodnevne spretnosti posameznikov, kaj 

dejansko naredijo ali lahko naredijo brez pomoči drugih. To je še posebej koristno pri 

ocenjevanju posameznikov s pervazivnimi razvojnimi motnjami, motnjami v duševnem 

razvoju, pri nevropsiholoških teţavah, demenci, učnih teţavah, bioloških dejavnikih 

tveganja ter ocenjevanju oseb s senzoričnimi ali psihičnimi okvarami. 

ABAS-II vključuje pet ocenjevalnih različic, vsako za določeno vrsto in starost 

anketiranca: Obrazec za starše oziroma primarne vzgojitelje (vključuje 241 postavk, ki 

se nanašajo na ocenjevanje otrok, starih do 5 let), obrazec za starše (vključuje 232 

postavk, ki se nanašajo na ocenjevanje otrok, starih od 5 do 21 let), obrazec za 

učitelje/dnevne vzgojitelje (vključuje 216 postavk, ki se nanašajo na ocenjevanje otrok, 

starih od 2 do 5 let), obrazec za učitelje (vključuje 193 postavk, ki se nanašajo na 

ocenjevanje otrok, starih od 5 do 21 let), obrazec za odrasle (vključuje 239 postavk, ki 

se nanašajo na ocenjevanje oseb, starih od 16 do 89 let).  

Vseh pet različic ABAS-II vključuje ocenjevanje 10 specifičnih področij 

prilagoditvenih zmoţnosti, si so splošno kategorizirane v tri glavne domene: 

1. Konceptualna domena:  

 komunikacija,  

 funkcionalne akademske veščine,  

 samostojnost. 

2. Socialna domena:  

 prosti čas,  

 socialne spretnosti. 

3. Praktična domena:  
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 vključevanje v širše okolje,  

 ţivljenje doma,  

 zdravje in varnost,  

 skrb za samega sebe,  

 delo (za odrasle in delovno sposobne mlade). 

 

Informacije lahko posredujejo starši, ostali druţinski člani, učitelji, dnevni skrbniki, 

nadzorniki, svetovalci, pomočniki ali drugi, ki so seznanjeni z dnevnimi aktivnostmi 

posameznika, ki se ga vrednoti. Različico za odrasle lahko izpolnjuje odrasla oseba 

sama, če je tega zmoţna. Ocenjevalec na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici navede ali in 

kako pogosto posameznik opravlja vsako dejavnost. Posameznikove sposobnosti 

prilagojenega vedenja lahko ocenjuje en ali več ocenjevalcev. V primeru, da zberemo 

informacije o posamezniku od več ocenjevalcev (npr. od staršev in strokovnjakov), 

dobimo večjo zanesljivost ocene. Ocenjevalna lestvica ABAS-II je zasnovana v skladu 

z definiranjem področij prilagojenega vedenja s strani zdruţenja ameriških 

strokovnjakov AAIDD. Zaradi tega lahko lestvico uporabimo v diagnostičnih postopkih 

in v raziskovalne namene. Norme, ki temeljijo na ocenah več kot 3.300 posameznikov v 

31 starostnih skupinah, so razdeljene po spolu, rasi, etnični pripadnosti in stopnji 

izobrazbe. Ocenjevalna lestvica je bila preizkušena na dvajset različnih skupinah, med 

drugimi na osebah z avtizmom, ADHD, slabovidnih osebah.  

1.3.2  Lestvica prilagojenega vedenja AAMD 

Lestvica prilagojenega vedenja AAMD Nihire in sodelavcev je nastala leta 1969 

(revidirana leta 1975). V letih po objavi lestvice so bila izvedena številna raziskovanja. 

Prvotno je bila lestvica namenjena ocenjevanju in spremljanju socialne integracije 

predvsem tistih oseb, ki zaostajajo v psihičnem razvoju in tistih s teţavami v 

emocionalnem razvoju. Pozneje se je lestvica izkazala primerna tudi za diagnostične 

postopke v delu z otroki in osebami s posebnimi potrebami, saj je omogočala 

spremljanje njihovega socialnega razvoja in njihove socialne integracije v skupini.  

Lestvica AAMD je bila adaptirana in standardizirana na Hrvaškem leta 1991. V pripravi 

merskega instrumenta za standardizacijo so sodelovali tudi slovenski udeleţenci. V 

tistem času je lestvica AAMD veljala za enega »izmed najbolj izdelanih merskih 
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instrumentov za razlikovanje uspešnosti socialne prilagojenosti otrok in mladostnikov z 

upočasnjenim kognitivnim razvojem v različnih oblikah vzgoje in izobraţevanja« 

(Končar, 1994: 9).  

Lestvica AAMD je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega deset področij, ki 

opisujejo ţelene oblike vedenja in sicer: samostojnost (I), telesni razvoj (II), uporaba 

denarja (III), razvoj govora/komunikacija (IV), števila in čas (V), aktivnosti v 

gospodinjstvu (VI), razne aktivnosti (VII), samoiniciativnost in vztrajnost (VIII), 

odgovornost (IX), socialna interakcija (X). Drugi del lestvice pa obsega štirinajst 

področij, ki opisujejo neţelene oblike vedenja: nagnjenost k agresivnem vedenju in 

uničevanju (I), nesocialno vedenje (II), odpor do avtoritet (III), neodgovorno vedenje 

(IV), pasivno vedenje (V), stereotipno vedenje in navade (VI), neprimerne navade v 

stiku z drugimi (VII), nesprejemljive govorne navade (VIII), nesprejemljive in 

neobičajne navade (IX), vedenje, usmerjeno proti samemu sebi (X), nagnjenost k 

hiperaktivnemu vedenju (XI), nesprejemljivo spolno vedenje (XII), psihične motnje 

(XIII), uporaba zdravil (XIV). Lestvico je mogoče uporabljati kot celoto, lahko pa le 

posamezna njena področja. 

Lestvico uporabljajo tako specialni pedagogi, kot tudi drugi strokovni delavci npr. 

psihologi in socialni delavci. Potrebni podatki se na podlagi opazovanja pridobivajo od 

tistih oseb, ki največkrat delajo z otrokom in ga dobro poznajo.  

Lebarič (2009: 11) izpostavi uporabnost lestvice AAMD za več funkcij:  

 Z njo je mogoče dobiti »individualni profil« socialne integracije posameznega 

otroka. Na osnovi teh rezultatov lahko učitelj, vzgojitelj in drugi strokovni delavci 

ugotovijo na katerih področjih ima otrok oziroma učenec teţave v socialnem 

vključevanju in kako načrtovati spodbujanje interakcij s sovrstniki.  

 Z njo se lahko ugotavlja, na katerih področjih socialne integracije so otroci in učenci 

uspešnejši, bolj ustvarjalni in raje sodelujejo ter ta spoznanja uporabijo pri izdelavi 

individualnih programov in za spodbujanje na tistih področjih, kjer je nivo socialne 

integracije niţji. 

 Uporabna je tudi za spoznavanje značilnosti posameznih skupin, ki izkazujejo 

teţave v socialni integraciji ter za primerjanje različnih skupin.  
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2 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

2.1 OPREDELITEV OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

V praksi se najpogosteje uporablja klasifikacija oseb z MDR, ki je navedena v 

Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS št. 54/03, 93/04): 

 Otrok z laţjo MDR ima zniţane sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih 

učenja lahko doseţe temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve 

minimalnih standardov znanja, določenih z izobraţevalnimi programi. Ob 

ustreznem šolanju se praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in 

samostojno socialno ţivljenje. 

 Otrok z zmerno MDR ima posamezne sposobnosti različno razvite. Pri šolskem 

učenju osvoji osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa lahko doseţe več. Sposoben je sodelovati v enostavnem 

razgovoru in razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. 

Svoje potrebe in ţelje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer 

pa potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo ţivljenje. Usposobi se za 

enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma usposobi za povsem neodvisno 

socialno ţivljenje. 

 Otrok s teţjo MDR se lahko usposobi za najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase 

pogosto potrebuje pomoč drugih. Razume enostavna sporočila in se nanje odziva. 

Orientira se v oţjem okolju vendar pri tem potrebuje varstvo. Otrok s teţjo MDR 

ima lahko teţave v gibanju, druge motnje in bolezni. 

 Otroke s teţko MDR se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih 

aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, 

prisotne so teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 

navodil je hudo omejeno. 

 

Pri razumevanju MDR se danes kaţe napredek v tem, da le-ta ni več pojmovana kot 

neka absolutna lastnost posameznika, temveč kot neko stanje, ki je povezano z načinom 

interakcije osebe z MDR s svojimi vrstniki v svojem okolju. Danes je glavno merilo za 
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osnovno opredelitev oseb z MDR nivo pomoči, ki jo posamezna oseba potrebuje na 

enem, dveh ali več področjih prilagojenega vedenja in ne več raven inteligentnosti. 

Posamezniku z MDR se lahko nudi ena izmed naslednjih nivojev pomoči: občasna, 

obseţna ali vseobsegajoča. Odvisno od zahtevanega nivoja pomoči se osebo z MDR 

usmeri v zanj ustrezen program šolanja ter ustrezen program ţivljenja in dela tudi v 

odraslem obdobju: 

1. Občasna pomoč – je občasno potrebna pomoč ali tudi pomoč, ki je potrebna krajši 

čas. To pomeni, da oseba pomoči ne potrebuje ves čas, ampak le v prehodnih 

obdobjih v ţivljenju ali v spremenjenih ţivljenjskih okoliščinah (izguba sluţbe). 

Pomoč je lahko različna glede na intenzivnost. Občasno pomoč lahko izvajajo v 

rednih ali specializiranih ustanovah. Osebe, ki potrebujejo občasno pomoč, so v 

odraslosti praviloma samostojne na vseh področjih veščin prilagojenega vedenja. 

2. Omejena pomoč – je redna, dokaj stalna pomoč v določenem časovnem obdobju. 

Praviloma jo izvajajo le v specializiranih ustanovah, izjemoma v rednih ustanovah s 

popolnim individualiziranim programom za tako osebo. Te osebe bodo na več 

področjih veščin prilagojenega vedenja delno samostojne, na nekaterih popolnoma 

samostojne, podpora v odraslem obdobju naj bi se praviloma orientirala na 

usmerjanje. 

3. Obseţna pomoč – je redna, časovno neomejena, potrebna vsaj v nekaterih 

ţivljenjskih okoljih. Izvaja se praviloma le v specializiranih ustanovah (posebni 

oddelki, zavodi, specializirane ustanove, ipd.). Te osebe bodo na posameznih 

področjih veščin prilagojenega vedenja delno samostojne, še vedno bo prisotna 

potreba po stalni pomoči. 

4. Vseobsegajoča pomoč – je stalna in visoko intenzivna v vseh ţivljenjskih okoljih, 

vse ţivljenje. Praviloma jo izvajajo le v zelo specializiranih ustanovah (posebne 

ustanove, zavodi, centri, ipd.). Te osebe bodo vse ţivljenje potrebovale stalno 

pomoč. 

 

Lačen (2001: 12) opredeli osebo z MDR kot osebo, »ki pri testiranju doseţe rezultat, ki 

bistveno odstopa v podpovprečje na vsaj dveh od naslednjih področij adaptivnega 

vedenja: komunikacija, skrb za samega sebe, domača opravila, znajdenje v okolju, 

funkcionalno akademska znanja, samousmerjanje, zdravje in varnost, prosti čas, delo in 

zaposlitev, socialnointerpersonalna sposobnost«.  
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2.2 ODRASLE OSEBE Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 

Mejo, ki loči otroka od odraslega, opredeljuje Ana Kranjc v knjigi Metode 

izobraţevanja odraslih (1979) kjer pravi, da otrok doţivlja sebe kot bitje, ki je biološko, 

eksistenčno, materialno, socialno in psihološko odvisno od svojega okolja. Poteze 

odraslega dobi potem, ko prebrodi psihološko puberteto, oziroma doţivi svoje socialno 

rojstvo. Pomembno je poudariti, da intelektualnih sposobnosti odraslih oseb z ZMDR ni 

mogoče preprosto primerjati s sposobnostmi otrok, saj imajo te osebe odraslo telo z 

izkušnjami. Tako kot druge odrasle osebe se tudi oni telesno enako razvijajo, pojavijo se 

jim potrebe, ki jih morajo zadovoljevati (tudi spolne), tako da jih nikakor ne moremo 

primerjati ali celo enačiti z otroki, če jim ţelimo omogočiti človeka vredno in polno 

ţivljenje. Tudi osebe z ZMDR v svojem razvoju sledijo primerljivim zakonitostim, kot 

vsi drugi, vendar s to razliko, da je razvoj počasnejši in da kaţe odstopanja v 

obvladovanju posameznih veščin in navad ter v razvoju sposobnosti.  

Vse psihične funkcije, še posebej spoznavne in sposobnosti učenja – torej procesi 

analize in sinteze, abstraktno mišljenje in sposobnost opazovanja vzročno-posledičnih 

zvez in odnosov – so znatno pomanjkljivo razvite. Imajo resne teţave pri učenju, na 

področju diskriminacije, spomina in transfera. Teţko se znajdejo v novih okoliščinah. 

Po pravilu ne razvijejo višjih spoznavnih funkcij.  

Osebe z ZMDR se naučijo preprostih opravil pri skrbi zase, osnovnega varovanja 

zdravja in varnega ravnanja, preprostih ročnih spretnosti in delovnih procesov. Osvojijo 

osnove branja, pisanja in računanja. V gibalnih, likovnih in glasbenih dejavnostih lahko 

dosegajo več. Praviloma se usposobijo za dokaj samostojno ţivljenje in delo, ki pa ni 

nikoli povsem neodvisno, saj vse ţivljenje potrebujejo vodenje in različno stopnjo 

pomoči. 

Komunikacija oseb z ZMDR je zaradi zapoznelega razvoja govora in nezmoţnosti, da 

zadovoljujejo pričakovanja okolja, pogosto oteţena. Ob ustreznih spodbudah se naučijo 

enostavnega sporazumevanja, sposobni so sodelovati v enostavnem razgovoru in 

razumeti enostavna (včasih tudi sestavljena) navodila. Uporabljajo tudi nadomestno 

komunikacijo. Znajo sporočati svoje potrebe in ţelje. Razvijejo reven besedni zaklad. 
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Za odzivanje oseb z ZMDR je značilno, da so nekateri premalo, nekateri pa preveč 

odzivni, zato teţko predvidimo njihovo odzivanje. Nekateri so pasivni, nepredvidljivi in 

ostajajo ob strani. K sodelovanju jih je mogoče pridobiti s številnimi spodbudami in 

velikimi napori. Drugi so hiperaktivni, nenehno se dotikajo različnih predmetov, ne 

reagirajo na vedenje odraslega, smejejo se brez razloga, so impulzivni, razdiralni, tudi 

napadalni.  

Pogosto so prisotne motnje na področju senzorike in motorike. Motnje so lahko 

posledica oškodovanosti centralnega ţivčnega sistema ali genetskih vzrokov, hkrati pa 

so tudi posledica nezadostne in neustrezne stimulacije okolja. Delovne in druge navade 

pridobivajo počasi. Pri osvajanju navad in spretnosti potrebujejo večkratno navajanje, 

prikazovanje in ponavljanje ţe za povsem enostavne koordinirane gibe, kretnje ali neko 

delo. Opravila in dela je potrebno prikazati vsakemu posebej, na način, ki mu je najbolj 

dostopen in razumljiv. Navadijo se osnovne odgovornosti. S pravilnim pristopom in 

strokovno obravnavo se te osebe lahko naučijo enostavnih opravil in stereotipnih del ter 

se zaposlijo v delavnicah s posebnimi pogoji, kjer je prisotna stalna skrb in nadzor. 

Odrasle osebe z ZMDR so v populaciji oseb z MDR najštevilčnejše. Za boljšo 

predstavo navajam podatke Statističnega urada RS iz leta 2009. Takrat je bilo v 

Sloveniji celotno število varovancev, vključenih v varstveno-delovne centre, 3038. Od 

tega je bilo 1745 oseb z zmernimi motnjami, 206 s teţjimi motnjami, 51 z laţjimi 

motnjami in 23 oseb s teţkimi MDR. Opozoriti velja na dejstvo, da je oseb z laţjimi 

MDR v populaciji sicer največ, vendar v Statističnem uradu RS niso zabeleţeni, saj jih 

večina v obdobju odraslosti nima več statusa invalidne osebe. 

2.3 POTEK ŠOLANJA IN USPOSABLJANJA OSEB Z ZMERNIMI 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Osebe z ZMDR se šolajo in usposabljajo v prilagojenih programih za predšolske otroke, 

nato v posebnih programih vzgoje in izobraţevanja, kasneje pa v VDC-jih. 

Otroci z MDR imajo moţnost vključevanja v institucije ţe v zgodnjem obdobju. Ţe v 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS je kot drugi cilj navedeno, da je treba 

»vsakemu otroku z motnjami v razvoju omogočiti vključitev v enega izmed programov 
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predšolske vzgoje v vrtcu ali zavodu za usposabljanje vsaj za dve leti pred vstopom v 

šolo« (Opara po Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS, Prav tam). Predšolsko 

obdobje je za vsakega otroka izjemno pomembno, saj v tem času razvijejo temeljne 

procese in funkcije, ki se pozneje nadgrajujejo. Zato je pomembna zgodnja intervencija, 

torej, da so otroci deleţni pomoči takoj, ko odkrijemo njihove primanjkljaje, ovire 

oziroma motnje. Nekatere motnje prej odkrijejo strokovnjaki medicinskih strok, druge 

pa najprej opazijo vzgojitelji v vrtcu in starši. Pomembno je tudi to, da so vsem 

otrokom, ki so vključeni v vrtec, omogočeni socialni stiki z drugimi vrstniki. Na ta 

način bo tudi otrok z ZMDR hitreje razvijal svoje sposobnosti in se učil nadomeščati 

svoje primanjkljaje. 

Otroci z ZMDR so v predšolskem obdobju lahko usmerjeni v: 

 programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojene programe za predšolske otroke, ki se izvajajo v ločenih skupinah v tako 

imenovanih razvojnih oddelkih.  

 

Z vidika socializacije je vključitev otroka z ZMDR v običajen program priporočljiva, 

saj so na ta način ti otroci več v stiku z vrstniki z značilnim razvojem od katerih se učijo 

po modelu ter dobivajo pobude za interakcije. Po drugi strani pa je za otroka z ZMDR 

primerna tudi vključitev v prilagojen program, saj je na ta način le-ta deleţen redne, 

intenzivne obravnave s strani strokovnjakov. Otrok ima lahko več ur na dan strokovno 

pomoč specialnega pedagoga. Pomoč se izvaja v manjši skupini, lahko pa tudi 

individualno. Otroci, ki so usmerjeni v prilagojeni program, imajo tudi moţnost 

prehajanja med programi, kar pomeni, da so lahko različno število ur na teden ali dni 

(odvisno od otrokovih potreb) vključeni v skupino vrstnikov v vrtcu. Vsi otroci z 

zmerno, teţjo ali teţko MDR so lahko vključeni tudi v prilagojeni program za 

predšolske otroke, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi.  

Tako kot za vse otroke v Sloveniji, je tudi za otroke z MDR osnovno šolanje obvezno. 

Otroci z zmerno, teţjo in teţko MDR so vključeni v posebni program vzgoje in 

izobraţevanja. Obsega tri stopnje, pri čemer vsaka traja tri leta. V programu ni 

predmetov, standardov znanja in razredov. Otroke se ocenjuje opisno, s pomočjo 
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evalvacije individualiziranega programa. Posebni programi se izvajajo v oddelkih 

vzgoje in izobraţevanja. Ti oddelki so organizacijsko lahko v istih stavbah kot redne 

osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ali v posebnih zavodih. V 

oddelkih je manjše število učencev. Poleg defektološke pomoči so deleţni tudi druge 

strokovne pomoči – logopeda, fizioterapevta, psihologa in drugih strokovnjakov. Otroci 

z ZMDR so lahko »vključeni tudi v prilagojeni program z niţjim izobrazbenim 

standardom, kadar zmorejo doseči minimalne cilje tega programa pri vseh predmetih« 

(http://www.zveza-sozitje.si/solsko-obdobje.html).  

»Učenci, ki so bili v osnovnošolskem obdobju v posebnem programu vzgoje in 

izobraţevanja, tega nadaljujejo tudi v srednješolskem obdobju. Osnovnošolska 

zakonodaja zagotavlja moţnost podaljšanja izobraţevanja po posebnem programu za 

največ tri leta. Posebni program sicer predvideva nadaljnje izobraţevanje do 26. leta, to 

se trenutno izvaja le v socialnovarstvenih zavodih« (http://www.zveza-

sozitje.si/srednjesolsko-obdobje.html). Vsebina tega programa se spreminja v skladu z 

starostjo in posebnimi potrebami učencev z MDR. 

Osebe z zmerno, teţjo in teţko MDR potrebujejo posebno pomoč tudi v obdobju 

odraslosti. »Drţava jim priznava status invalidne osebe in jim zagotavlja različne oblike 

pomoči. Po končanem usposabljanju v posebnih programih vzgoje in izobraţevanja se 

lahko vključijo v zaposlitev pod posebnimi pogoji in sicer v VDC-jih oziroma v 

delavnicah pod posebnimi pogoji. Organizirane so tudi različne oblike bivanja in 

celodnevnega vodenja v VDC-jih, manjših stanovanjskih, bivalnih skupnostih ali 

zavodih« (http://www.zveza-sozitje.si/odraslo-obdobje.html).  

2.4 VSEŢIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Hiter razvoj tehnologije in spremembe v druţbi vplivajo na vse ljudi, tudi odrasle osebe 

z MDR. Razvoju in spremembam morajo slediti, se jim prilagoditi, saj v nasprotnem 

primeru postajajo čedalje manj samostojni in vedno bolj odvisni od tuje pomoči. Poleg 

ohranjanja ţe usvojenih navad, vsebin, veščin in znanj, se morajo učiti novih navad, 

vsebin, veščin in znanj. Le-to je mogoče zgolj z učenjem, ki se dogaja vse ţivljenje – 

vseţivljenjsko učenje, ki predstavlja postopno, a zanesljivo pot. Z omogočanjem 

http://www.zveza-sozitje.si/solsko-obdobje.html
http://www.zveza-sozitje.si/srednjesolsko-obdobje.html
http://www.zveza-sozitje.si/srednjesolsko-obdobje.html
http://www.zveza-sozitje.si/odraslo-obdobje.html
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moţnosti in pogojev za vseţivljenjsko in izkušenjsko učenje izboljšamo kvaliteto 

ţivljenja in podaljšamo psihofizično kondicijo oseb z MDR. 

Vseţivljenjsko učenje je pri osebah z MDR še pomembnejše, ker so pri njih procesi 

pozabljanja izrazitejši. »Opustitev ali okrnitev nadaljnjega izobraţevanja teh oseb, to je 

izobraţevanja v obdobju odraslosti, lahko izniči vsa vlaganja v njihovo začetno 

izobraţevanje, to je izobraţevanje v obdobju otroštva in mladosti« (Novljan, Jelenc, 

2000: 22).  

Medtem ko se osebe brez motenj ob ustrezni vzgoji in zunanjih spodbudah počasi 

osamosvojijo, potrebujejo osebe z MDR specifične spodbude vse ţivljenje. Še posebno 

v odrasli dobi je potrebno upoštevati njihove moţnosti in interese, saj se na ta način 

lahko te osebe z lastno aktivnostjo razvijajo na različnih področjih. Ustrezno kvaliteto 

ţivljenja je tem osebam moč zagotoviti le z izobraţevanjem.  

Novljan in Jelenc (2000: 23–27) navajata naloge na naslednjih pomembnih področjih, ki 

bi morale biti sestavni del programov za odrasle, saj prispevajo k boljši kvaliteti 

ţivljenja oseb z MDR: 

a) naloge za večjo samostojnost: 

 nadaljnje posredovanje znanj in spretnosti, ki so potrebne za relativno 

samostojno opravljanje vsakodnevnih opravil; 

 pomoč pri premagovanju osebnih problemov in ovir; 

 posredovanje vsebin in vrednot za relativno samostojno ţivljenje; 

 oblikovanje priloţnosti za lastne odločitve v konkretnem ravnanju, urjenje in 

preverjanje le teh. 

b) naloge za socialno participacijo: 

 učenje različnih komunikacijskih spretnosti; 

 spoznavanje socialnih pravil za druţenje z odraslimi; 

 učenje za reševanje socialnih konfliktov; 

 razumevanje drugega, medsebojna pomoč in sodelovanje; 

 pridobivanje specifičnega vedenja in vedenjskih vzorcev za stike med različnima 

spoloma, partnerstvo; 
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 razširjanje orientacije v širšem okolju, kulturna participacija in prisotnost pri 

aktualnih dogodkih. 

c) formalne naloge – konkretizacija ţivljenjsko bliţnjih področij:  

 vsakdanjik v bivanjskem prostoru (skrb za stanovanje, skrb za samega sebe, 

higiena, priprava obroka itd.); 

 področje dela (vedenja o delovnem mestu, poklicu, varnost pri delu itd.); 

 glasbeno področje (glasba, obisk gledališča itd.); 

 šport oziroma rekreacija; 

 skrb za zdravje (skrb za lastno počutje, pomoč pri poškodbah, skrb za bolnika 

itd.); 

 odnos do naravnih in materialnih dobrin (ekološki vidik, oprema, orodje, denar 

itd.); 

 odgovornost do dela, zdravja, soljudi itd.; 

 tehnično področje (fotografiranje, video, upravljanje z različnimi gospodinjskimi 

in drugimi aparati itd.); 

 partnerstvo, skupina (ples, samostojne aktivnosti v skupini, počitnice itd.); 

 izleti in potovanja; 

 naše mesto (kraj, okolica, ulice, trgovine, promet, varnost v prometu itd.) 

 

Cilj izobraţevanja oseb z MDR je omogočiti čim bolj kvalitetno ţivljenje, za kar je 

potrebno zajeti razvoj posameznika na različnih področjih, predvsem: 

 z ohranjanjem in razvojem socializacije, 

 z ohranjanjem ţe usvojenih navad, vsebin, veščin, znanj, 

 z učenjem novih navad, vsebin, veščin, znanj, 

 z ohranjanjem psihofizične kondicije, 

 z ohranjanjem in razvijanjem samostojnosti v največji moţni meri, 

 s premisami, ki zagotavljajo kvaliteto ţivljenja, 

 in s celostnim/sistemskim pristopom (Golob, 1997: 83). 

 

Alenka Golob (2006: 65) meni, da je zelo pomemben način, kako se pristopa k 

vseţivljenjskemu učenju oseb z MDR. Poudarja, da mora biti izobraţevanje 

strukturirano in sistematično, pri čemer naj se pri vsebini ne poudarja le ohranjanje ţe 

pridobljenega znanja, temveč tudi pridobivanje novega znanja. Pozornost je potrebno 
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usmeriti na posameznika, kar vključuje moţnost izbire, fleksibilnost in izkoristek čim 

večjega dela potenciala, ki ga ima posameznik. Ob tem je potrebno upoštevati tudi 

specifične posebnosti vsakega posameznika.  

Pri izobraţevanju odraslih oseb z MDR je pomembno, da upoštevamo njihove interese 

ter zmoţnosti. Ponudba izobraţevanja mora biti čim pestrejša, vendar taka, da jim čim 

bolj pomaga pri doseganju samostojnosti ter oblikovanju njihovega ţivljenja.  

Vseţivljenjsko učenje in izobraţevanje ni enako dostopno za vse odrasle osebe z 

zmerno, teţjo in teţko MDR. Več moţnosti za izobraţevanje imajo tisti, ki ţivijo v eni 

izmed institucij za osebe z MDR, kjer je organiziranih največ izobraţevanj zanje. 

Običajno oseb, ki ne ţivijo v zavodu, ni mogoče vključiti v izobraţevanje zaradi 

prezasedenosti skupin. Vendar pa se tisti, ki delajo v VDC-jih, lahko udeleţujejo 

izobraţevanja, organiziranega v okviru ustanove. Še najmanj moţnosti za izobraţevanje 

imajo tisti posamezniki, ki ţivijo doma in ne hodijo na delo. Le-ti so odvisni od 

zavzetosti svojih bliţnjih. Poleg zavodov za osebe z MDR organizirajo izobraţevanja 

tudi druga društva in zveze. Mednje sodijo Zveza Soţitje, Vera in luč,…  

Po ugotovitvah raziskav v okviru projekta Uveljavljanje pravic oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovih družin v civilni družbi (Uveljavljanje pravic…, 2001: 20–

22) je v Sloveniji po oceni staršev in nevladnih organizacij dobro poskrbljeno za vzgojo 

in izobraţevanje oseb z MDR v predšolskem obdobju in v času obveznega šolanja. Še 

vedno pa bo potrebno veliko dela in truda vloţiti za to ciljno skupino v obdobju 

odraslosti. 

2.5 NORMALIZACIJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Normalizacija danes predstavlja zagotavljanje osebam z MDR čim bolj podobne 

ţivljenjske vzorce, kot to velja za ostale ljudi. 

Termin normalizacija je prvič uporabil Bank-Mikkelson v šestdesetih letih na Danskem. 

Koncept normalizacije se je nato konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let razširil 

v Skandinavijo, zahodno Evropo in ZDA. 
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Nirje je na Švedskem leta 1969 konkretiziral koncept normalizacije. Po njegovem se 

mora normalizacija realizirati tako, da je potrebno v vsem kar zadeva prizadeto osebo, 

kolikor je le mogoče upoštevati njeno izbiro, njene ţelje, zahteve in teţnje. 

V osmih točkah je Nirje (1969) jasno navedel, kaj naj vsebuje »normalno ţivljenje« 

oseb z MDR: 

1. »običajen dnevni ritem, ki ustreza enko starim vrstnikom; 

2. običajen tedenski ritem, pri čemer je delovni teden ločen od vikenda; 

3. običajen letni ritem z vsemi prazniki in dopusti; 

4. moţnosti za običajen potek vseh razvojnih faz; 

5. upoštevanje njihovih ţelja, potreb in izbire, kot tudi pravice do samoodločanja; 

6. moţnosti za ţivljenje v heteroseksualni skupini; 

7. običajen ţivljenjski standard z zagotovljenimi osnovnimi ekonomskimi potrebami, 

ki tem osebam omogočajo aktivno vključevanje v širše socialno okolje; 

8. ustanove za vzgojo in izobraţevanje, pomoč, svetovanje in bivanje teh oseb morajo 

imeti enak standard, kot velja za ostale osebe« (Novljan, Jelenc, 2002: 55–56). 

 

V ZDA je bil pri razvijanju koncepta normalizacije aktiven Wolf Wolfensberger, ki je 

leta 1972 definiral normalizacijo kot uporabo kulturno normativnih in v optimalnem 

primeru celo kulturno pozitivno vrednotenih sredstev, da bi omogočili druţbeno 

razvrednotenim osebam, da bi dosegle in vzdrţevale kulturno pozitivno vrednotene 

socialne vloge.  

Wolfensberger (1972) je določil pet točk – osnovnih pogojev, ki zagotavljajo 

normalizacijo ţivljenja oseb z motnjo v duševnem razvoju:  

1. Majhne bivalne enote: Ţivljenje v manjših bivalnih enotah osebam z MDR daje 

občutek intimnosti in varnosti. 

2. Ločitev bivalnih funkcij: Bivalne funkcije je potrebno prostorsko ločiti od ostalih 

funkcij, kot so delo, zaposlitev, šola, centri, trgovina ipd. S tem ustvarimo večje 

moţnosti za socialno participacijo.  

3. Specializacija suportivnih dejavnosti: Ker imajo osebe z MDR posebne potrebe, jim 

je potrebno poleg splošnih uslug oziroma ustanov zagotoviti tudi posebne 

(specializirane) usluge in storitve (zdravstvene, edukacijske, komunikacijske itd.).  
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4. Kontinuiteta: Starih metod, vsebin in oblik dela ne smemo zrušiti, dokler ne 

zgradimo oziroma razvijemo novih, saj bi s tem naredili osebam z MDR najslabšo 

uslugo. Potrebno je ustvariti čim več moţnosti za delo in ţivljenje teh oseb ter s tem 

tudi moţnosti za čim bolj proţen prehod iz ene oblike v drugo.  

5. Integracija: Integracija pomeni čim večjo in čim boljšo povezanost med oblikami 

pomoči osebam z MDR in javnimi sluţbami (trgovina, pošta, banka), tudi dobre 

prometne in druge komunikacijske zveze. Wolfensberger je integracijo ločil od 

normalizacije in jo definiral kot en vidik normalizacije. Ta dva pomena se nikakor 

ne smeta zamenjevati. Ob integraciji je potrebno upoštevati načela normalizacije, 

kot jih je opredelil Wolfensberger.  

 

Brandon normalizaciji, kakršno je definiral Wolfensberger, očita, da ne zavrača 

prevladujočih druţbenih norm, ampak te ostajajo celo nedotaknjene. Tako večino 

vrednot še vedno temelji na preteţno moški predstavi o socialnem in ekonomskem 

uspehu. Zato v okviru procesa normalizacije Brandon opredeljuje pet temeljnih načel, ki 

morajo postati redni del vsakodnevnega načrtovanja ţivljenja oseb z MDR: 

1. Načelo dobrih medsebojnih odnosov: se nanaša na naš odnos do oseb z MDR in od 

nas zahteva iskrenost in predanost pri delu z njimi. 

2. Načelo socialne participacije: »postavlja osebe z MDR v aktiven socialni odnos, v 

resnično socialno participacijo in sicer od soodločanja v druţinski situaciji do 

soodločanja v širših bivalno-delovnih situacijah. Gre za to, kakšen oziroma kolikšen 

vpliv imajo te osebe na odločanje o ţivljenju v svoji okolici« (Lačen, 2001: 27). 

3. Načelo osebnega razvoja: »daje osebam z MDR resnične moţnosti za razvoj, z 

upoštevanjem njihovih specifičnih sposobnosti in popolne pravice do intimnosti z 

našo resnično prepričanostjo, da jim pomagamo na takšen način« (Prav tam: 28). 

4. Načelo resničnega povezovanja: »govori o poloţaju oseb z MDR kot o odgovornih 

drţavljanih, ki se (ali ne) vključujejo v razna društva, organizacije in uporabljajo, 

poleg specifičnih, tudi vse moţne redne komunikacijske kanale« (Prav tam). 

5. Načelo resnične izbire: od oseb z MDR in njihovega okolja zahteva, da njihova 

odločitev pomeni tudi določeno tveganje, da ima njihova izbira resničen pomen 

oziroma učinek v vseh ţivljenjskih situacijah, bodisi pri aktivnostih v prostem času, 

pri delu, pri izbiri prijateljev, partnerjev itd. 
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Po navedbah Lačna moramo normalizacijo ţivljenja oseb z MDR »razumeti kot načelo 

splošne vrednosti in stalne uporabe in ne le kot neko modno, politično trenutno uporabo. 

Pri tem cilj normalizacije ni normalizirati ljudi, temveč izključno pogoje njihovega 

ţivljenja, kar pomeni, da bo motnja vedno ostala drugačnost, postala pa naj bi 

vsakdanjost« (Lačen, 2001: 25). S pravico do normalizacije se osebam z MDR in 

njihovim druţinam zagotavlja osnovne pogoje kvalitetnega ţivljenja. Pri tem gre za 

realizacijo specifičnih potreb, izhajajoč iz drugačnosti, ob upoštevanju dejstva, da enaka 

zadovoljitev ne pomeni enakih pravic, temveč šele zadovoljitev različnih potreb pomeni 

enake pravice.  

Po besedah avtoric Novljan in Jelenc gre pri procesu normalizacije »za izboljšanje 

druţbenega poloţaja oseb z MDR in za krepitev njihove socialne vloge. Bolj ko bodo te 

osebe samostojne, uspešne, socialno dozorele, vedenjsko ustrezne in aktivne, toliko 

manjša je nevarnost, da jih bo njihovo okolje negativno ocenjevalo, odklanjalo ali celo 

izključilo. Seveda pa za skupno ţivljenje ni dovolj, da se spreminjajo samo osebe z 

MDR, spremeniti se morajo tudi stališča in odnos ostalih ljudi do teh oseb, zato je 

normalizacija moralni, politični in pedagoški imperativ, njena uresničitev pa je odvisna 

od pogojev in veljavnih norm v širši druţbi« (Novljan, Jelenc, 2002: 56–57). 

2.6 PRAVICE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Ljudje pogosto ne pomislimo, kaj za osebe z MDR v resnici pomeni imeti enake pravice 

kot vsi ostali. S tem namreč zajamemo določene pravice, ki so nam samoumevne, 

osebam z zmerno, teţjo in teţko MDR pa pogosto kršene. Druţba te osebe smatra kot 

»večne otroke«, ki po njihovem mnenju ne potrebujejo pravic odraslih. 

Osebe z MDR imajo danes veliko več pravic, kot so jih imele včasih. Določene 

spremembe so se zgodile z delhijsko deklaracijo, ki jo je leta 1995 sprejela mednarodna 

liga za pomoč duševno prizadetim. Deklaracija je s posegom v takrat tabuizirana, njim 

prepovedana področja, dosegla, da se vse bolj ukoreninjajo v zavest širšega kroga ljudi 

in so sedaj ţe postale pravice oseb z MDR.  

Tako je danes paleta deklariranih pravic do izbire oseb z MDR precej široka: nekatere 

so občečloveške, druge zelo specifične. Pomembno je, da so sprejemljive za vse ljudi. 
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Lačen (2001: 43–60) navaja naslednje tri pravice, specifične za osebe z MDR, ki jih 

kaţe posebej poudariti zaradi tega, ker še ni daleč nazaj, ko teh pravic niso imeli 

oziroma so bile tabu tema. Te pravice so: pravica do samostojnega bivanja, pravica do 

spolnosti in pravica do aktivnega ţivljenja.  

2.6.1  Pravica do izbire samostojnega bivanja 

Do nedavnega je veljalo, da naj bi oseba z MDR praviloma vedno ţivela doma, pri 

svojih starših. Šele, ko bi starši umrli ali bili tako onemogli, da ne bi mogli več skrbeti 

za svojega otroka, bi le-ta lahko odšel od njih.  

V zadnjih letih se o vseh odločitvah, ki zadevajo osebe z MDR, skuša v čim večji meri 

vključiti in upoštevati tudi osebe z MDR same. Ko ta oseba odraste, se lahko skupaj s 

svojo druţino odloči, kje in kako bo ţivela. Odločitev, da bo ţivela izven svoje druţine, 

je popolnoma običajna in enakovredna odločitvi, da bo ţivela v druţini.  

Takšen pogled je samo normaliziral in izenačil ţivljenjske pravice oseb z MDR z 

zdravimi vrstniki. Tudi one si imajo pravico ustvariti samostojno ţivljenje, ţivljenje po 

svoji podobi, ţivljenje s svojimi vrstniki. Odrekanje te pravice osebam z MDR pomeni 

nehuman odnos do teh oseb. Govorjenje o integraciji in normalizaciji pa je brez te 

pravice popolnoma neutemeljeno in celo laţno.  

2.6.2  Pravica do intimnosti, spolnosti 

Marijana Mandić (2005) opisuje spolnost kot »najlepši in najobčutljivejši del 

človekovega ţivljenja, plod naših osebnih izkušenj in osebnostnih lastnosti. Na drugi 

strani je spolna identiteta bolj kot katerikoli segment človeškosti odvisna od budnega 

očesa širše javnosti. Tudi zato so ljudje z večjo ali manjšo stopnjo duševne prizadetosti 

in tisti z duševno motnjo toliko bolj ranljivi.«  

Pri povezovanju oseb z MDR s spolnostjo se pri strokovnjakih pojavljajo nasprotujoča 

mnenja. Še pred nekaj leti so bili posamezni poizkusi za njihovo spolnost deleţni 

kritike, obsojanj ali zasmehovanja. Strokovnjaki, ki zagovarjajo to pravico, jo 

utemeljujejo tako, da so ljubezen, intimnost in spolnost osnovani na fizioloških temeljih 
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in da za to ne potrebujemo veliko razuma. Fiziološki temelji pa praviloma pri osebah z 

MDR niso prizadeti, kar je bil tudi glavni argument, da je osebam z MDR omogočeno 

ţivljenje v dvoje.  

Lačen opredeljuje bistvo pravice do spolnosti v tem: »vsi ljudje imajo pravico do 

spolnega ţivljenja, osebe z MDR imajo pravico in svobodo, da uţivajo v svoji spolnosti, 

imajo pravico do spolne vzgoje in do tistih informacij, ki so bistvene za zadovoljevanje 

njihovih potreb« (Lačen, 2001: 45–46). 

Dejstvo je, da imajo tako kot ostali ljudje tudi osebe z zmernimi, teţjimi in teţkimi 

MDR svoje potrebe. Bolje je, da jih o teh temah poučimo, jim zagotovimo ustrezen 

intimen prostor, kjer imajo lahko spolne odnose, kot pa da to počnejo na neustrezen in 

nesprejemljiv način. Temu so namenili pozornost tudi v okviru izobraţevanja oseb z 

zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju, ki vključuje tudi izobraţevanje o 

spolnosti. 

Kljub temu, da se je v zadnjih letih na tem področju marsikaj spremenilo, je za nekatere 

pravica do spolnosti oseb z MDR še vedno nedopustna. Še posebej imajo predsodke o 

tem ljudje, ki nimajo neposredne povezave s temi osebami.  

Vendar pa se s pravico do spolnosti odpirata vsaj še dve drugi vprašanji: poroka – da ali 

ne, pravica do otrok – da ali ne. Na vprašanje o poroki oseb z MDR Lačen (2001: 48) 

odgovarja pritrdilno in se strinja s tem, da imajo te osebe pravico do nje, če si jo ţelijo. 

Vendar pa končni odgovor na to vprašanje daje Zakon o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih (Ur. l. SRS 15/76, 14/89 in RS 69/04) ki pravi, da zakonske zveze ne more 

skleniti oseba, ki je teţje duševno prizadeta ali nerazsodna. Bolj zapleteno je vprašanje 

o otrocih: na eni strani velja pravica do izbire, na drugi pa odgovornost za vzgojo otrok, 

ki osebe z MDR postavlja v še teţji poloţaj. Zaradi tega dilema o tem, ali naj imajo 

osebe z MDR otroke ali ne, ostaja in jo bo potrebno v bliţnji prihodnosti rešiti tako na 

splošni kot na individualni ravni. 
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2.6.3  Pravica do aktivnega ţivljenja 

Ta pravica omogoča osebam z MDR vključevanje v fizične aktivnosti, na podlagi 

katerih se danes gradi velik del njihovega vsestranskega razvoja. Razvoj se začne pri 

enostavnih elementih senzomotoričnih aktivnosti in se konča pri športnih aktivnostih z 

elementi tekmovalnosti. Strokovnjaki ugotavljajo, da osebe z MDR in njihove druţine 

ţivijo veliko bolj zdravo in zadovoljno ţivljenje, če so športno aktivne.  

Še pred nedavnim je bilo v nasprotju s strokovnimi izhodišči govoriti o športu pri 

osebah z MDR. Danes je to sprejemljivo za veliko večino. Trdimo lahko celo, da je 

kvaliteta ţivljenja oseb z MDR večja, če je šport sestavni del njihovega ţivljenja, in 

sicer zato, ker je šport sredstvo univerzalne totalne komunikacije, ker je sredstvo dobre 

komunikacije in pa tudi sredstvo potrjevanja lastne osebne vrednosti. 

Posledica športne aktivnosti oseb z MDR je tudi Specialna olimpijada – mednarodni 

program športnega treninga in tekmovanja za osebe z MDR. 

Specialna olimpijada zagotavlja oziroma daje pobude za: 

 kvalitetno in zdravo ţivljenje, 

 tekmovanje, v katerem se pomerijo enaki z enakimi in imajo vsi podobne moţnosti 

za zmago oz. poraz, 

 socializacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju, 

 seznanjenje okolja o pojavu duševne prizadetosti in razvijanje spodbudnega odnosa 

do oseb z motnjo v duševnem razvoju.  

 

Osebe z MDR v ţivljenju nimajo tako široke palete moţnosti, kot jih imajo zdrave 

osebe, zato morajo izkoristiti tiste, ki jih lahko; in športno gibalne aktivnosti to 

zanesljivo so. Omogočajo jim zadovoljevanje temeljnih socialnih potreb: po 

konstruktivni aktivnosti, po emocionalni zadovoljenosti in po osebni potrjenosti. Vse to 

potrjuje vrednost športno rekreativnih vsebin in vključevanje le-teh v ţivljenje oseb z 

MDR. 

Po Ustavi Republike Slovenije so osebe z MDR enakovredne ostalim ljudem in imajo 

iste pravice. Pelicon in drugi strokovnjaki (1998: 81–82) navajajo še dodatne pravice, ki 
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pripomorejo čim večji vključenosti oseb z MDR v druţbo. Te pravice jih varujejo in jim 

omogočajo pomoč na področjih, kjer to potrebujejo. Te so sledeče:  

 Moţnost skrbništva, ampak le za tista področja, ki jih ne obvladajo sami, pa še 

takrat jih je potrebno vprašati za mnenje. 

 Moţnost zagovorništva in samozagovorništva. 

 Pravica do ustrezne obravnave, v kateri aktivno sodelujejo. Pri tem jim je potrebno 

zagotovi ustrezno razlago tistega, kar ne razumejo in upoštevati moţnosti za 

zavrnitev sodelovanja. 

 Zaščita pred pretirano uporabo zdravil. 

 Moţnost bivanja v skupnosti (stanovanjska skupnost, dnevni centri). 

 Ustrezno plačilo za delo, ki ga opravljajo. 

 Spolna vzgoja in svetovanje. 

 Zaupnost in varovanje osebnih podatkov ter vodenje dokumentacije. 

2.7 MOŢNOSTI BIVANJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

V Sloveniji in številnih drugih drţavah odrasle osebe z MDR ţivijo v naslednjih, spodaj 

opisanih, najpogostejših oblikah bivanja. 

Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2009 je razvidno, da največ varovancev še 

vedno ţivi doma pri svojih starših. Od skupno 3038 varovancev jih kar 1877 ţivi doma. 

Vzrok za to je pomanjkanje prostorov v institucijah, ki so temu namenjene ter odločitev 

staršev, da otrok ostane doma. Ţivljenje v domači druţini prinese v druţino tako 

pozitivne kot negativne izkušnje. Pozitivna stran je v tem, da varovanec ţivi v domačem 

okolju, obdan z ljudmi, ki so mu blizu. Po drugi strani pa lahko prihaja znotraj druţine 

do pretirane zaščite, nesamostojnosti in stresnih konfliktnih situacij, kar pa onemogoča 

normalen razvoj odrasle osebe z MDR.  

V primeru bolezni staršev oziroma ko se le-ti postarajo ali umrejo, mora skrb za 

njihovega otroka prevzeti nekdo drug. Najpogosteje so to sorodniki oziroma zakoniti 

zastopniki – posvojitelji. Tudi tukaj lahko ugotovimo podobno, kot pri bivanju osebe z 

MDR v domači druţini. 



Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani Diplomsko delo Tjaša Finc 

44 

Oseba z MDR biva v drugi druţini v primeru, če nima druţine in takrat, ko starši 

oziroma zakoniti zastopniki začasno niso več zmoţni skrbeti zanj. Takšno bivanje osebi 

z MDR nadomešča osnovne funkcije lastne druţine. V primeru, da se odpravijo vzroki, 

zaradi katerih je bila oseba z MDR oddana v drugo druţino (v rejništvo), se lahko vrne 

domov. Tudi za to obliko bivanja lahko podobno kot pri prejšnjih dveh točkah 

ugotovimo, da za osebo z MDR ni najbolj primerna. 

Nekatere osebe z MDR še vedno ţivijo v domovih za starejše. Razlog za to je predvsem 

v tem, da v zavodih za osebe z MDR ni prostora. V zadnjem času v Sloveniji skoraj ni 

več oseb z MDR, ki bi bile nastanjene v domovih za ostarele. Če te osebe ţivijo v domu 

za starejše, jim je potrebno zagotoviti njim ustrezno oskrbo, nego, organizacijo in 

posebne vsebine. Enota za osebe z MDR je lahko le formalno-organizacijsko vključena 

v domove za starostnike. 

V Sloveniji imamo osem posebnih socialno varstvenih zavodov: Dom Nine Pokorn 

Grmovje, Socialno varstveni zavod Dutovlje, Socialno varstveni zavod Hrastovec-Trate, 

Dom Lukavci, Prizma Ponikve, Dom upokojencev Podbrdo (enota Petrovo Brdo), Dom 

upokojencev Joţeta Primoţiča Miklavţa Idrija (enota Spodnja Idrija), Dom 

upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica (enota Impoljca). Ti zavodi sprejemajo 

mešano populacijo odraslih oseb z MDR, oseb s kronično duševno boleznijo, dementnih 

oseb in oseb s teţkim kroničnim alkoholizmom.  

Vse do nedavnega je bilo bivanje v psihiatrični ustanovi najpogostejša oblika reševanja 

bivanjskih pogojev odraslih oseb z MDR. Veljalo je načelo, da sodijo skupaj vsi, pri 

katerih »z glavo nekaj ni v redu«. Danes je povsem jasno, da osebe z motnjo v 

duševnem razvoju niso bolne in da skupno ţivljenje njih in duševnih bolnikov vsekakor 

ni bila dobra rešitev, saj sta si ciljni skupini povsem različni.  

Bivanje v zavodih za usposabljanje je bilo prvotno namenjeno otrokom in 

mladostnikom z MDR. Vse pogosteje se je dogajalo, da so zavodi za usposabljanje 

postajali »neprehodni«, saj so odrasle osebe v njih ostale, ker niso imele drugih 

ustreznih bivalnih moţnosti. To pomeni, da so nekateri ostali tam celo ţivljenje. Na ta 

način so postali zavodi prenapolnjeni in zaradi tega niso mogli sprejeti drugih otrok in 

mladostnikov. Ker se potrebe in značilnosti otrok in mladostnikov ter odraslih oseb z 
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MDR zelo razlikujejo, jih je potrebno obravnavati ločeno. V Sloveniji imamo pet 

Centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki so namenjeni osebam z MDR. Ti 

so: CUDV Črna na Koroškem, CUDV Dolfke Boštjančič, CUDV Dobrna, CUDV 

Matevţa Langusa Radovljica, CUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava.  

Tako v svetu kot tudi pri nas so se v zadnjih dvajsetih letih začele razvijati 

specializirane ustanove za odrasle osebe z MDR. Te ustanove so lahko povsem 

samostojne ali pa delujejo v okviru delavnic pod posebnimi pogoji. V Sloveniji imamo 

samo en dom za odrasle osebe z MDR in sicer Dom Škofljica, ki je ena od enot CUDV 

Dolfke Boštjančič. Pozitivna stran takšnega doma je, da omogoča odraslim osebam z 

MDR prilagojeno delo in moţnost, da zaţivijo čim bolj polno ţivljenje. Kljub temu pa 

so prisotne tudi slabosti, kot na primer ta, da je stopnja normalizacije v teh ustanovah 

razmeroma majhna. To pomeni, da so osebe z MDR, ki ţivijo takšnih ustanovah, še 

vedno izključene iz druţbenega ţivljenja, zaradi katerega jih ostali ljudje ne poznamo in 

jih tako tudi ne sprejemamo in vključujemo v druţbo tako, kot bi bilo to potrebno. 

Slabost domov za odrasle osebe z MDR je tudi ta, da v njih ţivi razmeroma veliko ljudi, 

kar odraslim ne daje veliko moţnosti za osebni razvoj in zadovoljevanje njihovih 

intimnih potreb.  

Camphillske skupnosti so razširjene po vsem svetu in do danes še niso našle svojega 

ţivljenjskega prostora v slovenskem okolju. V teh skupnostih gre za skupno ţivljenje 

zdravih oseb ter oseb z MDR. Ta način ţivljenja temelji na treh velikih človeških 

idealih: enakost, svoboda, bratstvo. Za osebe z MDR so te skupnosti ena najboljših in 

najkakovostnejših moţnosti za ţivljenje. Vendar pa kljub temu ne morejo postati 

sistemska druţbena rešitev, saj so zasnovane na prostovoljni osnovi in na svobodni 

odločitvi zdravih ljudi, da bodo ţiveli skupaj s to populacijo oseb 24 ur na dan. Ena od 

slabih strani je tudi ta, da prebivalci skupnosti ţivijo v precej zaprtem sistemu, zato 

osebe z MDR ne dobivajo vzorcev širšega socialnega vedenja.  

Na podobnih osnovah je organizirano gibanje Barka (l'Arche), ki ga poznamo tudi v 

Sloveniji. Je del Mednarodne zveze l'Arche. Bistvena razlika med njima je, da Barka 

ustanavlja tudi manjše enote, ki so bolj vključene v okolje. »Pomemben del skupnosti so 

delavnice, kjer zaposlujejo tudi ljudi z MDR, ki sicer ne ţivijo v skupnosti« 

(http://www.barka-drustvo.si/?gr1=sLbr&gr2=sLbd). V Sloveniji se skupnost Barka 

http://www.barka-drustvo.si/?gr1=sLbr&gr2=sLbd
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nahaja v Zbiljah pri Medvodah. »Barka je vpeta tudi v slovensko mreţo VDC-jev in 

dejavno sodeluje z Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve in tudi s socialno 

zbornico« (Prav tam). 

Danes je popolnoma jasno, da je bivalna skupnost, kot najmodernejša oblika bivanja, 

ena najboljših trajnih oblik ţivljenja oseb z MDR. V njej ţivi manjše število oseb z 

MDR, pri čemer se optimalno število stanovalcev giblje med tri do sedem, vendar 

praviloma ne več kot devet. Takšna oblika bivanja omogoča osebam z MDR popolno 

notranjo avtonomijo, kjer »je razmeroma samostojna, čim primerneje vodena in kolikor 

je mogoče vključena v okolje« (Lačen, 2001: 71). Bivalne skupnosti so samostojna 

stanovanja ali stanovanjske hiše vključene v običajno druţbeno okolje v nekem naselju. 

Bivalne skupnosti praviloma ustanavljajo zavodi in centri za osebe z MDR. Namenjene 

so odraslim osebam, ki bi drugače ţivele v zavodih in centrih.  

Glavni namen bivalnih skupnosti je deinstitucionalizacija ter nudenje moţnosti za bolj 

avtonomno, samostojno ţivljenje oseb z MDR. Zaradi tega potrebujejo stanovalci v 

bivalni skupnosti nekoga, ki jim zna svetovati, jih usmerjati in primerno voditi, jim 

nuditi pomoč pri zagotavljanju osnovnih ţivljenjskih razmer, pomoč pri delu, zaposlitvi, 

pri oblikovanju prostega časa, razreševanju konfliktov, emocionalnih kriz, zagotavljanju 

formalnih, pravnih in človekovih pravic ter tudi nuditi zaščito socialne in osebne 

integritete ter zdravja, uskladiti notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na njihovo 

ţivljenje v bivalni skupnosti itd. (Prav tam: 79). Vse zgoraj naštete stvari lahko opravlja 

dober, izkušen in fleksibilen strokovni delavec, npr. specialni in rehabilitacijski 

pedagog.  

Za kakovostno ţivljenje oseb v bivalni skupnosti je potrebno poleg manjšega števila 

stanovalcev upoštevati še heterogenost po spolu. Pomembna je tudi ustrezna izbira 

lokacije, ki stanovalce vključi v dnevno dogajanje okolice tako, da postanejo sčasoma 

njen sestavni del. Ţe pri samem načrtovanju ţivljenja in dela bivalne skupnosti pa 

moramo po eni strani poskrbeti za dobro notranjo organizacijo bivalne skupnosti, kjer se 

bodo stanovalci počutili domače in sprejete, ter po drugi strani tudi za njeno čim boljše 

vključevanje v okolje, kjer se nahaja. (Prav tam: 80–81). 
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Lahko torej ugotovimo, da največ odraslih oseb z MDR še vedno ţivi pri svojih starših 

ali drugih svojcih. Vzrok za to je pomanjkanje prostora v zavodih in bivalnih 

skupnostih, nekateri pa ţivijo doma zato, ker so se tako odločili njihovi domači. 

Ţivljenje v druţini varovancem v domači oskrbi prinese tako pozitivne kot negativne 

izkušnje. Pozitivna stran je v tem, da varovanec ţivi v domačem okolju, obdan z ljudmi, 

ki so mu blizu. Po drugi strani pa lahko prihaja znotraj druţine do pretirane zaščite, 

nesamostojnosti in stresnih konfliktnih situacij, kar pa onemogoča normalen razvoj 

odrasle osebe z MDR. Lahko se zgodi, da starši svojega otroka ne včlanijo v nobeno 

društvo oziroma zvezo za osebe z MDR, zaradi katerega so lahko varovanci v domači 

oskrbi še bolj izključeni iz druţbe. 

V nasprotju z ţivljenjem v domačem okolju pa si v okviru zavoda strokovno 

usposobljen kader prizadeva, da varovanci iz zavoda zaţivijo čim bolj avtonomno in 

samostojno ţivljenje. Na razpolago imajo strokovne delavce, ki varovancem iz zavoda 

svetujejo, jih usmerjajo, primerno vodijo, nudijo pomoč pri zagotavljanju osnovnih 

ţivljenjskih razmer, pomoč pri delu, zaposlitvi, pri oblikovanju prostega časa, 

razreševanju konfliktov, emocionalnih kriz, zagotavljanju formalnih, pravnih in 

človekovih pravic ter tudi nudijo zaščito socialne in osebne integritete ter zdravja. 

Ljudem v sodobnem svetu se ţivljenjska doba podaljšuje. Ker se ob tem povečuje tudi 

število odraslih oseb z MDR, s tem postaja problematika bivanja odraslih oseb z MDR 

vedno bolj aktualna tema. Zavedati se moramo, da imajo odrasle osebe z MDR prav 

tako kot vsi odrasli ljudje pravico ţiveti izven druţine. 
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II EMPIRIČNI DEL 

3 OPREDELITEV PROBLEMA 

Osebe z ZMDR v svojem razvoju sicer sledijo primerljivim zakonitostim, kot vsi drugi, 

vendar s to razliko, da je razvoj počasnejši in da kaţe odstopanja v obvladovanju 

posameznih veščin in navad ter v razvoju sposobnosti. Zato uspejo svoje vedenje 

prilagoditi le do določene stopnje. Stopnja prilagojenega vedenja pa kaţe raven, do 

katere je posameznik sposoben uporabiti kognitivni potencial pri prilagajanju na 

zahteve vsakdanjega ţivljenja. 

V procesu vzgoje in izobraţevanja osebe z ZMDR osvajajo znanja, spretnosti in navade, 

ki jih v ustreznih razmerah ohranjajo in se z različnimi dejavnostmi vključujejo v 

okolje, v katerem ţivijo. Pri tem ima pomemben vpliv vključenost oseb z ZMDR v 

različne programe. Tu pa se pojavi vprašanje, ali na razvoj veščin prilagojenega vedenja 

pri odraslih osebah z ZMDR vpliva tudi mesto bivanja. Zanimiva je torej primerjava 

stopnje razvitosti veščin prilagojenega vedenja odraslih oseb z ZMDR, ki prihajajo na 

delo v VDC in bivajo doma (v nadaljevanju varovanci iz domačega okolja) ter tistih, ki 

prihajajo na delo v VDC in bivajo v okviru zavoda (v nadaljevanju varovanci iz 

zavoda).  

Največ varovancev VDC-jev še vedno ţivi doma pri svojih starših. Vzrok za to je 

pomanjkanje prostora v zavodih in bivalnih skupnostih, nekateri pa ţivijo doma zato, 

ker so se tako odločili njihovi domači. Ţivljenje v druţini varovancem v domači oskrbi 

prinese tako pozitivne kot negativne izkušnje. Pozitivna stran je v tem, da varovanec 

ţivi v domačem okolju, obdan z ljudmi, ki so mu blizu. Po drugi strani pa lahko prihaja 

znotraj druţine do pretirane zaščite, nesamostojnosti in stresnih konfliktnih situacij, kar 

pa onemogoča normalen razvoj odrasle osebe z MDR. Lahko se zgodi, da starši svojega 

otroka ne včlanijo v nobeno društvo oziroma zvezo za osebe z MDR, zaradi katerega so 

lahko varovanci v domači oskrbi še bolj izključeni iz druţbe. 

V nasprotju z ţivljenjem v domačem okolju pa si v okviru zavoda strokovno 

usposobljen kader prizadeva, da varovanci iz zavoda zaţivijo čim bolj avtonomno in 

samostojno ţivljenje. Na razpolago imajo strokovne delavce, ki varovancem iz zavoda 
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svetujejo, jih usmerjajo, primerno vodijo, nudijo pomoč pri zagotavljanju osnovnih 

ţivljenjskih razmer, pomoč pri delu, zaposlitvi, pri oblikovanju prostega časa, 

razreševanju konfliktov, emocionalnih kriz, zagotavljanju formalnih, pravnih in 

človekovih pravic ter tudi nudijo zaščito socialne in osebne integritete ter zdravja. 

Glede na značilnosti obeh skupin bi lahko upravičeno pričakovali razlike v stopnji 

razvitosti veščin prilagojenega vedenja med varovanci iz domačega okolja in varovanci 

iz zavoda. Moje predvidevanje je, da bodo imeli varovanci iz zavoda veščine 

prilagojenega vedenja razvite na višji ravni. Moj namen je trditev preveriti na statistično 

dokazljiv način.  
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4 CILJ RAZISKAVE  

Cilj raziskave je primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto 

bivanja odraslih oseb z ZMDR  

Glede na mesto bivanja sem varovance ki hodijo v sluţbo v VDC, razdelila glede na to, 

kje ţivijo: ali doma ali v okviru zavoda. Zaradi laţje preglednosti bom odrasle osebe z 

ZMDR, ki hodijo v sluţbo v VDC in bivajo doma, v nadaljevanju poimenovala 

»varovanci iz domačega okolja«, tiste, ki pa bivajo v okviru zavoda pa bom imenovala 

»varovanci iz zavoda«.  

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu ţelim odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Do kakšne stopnje so odrasle osebe z ZMDR uspele prilagoditi svoje vedenje 

glede na mesto bivanja (doma ali v okviru zavoda) na naslednjih sedmih 

področjih: funkcionalne akademske veščine, komunikacija, samostojnost, 

zdravje in varnost, vključevanje v širše okolje, ţivljenje doma, delo. 

2. Ali med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda obstajajo razlike v 

razvitosti veščin prilagojenega vedenja? 

3. Na katerih področjih veščin prilagojenega vedenja se kaţejo razlike med 

varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda? 

4.2 HIPOTEZE 

H1: Na področju funkcionalnih in akademskih veščin se kaţejo razlike med varovanci 

iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

 H2: Na področju komunikacije se kaţejo razlike med varovanci iz domačega okolja in 

varovanci iz zavoda. 

H3: Na področju samostojnosti se kaţejo razlike med varovanci iz domačega okolja in 

varovanci iz zavoda. 
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H4: Na področju veščin, potrebnih za ohranjevanje zdravja in varnosti, se kaţejo razlike 

med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

H5: Na področju veščin, potrebnih za vključevanje v širše okolje, se kaţejo razlike med 

varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

H6: Na področju veščin, potrebnih za ţivljenje doma, se kaţejo razlike med varovanci 

iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

H7: Na področju veščin, potrebnih za delo, se kaţejo razlike med varovanci iz 

domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

H8: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji razvitosti veščin prilagojenega 

vedenja med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 
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5 METODE DELA 

5.1 UDELEŢENCI V RAZISKAVI 

V vzorec sem vključila sedemindvajset odraslih varovancev VDC-ja Tončke Hočevar z 

ZMDR, starih od 27 do 40 let. Varovance sem po vnaprej določenih kriterijih (starost in 

mesto bivanja) razporedila v dve skupini glede na mesto bivanja, nato pa iz vsake 

skupine naključno izbrala varovance: 

1. skupina: 14 odraslih oseb z ZMDR, ki bivajo doma (varovanci iz domačega 

okolja). 

2. skupina: 13 odraslih oseb z ZMDR, ki bivajo v okviru zavoda (varovanci iz 

zavoda). 

Podatke za vsakega posameznika sem pridobila z aplikacijo posebej za raziskavo 

narejenega opazovalnega instrumenta, ki so ga izpolnjevale osebe, ki neposredno delajo 

z vključenimi varovanci. Sprva je bil vzorec velik (40 varovancev iz domačega okolja 

in 25 varovancev iz zavoda), vendar se je pojavila teţava v sodelovanju oseb, ki so 

odgovorne za varovance. Več kot polovica vprašalnikov ni bilo vrnjenih ali pa so se 

vrnili nezadostno izpolnjeni. 

5.2 MERSKI INSTRUMENT 

V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti do kakšne stopnje sta izbrani skupini odraslih 

oseb z ZMDR uspele prilagoditi svoje vedenje na posameznih področjih prilagojenega 

vedenja. V ta namen sem na podlagi obstoječih lestvic AAMD in ABAS-II oblikovala 

svojo 5-stopenjsko opazovalno lestvico od 0 do 4 (glej prilogo A) , pri čemer ocena 0 

pomeni, da oseba nima razvitih opazovanih veščin, ocena 4 pa pomeni, da ima oseba 

opazovane veščine popolnoma osvojene. Nato sem 117 trditev razporedila v sedem 

področij veščin prilagojenega vedenja.  

Ta področja so: področje funkcionalnih in akademskih veščin (17 trditev), področje 

komunikacije (36 trditev), področje samostojnosti (11 trditev), področje veščin, 

potrebnih za ohranjevanje zdravja in varnosti (7 trditev), področje veščin, potrebnih za 

vključevanje v širše okolje (31 trditev), področje veščin, potrebnih za ţivljenje doma (9 

trditev) in področje veščin, potrebnih za delo (6 trditev). 
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Zapisane trditve so enostavne in razumljivo zapisane ter na ta način primerne za 

izpolnjevanje tako strokovnim delavcem kot tudi drugim, ki so v stalnem kontaktu z 

opazovano osebo.  

Za dovoljenje in namen raziskave sem najprej pisno obvestila direktorico VDC-ja 

Tončke Hočevar. Po izbranem vzorcu varovancev sem s pomočjo kontaktne osebe 

VDC-ja dobila informacijo o tem, kdo bi bil za posameznega varovanca najbolj 

primeren za izpolnjevanje opazovalne lestvice. Z direktorico sem se dogovorila, da je na 

skupnem sestanku predhodno obvestila o mojem delu vse strokovne delavce VDC-ja, 

izbrane za izpolnjevanje opazovalne lestvice. Določila je datum, ko naj bi jih vrnili. Na 

ta način sem si poskušala zagotoviti, da si bodo osebe, ki bodo izpolnjevale lestvico, 

vzele čas in jo korektno izpolnile.  

5.3 OPIS ZBIRANJA IN STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV 

Izpolnjevanje opazovalnih lestvic je bilo izvedeno marca in aprila 2011. Ocene stopnje 

prilagojenega vedenja so podali strokovni delavci VDC-ja Tončke Hočevar, ki delajo s 

posameznikom v letu 2011. 

5.3.1  Oblikovanje kompozitnih spremenljivk 

Opazovalno lestvico sestavlja 117 trditev oziroma spremenljivk, razvrščenih v 7 

področji. Na vsako trditev je moţen odgovor s 5-stopenjsko lestvico od 0 do 4. Ker 

posamezne spremenljivke skupaj predstavljajo določeno področje, sem jih zdruţila v 

sedem kompozitnih spremenljivk. S tem si omogočimo nadaljnjo analizo ter primerjavo 

varovancev iz domačega okolja in varovancev iz zavoda po področjih in ne samo po 

posameznih odgovorih.  

Sprva je bil načrtovan vzorec 40 varovancev iz domačega okolja in 25 varovancev iz 

zavoda, kar bi moralo zadostiti statistični definiciji velikega vzorca. Na ţalost se je 

vzorec zaradi nekooperativnosti strokovnih delavcev, ki so izpolnjevali opazovalno 

lestvico, zmanjšal na 14 varovancev iz domačega okolja in 13 varovancev iz zavoda. 

Zato velja pred nadaljnjo analizo in interpretacijo podatkov preveriti, ali so 

spremenljivke normalno porazdeljene. 



Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani Diplomsko delo Tjaša Finc 

54 

5.3.2  Test normalnosti 

Izvedla sem test normalnosti po metodi Shapiro-Wilk in preverila normalnost vseh 117 

spremenljivk, oblikovanih kompozitnih spremenljivk in transformiranih kompozitnih 

spremenljivk. Transformacija kompozitnih spremenljivk je izvedena s kvadratno 

funkcijo. Kriterij za normalno porazdelitev spremenljivke je vrednost p. Če je p večja 

od 0˙05, je spremenljivka porazdeljena normalno, sicer ni. Večja kot je p (bolj ko se 

pribliţuje številu 1), tem bolj so naši vhodni podatki porazdeljeni normalno. 

Test normalnosti na 117-ih spremenljivkah: Rezultati testa normalnosti na 117-ih 

spremenljivkah, za vsak vzorec posebej, pokaţejo, da je od varovancev iz domačega 

okolja porazdeljena normalno le ena sama spremenljivka z vrednostjo p = 0˙053, ostale 

so v povprečju okoli vrednosti 0˙004. Pri varovancih iz zavoda pa je porazdeljenih 

normalno 6 spremenljivk z največjo vrednostjo p = 0˙194, v povprečju pa 0˙013. 

Rezultati testa normalnosti na 117-ih spremenljivkah so prikazani v prilogi C. V 

splošnem torej ne moremo trditi, da sta vzorca varovancev iz domačega okolja in iz 

zavoda porazdeljena normalno, kar je seveda posledica premajhne velikosti obeh 

vzorcev. 

Test normalnosti na kompozitnih spremenljivkah: Pri iskanju razlik med 

porazdeljenostjo kompozitnih spremenljivk med obema vzorcema so rezultati testa 

normalnosti sledeči. Od sedmih kompozitnih spremenljivk ustrezajo kriteriju 

normalnosti le štiri iz vzorca varovancev iz domačega okolja in dve iz vzorca 

varovancev iz zavoda. S tem je znova potrjena ugotovitev, da je uporabljena velikost 

vzorca premajhna, saj bi pri zadostni velikosti morale vse kompozitne spremenljivke 

ustrezati testu normalnosti. Rezultati testa normalnosti na kompozitnih spremenljivkah 

so prikazani v spodnji tabeli. 

 

funkcionalne 

akademske 

veščine 

komunikacija samostojnost 

zdravje 

in 

varnost 

vključevanje 

v širše 

okolje 

ţivljenje 

doma 
delo 

p od doma 0˙668 0˙021 0˙701 0˙001 0˙365 0˙303 0˙014 

p iz zavoda 0˙002 0˙012 0˙022 0˙029 0˙015 0˙289 0˙080 

Tabela 1: Rezultati testa normalnosti na kompozitnih spremenljivkah 

vrednost p 

spremenljivke 
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Test normalnosti transformiranih kompozitnih spremenljivk: V tabeli 2 so zbrani 

rezultati testa normalnosti na transformiranih kompozitnih spremenljivkah 

 

funkcionalne 

akademske 

veščine 

komunikacija samostojnost 

zdravje 

in 

varnost 

vključevanje 

v širše 

okolje 

ţivljenje 

doma 
delo 

p od doma 0˙107 0˙105 0˙233 0˙039 0˙660 0˙849 0˙083 

p iz zavoda 0˙006 0˙046 0˙092 0˙123 0˙066 0˙585 0˙257 

Tabela 2: Rezultati testa normalnosti na transformiranih kompozitnih spremenljivkah 

Vidimo lahko, da je transformacija pozitivno vplivala na test normalnosti. V vzorcu 

varovancev iz domačega okolja le ena kompozitna spremenljivka ne ustreza kriteriju 

normalnosti, v vzorcu varovancev iz zavoda pa dve. Vseeno pa moramo biti previdni. 

Edino na področju »ţivljenje doma« lahko resnično govorimo o normalno porazdeljeni 

spremenljivki, ostale so precej slab pribliţek normalni.  

Ugotovili smo, da vzorca v splošnem nista normalno porazdeljena. Tudi kompozitne 

spremenljivke, ki predstavljajo področja opazovalne lestvice, niso dobro normalno 

porazdeljene, kljub poskusu izboljšave s transformacijo. Edina izjema je področje 

»ţivljenje doma«, kjer so podatki normalno porazdeljeni tako pri vzorcu varovancev iz 

domačega okolja, kot tudi pri vzorcu varovancev iz zavoda. 

5.3.3  Izbira testa za preverjanje hipotez 

Ugotovitve o normalni porazdeljenost spremenljivk imajo velik vpliv na izbiro 

primernega testa, ki meri razlike v povprečju dveh vzorcev. Ker kriteriju normalnosti 

ustreza le ena kompozitna spremenljivka, ki opisuje področje »ţivljenje doma«, je samo 

na temu področju upravičena uporaba t-testa. Na vseh ostalih področjih pa bo o 

sprejemu oziroma zavrnitvi hipoteze odločal Mann-Whitney U test. T-test bom 

uporabila na transformiranih kompozitnih spremenljivkah, U test pa na 

netransformiranih.  

V spodnji tabeli je prikazan kriterij za oba testa. Če je izpolnjen, potem statistična 

pomembna razlika med vzorcema obstaja, sicer ne. 

vrednost p 

spremenljivke 
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 Kriterij za statistično pomembno razliko med dvema vzorcema 

Mann-Whitney 

U test 

Pomembnost p < 0˙05 in standardizirana absolutna vrednost 

statistike Z > 1˙96 

T-test Pomembnost p < 0˙05 

Tabela 3: Kriteriji za Mann-Whitney U test in t-test 

5.3.4  Homogenost varianc 

Pogoj za uporabo t-testa in Mann-Whitney U testa je homogenst varianc. V tabeli 4 so 

zbrani rezultati testa homogenosti varianc obeh vzorcev po področjih.  

Področja veščin prilagojenega vedenja Levenova statistika df1 df2 p 

funkcionalne akademske veščine 1˙580 1 25 0˙220 

komunikacija 2˙089 1 25 0˙161 

samostojnost 0˙378 1 25 0˙544 

ohranjevanje zdravja in varnosti 0˙054 1 25 0˙819 

vključevanje v širše okolje 0˙319 1 25 0˙577 

ţivljenje doma 0˙265 1 25 0˙611 

delo 0˙280 1 25 0˙601 

Tabela 4: Homogenost variance 

Vzorca imata homogene variance na posameznem področju takrat, ko je statistična 

pomembnost testa večja od 0˙05. Na vseh področjih je izpolnjena predpostavka o 

homogenosti varianc, kar nam omogoča nadaljnjo uporabo testov. 
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6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

6.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

STOPNJA 

RAZVITOSTI VEŠČIN 

PRILAGOJENEGA 

VEDENJA 

FUNKCIONALNE AKADEMSKE 

VEŠČINE 
KOMUNIKACIJA SAMOSTOJNOST ZDRAVJE IN VARNOST 

OD DOMA IZ ZAVODA OD DOMA IZ ZAVODA OD DOMA IZ ZAVODA OD DOMA IZ ZAVODA 

fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j 

neosvojene veščine 
0–0,49 

1 7,1 7,1 2 15,4 15,4 0 0 0 0 0 0 2 14,3 14,3 2 15,4 15,4 2 14,3 14,3 0 0 0 

malo razvite veščine 
0,5–1,49 

4 28,6 35,7 2 15,4 30,8 2 14,3 14,3 4 30,8 30,8 2 14,3 28,6 2 15,4 30,8 0 0 14,3 2 15,4 15,4 

delno razvite veščine 
1,5–2,49 

4 28,6 64,3 0 0 30,8 2 14,3 28,6 0 0 30,8 3 21,4 50,0 0 0 30,8 0 0 14,3 2 15,4 30,8 

dokaj dobro razvite 
veščine 
2,5–3,49 

4 28,6 92,9 4 30,8 61,5 7 50,0 78,6 6 46,2 76,9 5 35,7 85,7 5 38,5 69,2 5 35,7 50,0 5 38,5 69,2 

popolnoma razvite 
veščine 
3,5–4 

1 7,1 100 5 38,5 100 3 21,4 100 3 23,1 100 2 14,3 100 4 30,8 100 7 50,0 100 4 30,8 100 

Σ 14 100 / 13 100 / 14 100 / 13 100 / 14 100 / 13 100 / 14 100 / 13 100 / 

                         

STOPNJA 

RAZVITOSTI VEŠČIN 

PRILAGOJENEGA 

VEDENJA 

VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE ŢIVLJENJE DOMA DELO  

OD DOMA IZ ZAVODA OD DOMA IZ ZAVODA OD DOMA IZ ZAVODA   

fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j fj % f%j       

neosvojene veščine 
0–0,49 

2 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

malo razvite veščine 
0,5–1,49 

2 14,3 28,6 3 23,1 23,1 1 7,1 7,1 1 7,7 7,7 0 0 0 1 7,7 7,7       

delno razvite veščine 
1,5–2,49 

4 28,6 57,1 1 7,7 30,8 3 21,4 28,6 4 30,8 38,5 2 14,3 14,3 1 7,7 15,4       

dokaj dobro razvite 
veščine 
2,5–3,49 

5 35,7 92,9 5 38,5 69,2 7 50,0 78,6 4 30,8 69,2 7 50,0 64,3 4 30,8 46,2       

popolnoma razvite 
veščine 
3,5–4 

1 7,1 100 4 30,8 100 3 21,4 100 4 30,8 100 5 35,7 100 7 53,9 100       

Σ 14 100 / 13 100 / 14 100 / 13 100 / 14 100 / 13 100 /       

Tabela 5: Frekvenčna tabela s pregledom razvitosti veščin prilagojenega vedenja varovancev iz domačega okolja in varovancev iz zavoda 
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PODROČJA VEŠČIN 

PRILAGOJENEGA VEDENJA  
N 

min 

ocena 

maks 

ocena 
M Ϭ 

st. napaka 

povprečja 

koeficient 

asimetrije 

koeficient 

sploščenosti 

FUNKCIONALNE IN 

AKADEMSKE 

VEŠČINE 

od doma 14 0˙00 3˙86 1˙9173 1˙08790 0˙29075 -0˙170 -0˙683 

iz zavoda 13 0˙20 3˙86 2˙6582 1˙37247 0˙38065 -0˙995 -0˙874 

Σ 27 0˙00 3˙86 2˙2741 1˙26628 0˙24370 -0˙386 -1˙300 

KOMUNIKACIJA 

od doma 14 0˙77 3˙71 2˙8207 0˙89804 0˙24001 -1˙227 0˙597 

iz zavoda 13 0˙57 3˙90 2˙6505 1˙17917 0˙32704 -0˙861 -1˙007 

Σ 27 0˙57 3˙90 2˙7388 1˙02591 0˙19744 -1˙003 -0˙425 

SAMOSTOJNOST 

od doma 14 0˙18 4˙00 2˙1558 1˙16771 0˙31208 -0˙237 -0˙680 

iz zavoda 13 0˙36 4˙00 2˙6084 1˙31498 0˙36471 -0˙828 -0˙948 

Σ 27 0˙18 4˙00 2˙3737 1˙23812 0˙23828 -0˙443 -1˙105 

ZDRAVJE IN 

VARNOST 

od doma 14 0˙29 4˙00 2˙9592 1˙24089 0˙33164 -1˙589 1˙650 

iz zavoda 13 0˙71 4˙00 2˙9121 1˙06512 0˙29541 -1˙069 -0˙057 

Σ 27 0˙29 4˙00 2˙9365 1˙13758 0˙21893 -1˙314 0˙695 

VKLJUČEVANJE V 

ŠIRŠE OKOLJE 

od doma 14 0˙02 3˙75 2˙1626 1˙13844 0˙30426 -0˙684 -0˙291 

iz zavoda 13 0˙51 3˙80 2˙5762 1˙24708 0˙34588 -0˙834 -0˙949 

Σ 27 0˙02 3˙80 2˙3617 1˙18750 0˙22853 -0˙638 -0˙820 

ŢIVLJENJE DOMA 

od doma 14 0˙56 4˙00 2˙8016 0˙90810 0˙24270 -0˙970 1˙705 

iz zavoda 13 0˙56 4˙00 2˙8376 1˙01086 0˙28036 -0˙895 0˙580 

Σ 27 0˙56 4˙00 2˙8189 0˙94036 0˙18097 -0˙867 0˙640 

DELO 

 

od doma 14 1˙50 4˙00 3˙2143 0˙74658 0˙19953 -1˙328 1˙473 

iz zavoda 13 1˙33 4˙00 3˙2051 0˙79102 0˙21939 -1˙137 1˙131 

Σ 27 1˙33 4˙00 3˙2099 0˙75333 0˙14498 -1˙155 0˙811 

Tabela 6: Globalni pregled rezultatov varovancev iz domačega okolja in varovancev iz zavoda 
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Tabela 5 prikazuje frekvenčno tabelo s pregledom razvitosti veščin prilagojenega 

vedenja varovancev iz domačega okolja in varovancev iz zavoda na posameznih 

področjih veščin prilagojenega vedenja. Frekvenčna tabela za posamezne odgovore je v 

prilogi B. Tabela 6 pa prikazuje globalni pregled rezultatov varovancev iz domačega 

okolja in varovancev iz zavoda z zapisanimi osnovnimi parametri obeh vzorcev. Iz 

tabele se ob pregledu rezultatov povprečnih ocen obeh skupin varovancev vidijo 

določene razlike v stopnji razvitosti veščin prilagojenega vedenja. Za laţjo 

predstavljivost sem rezultate povprečnih ocen obeh skupin varovancev na posameznih 

področjih veščin prilagojenega vedenja predstavila v spodnjem grafikonu. 

Grafikon 1: Pregled rezultatov povprečnih ocen varovancev iz domačega okolja in 

varovancev iz zavoda na posameznih področjih veščin prilagojenega vedenja  

Iz grafikona 1 se največje razlike v povprečnih ocenah obeh skupin varovancev kaţejo 

na področju funkcionalnih akademskih veščin. Velike razlike so tudi na področju 

samostojnosti in na področju vključevanja v širše okolje. Zelo majhne razlike pa se v 

povprečnih ocenah kaţejo na področjih komunikacije ter na področju zdravja in 

varnosti. Praktično enaki pa so si na področju ţivljenja doma in na področju dela. 

Vendar če upoštevamo, da je standardni odklon povsod zelo velik (okoli ena ali več), o 

tem ali obstajajo dejanske razlike na področjih, kjer se kaţejo razlike v povprečju, še ne 

moremo govoriti. Zato glede na dobljene rezultate lahko rečem, da bodo med 

skupinama varovancev obstajale majhne razlike v stopnji razvitosti veščin prilagojenega 

vedenja na posameznih področjih, vendar velikih razlik ne more biti. Slednje 

nameravam preveriti na statistično dokazljiv način.   
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6.2 PREVERJANJE HIPOTEZ PO PODROČJIH 

H1: Na področju funkcionalnih in akademskih veščin se kaţejo razlike med 

varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 

 FUNKCIONALNE AKADEMSKE VEŠČINE 

 M Ϭ Z p 

od doma 1˙9173 1˙0879 
-1˙772 0˙078 

iz zavoda 2˙6582 1˙3725 

Tabela 7: Preverjanje hipotez – funkcionalne akademske veščine 

Na področju »funkcionalne akademske veščine« se izmed vseh sedmih področjih kaţejo 

največje razlike v povprečju med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

Vendar statistično pomembne razlike kljub temu ni, saj ni izpolnjen kriterij Mann-

Whitney U testa. Zato hipotezo zavrnemo. 

Rezultat si lahko razloţimo s standardnim odklonom in standardno napako povprečja; 

oba sta precej velika v primerjavi s povprečjem. Ker je standardni odklon obratno 

sorazmeren z velikostjo vzorca lahko sklepamo, da bi v primeru dovolj velikega vzorca 

hipoteza bila potrjena, saj bi se s tem standardni odklon zmanjšal. 

H2: Na področju komunikacije se kaţejo razlike med varovanci iz domačega 

okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 

 KOMUNIKACIJA 

 M Ϭ Z p 

od doma 2˙8207 0˙89804 
-0˙097 0˙934 

iz zavoda 2˙6505 1˙17917 

Tabela 8: Preverjanje hipotez – komunikacija 

Varovanci iz domačega okolja imajo v povprečju bolj razvite komunikacijske veščine, 

vendar razlike niso statistično pomembne, zato hipotezo zavrnemo. Ker je vrednost p 

zelo blizu 1 (p = 0˙934), lahko rečemo, da so si varovanci iz domačega okolja in 

varovanci iz zavoda na področju dela zelo enakovredni. 
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H3: Na področju samostojnosti se kaţejo razlike med varovanci iz domačega 

okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 

 SAMOSTOJNOST 

 M Ϭ Z p 

od doma 2˙1558 1˙16771 
-1˙239 0˙224 

iz zavoda 2˙6084 1˙31498 

Tabela 9: Preverjanje hipotez – samostojnost 

Varovanci iz zavoda imajo v povprečju bolj razvite veščine na področju samostojnosti, 

vendar razlike niso statistično pomembne, zato hipotezo zavrnemo. Razlika v povprečju 

obstaja, vendar je zaradi velikega standardnega odklona povprečja nepomembna. 

H4: Na področju veščin, potrebnih za ohranjevanje zdravja in varnosti, se kaţejo 

razlike med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 

 ZDRAVJE IN VARNOST 

 M Ϭ Z p 

od doma 2˙9592 1˙2409 
-0˙439 0˙674 

iz zavoda 2˙9121 1˙0652 

Tabela 10: Preverjanje hipotez – zdravje in varnost 

Varovanci iz domačega okolja se od varovancev iz zavoda v povprečju bistveno ne 

razlikujejo, vrednost p je večja od 0˙05, zato hipotezo zavrnemo. Lahko rečemo, da so 

si na področju veščin, potrebnih za ohranjevanje zdravja in varnosti, varovanci iz 

domačega okolja in varovanci iz zavoda precej enakovredni. 

H5: Na področju veščin, potrebnih za vključevanje v širše okolje, se kaţejo razlike 

med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda v celoti. 

 VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE 

 M Ϭ Z p 

od doma 2˙1626 1˙1384 
-1˙359 0˙181 

iz zavoda 2˙5762 1˙2471 

Tabela 11: Preverjanje hipotez – vključevanje v širše okolje 
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Varovanci iz zavoda imajo v povprečju bolj razvite veščine na področju veščin, 

potrebnih za vključevanje v širše okolje, vendar razlike niso statistično pomembne, zato 

hipotezo zavrnemo. Razlika v povprečju obstaja, ampak je zaradi velikega standardnega 

odklona nepomembna. 

H6: Na področju veščin, potrebnih za ţivljenje doma, se kaţejo razlike med 

varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

 ŢIVLJENJE DOMA 

 parametri Levenova statistika t-test 

 M Ϭ F p (F-testa) t df p (t-testa) 

od doma 2˙8016 0˙90810 
0˙455 0˙506 -0˙205 25 0˙839 

iz zavoda 2˙8376 1˙01086 

Tabela 12: Preverjanje hipotez – ţivljenje doma 

To je edino področje, kjer je upravičena uporaba t-testa. Ker je t-test uporabljen na 

transformirani kompozitni spremenljivki, je potrebno ponovno preveriti pogoj 

homogenosti varianc. Pri netransformirani spremenljivki področja veščin, potrebnih za 

ţivljenje doma, je homogenost varianc izpolnjena s p = 0˙611. Transformirana 

spremenljivka ima p = 0˙506, zato je pogoj homogenosti izpolnjen tudi sedaj.  

Ker je statistična pomembnost t-testa večja od 0˙05, statistično pomembnih razlik med 

varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda ni, zato hipotezo zavrnemo. 

Varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda so na področju ţivljenja doma 

precej enakovredni. 

H7: Na področju veščin, potrebnih za delo, se kaţejo razlike med varovanci iz 

domačega okolja in varovanci iz zavoda. 

 DELO 

 M Ϭ Z p 

od doma 3˙2143 0˙74658 
-0˙049 0˙971 

iz zavoda 3˙2051 0˙79102 

Tabela 13: Preverjanje hipotez – delo 
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Varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda ne izkazujejo večjih razlik v 

povprečju, kot tudi ne v standardnem odklonu. Mann-Whitney U test pokaţe, da 

statistično pomembnih razlik ni, zato hipotezo zavrnemo. Ker je vrednost p zelo blizu 1, 

lahko rečemo, da so si varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda na področju 

dela popolnoma enakovredni. 

H8: Obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji razvitosti veščin 

prilagojenega vedenja med varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda v 

celoti. 

Preverjanje hipotez H1–H7 je pokazalo, da statistično pomembnih razlik v stopnji 

razvitosti veščin prilagojenega vedenja med varovanci iz domačega okolja in varovanci 

iz zavoda ni. Zato hipotezo, da obstajajo razlike med varovanci iz domačega okolja in 

varovanci iz zavoda v splošnem na vseh področjih, zavrnemo. 

6.3 DODATNA INTERPRETACIJA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

REZULTATOV RAZISKAVE 

6.3.1  Upoštevanje faktorja šolanja 

Če se vrnemo k izbiri obeh vzorcev, lahko ugotovimo, da nismo upoštevali 

pomembnega faktorja, ki vpliva na prilagojeno vedenje obeh skupin – šolanje. 

Primerjali smo osebe z ZMDR glede na mesto bivanja, stare med 27 in 40 let, brez 

upoštevanja kje in koliko časa so se posamezniki šolali. Podatki o tem so ţal v arhivih 

VDC-ja zelo nepopolni ali pa jih sploh ni, zato je bilo upoštevanje tega faktorja 

izpuščeno iz raziskave.  

Ugotovimo lahko, da bi bili izsledki raziskave drugačni, če bi oba vzorca varovancev iz 

domačega okolja in varovancev iz zavoda razdelili v več podskupin. Vzorca bi morali 

zaradi kasnejše analize in uporabe statističnih metod še vedno izbrati naključno, nato pa 

zdruţiti v posamezne podskupine; v obeh vzorcih podskupine posameznikov s 

primerljivim trajanjem vključenosti v različne programe. Primerjava obeh vzorcev po 

enakih podskupinah bi nam zagotovo dala drugačne izsledke, bolj uporabne tudi za 

kasnejše analize in primerjave.  
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Zaključimo lahko, da med vzorcema varovancev iz domačega okolja in varovancev iz 

zavoda ni statistično pomembnih razlik na področju prilagojenega vedenja, če pri tem 

ne upoštevamo faktorja izobrazbe. Besedo vzorec ohranjamo namenoma; rezultatov 

raziskave ne moremo posplošiti na populacijo varovancev iz domačega okolja in 

varovancev iz zavoda zaradi premajhnega vzorca.  

6.3.2  Potrebna velikost vzorca 

Po končani celostni obdelavi in analizi rezultatov opazovalne lestvice ostaja še vedno 

odprto vprašanje primerne velikosti vzorca. Zanimivo je namreč vprašanje, kako velika 

vzorca bi morali izbrati, da bi dobili dovolj natančne rezultate. 

95-odstotni intervali zaupanja za povprečje so zelo široki glede na moţne vrednosti 

opazovalne lestvice (od 0 do 4). Če si definiramo relativno napako 95-odstotnega 

intervala zaupanja za povprečje glede na interval moţnih odgovorov opazovalne 

lestvice (interval dolţine 5) kot kvocient širine 95-odstotnega intervala zaupanja glede 

na širino intervala ocenjevalne lestvice, lahko s tem ocenimo ali je širina intervala 

zaupanja dovolj ozka ali ne. 

Kot vidimo iz tabele 14, se relativna napaka giblje okoli 25 %, kar je razumljivo glede 

na velikosti obeh vzorcev. Vprašamo se torej lahko, kako velik bi moral biti vzorec 

obeh skupin varovancev, da bi bila relativna napaka 95-odstotnega intervala zaupanja za 

povprečje glede na interval moţnih odgovorov pod neko razumljivo mejo – 10 ali 5 %. 

področja veščin prilagojenega 

vedenja 

95% interval zaupanja za 

varovance od doma 

95% interval zaupanja za 

varovance iz zavoda 

Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Relativna 

napaka 

[%] 

Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Relativna 

napaka 

[%] 

funkcionalne akademske veščine 1˙2892 2˙5455 25˙1 1˙8289 3˙4876 33˙1 

komunikacija 2˙3022 3˙3393 20˙7 1˙9379 3˙363 28˙5 

samostojnost 1˙4816 2˙8301 27˙0 1˙8138 3˙403 31˙8 

zdravje in varnost 2˙2427 3˙6757 28˙7 2˙2684 3˙5557 25˙7 

vključevanje v širše okolje 1˙5053 2˙8199 26˙3 1˙8225 3˙3298 30˙1 

ţivljenje doma 2˙2773 3˙3259 21˙0 2˙2267 3˙4485 24˙4 

delo 2˙7832 3˙6454 17˙2 2˙7271 3˙6831 19˙1 

Tabela 14: Relativna napaka 95-odstotnega intervala zaupanja za povprečje 
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Največji standardni odklon s področij veščin prilagojenega vedenja je za vzorec 

varovancev iz domačega okolja znašal        
           , za vzorec varovancev iz 

zavoda pa          
           . V spodnji tabeli so zbrane zgornje in spodnje ocene za 

velikosti vzorcev obeh skupin varovancev pri predpostavki, da se standardni odklon v 

izračunani velikosti vzorca ne bi zmanjšal (zgornja ocena za n) in pri predpostavki, da 

se bo zmanjšal za največ 20 % (spodnja ocena za n). 

 
 Varovanci od doma Varovanci iz zavoda 

Relativna 

napaka 

       [%] 

Natančnost 

intervala 

zaupanja   

Spodnja 

ocena za n 

Zgornja 

ocena za n 

Spodnja 

ocena za n 

Zgornja 

ocena za n 

15 0,375 27 42 33 51 

10 0,250 61 95 74 116 

5 0,125 242 379 296 463 

Tabela 15: Zgornje in spodnje ocene za velikosti vzorcev obeh skupin varovancev 

Kot vidimo, bi za bolj natančno analizo razlik stopnje prilagojenega vedenja z 

opazovalno lestvico potrebovali veliko večja vzorca. 

6.3.3  Evalvacija merskega instrumenta in predlogi za njegovo izboljšanje 

V Sloveniji trenutno ni standardizirane ocenjevalne lestvice prilagojenega vedenja, v 

našem primeru imenovane opazovalne lestvice. Osrednji problem uporabljenega 

merskega instrumenta je, da je bil izdelan na podlagi drugih standardiziranih 

ocenjevalnih lestvic in je zato moral biti prilagojen potrebam te raziskave. Od nekaterih 

strokovnih delavcev zaposlenih v VDC-ju, ki so izpolnjevali opazovalno lestvico, sem 

dobila povratne informacije in njihovo kritiko. Iz njihovih pripomb ugotavljam, da je 

brez poglobljene študije, katera bi vključevala čim večje število strokovnih delavcev, ki 

so v vsakdanjem stiku s varovanci, pravzaprav nemogoče sestaviti ustrezno opazovalno 

lestvico, kjer bi bile vse trditve točno razdelane, kriteriji opredeljeni.  

Poleg tega si vse ocenjevalne lestvice prilagojenega vedenja delijo skupno 

pomanjkljivost – subjektivnost ocenjevanja. Glavni problem je, da osebam, ki 

ocenjujejo, ne moremo nikoli zagotoviti usklajene predstave o tem, kaj posamezna 

stopnja pri določeni trditvi opazovalne lestvice pomeni. Pri tem največji problem 

predstavljajo stopnje med oceno 0 (nima razvitih opazovanih veščin) in 4 (ima 
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popolnoma razvite opazovane veščine), čeprav sta tudi oceni 0 in 4 pri veliki večini 

trditev teţko točno predstavljivi. Tako se hitro zgodi, da ocenjevalec začne uporabljati 

zgolj samo oceni 0 ali 4. Slednje je večinoma posledica tega, da ocenjevalec nima 

izdelanega mnenja o posamezni opazovani veščini varovanca, ali pa preprosto 

varovanca na tem področju ne pozna in celo ugiba. 

Soroden problem je tudi sama vključitev ocenjevalcev v raziskavo. Izkazalo se je, da je 

najprej potrebno prebiti zid birokracije. Strokovni delavci so opazovalne lestvice 

izpolnjevali zato, ker so jim to naročili nadrejeni. Razumljivo jim torej ocenjevanje 

predstavlja dodatno delo, breme, kar se odseva tudi v kakovosti njihovega ocenjevanja. 

Poleg tega je potrebno upoštevati, da je posamezen strokovni delavec običajno zadolţen 

za več varovancev hkrati. Po eni strani je to dobro, saj s tem dobimo bolj primerljive 

ocene, po drugi strani pa slabo, ker se ocenjevanju ne more posvetiti tako dobro kot v 

primeru enega varovanca. 

Poleg vsega naštetega smo dokazali, da bi za dovolj natančno raziskavo potrebovali 

vzorec vsaj 100-ih varovancev, najboljše kar 200-ih ali več. To pa je s stališča 

organizacije in izvedbe izredno zahteven postopek. Upoštevati moramo tudi, da določen 

odstotek opazovalnih lestvic ne bo vrnjenih ali pa ne bodo dovolj korektno izpolnjene, 

da bi jih vključili v raziskavo. Slednje se je izkazalo tudi v mojem primeru, ko je od 

načrtovanih 40 varovancev iz domačega okolja in 25 varovancev iz zavoda bilo 

vrnjenih in ustrezno izpolnjenih le 14 lestvic varovancev iz domačega okolja in 13 

lestvic varovancev iz zavoda. 

Kljub vsemu je ocenjevalna lestvica trenutno edini moţen instrument, ki nam omogoča 

izvedbo tovrstnih raziskav. Osrednji problem ostaja subjektivnost, zato je po mojem 

mnenju največji izziv oblikovati instrument, ki bi bil čim bolj nepristranski, razumljiv in 

nedvoumen za vse uporabnike.  
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ZAKLJUČEK  

Cilj raziskave je bila primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto 

bivanja odraslih oseb z ZMDR z uporabo opazovalne lestvice kot merskega 

instrumenta. V primerjavo so bile vključene odrasle osebe z ZMDR, ki bivajo doma in 

tiste ki bivajo v okviru zavoda, stare med 27 in 40 let. 

Opazovalna lestvica je bila sestavljena posebej za namen te diplomske naloge na 

podlagi obstoječe standardizirane ocenjevalne letvice AAMD ter z zgledovanjem po 

knjigi ABAS-II. Razdeljena je na sedem področjih, katera sestavlja skupno 117 trditev s 

5 stopenjsko lestvico od 0 do 4. Izpolnjevali so jo strokovni delavci zaposleni v VDC 

Tončke Hočevar. Načrtovan vzorec je bil 40 varovancev iz domačega okolja in 25 

varovancev iz zavoda. Zaradi nevrnjenih ali pa neustrezno izpolnjenih opazovalnih 

lestvic, je bilo v raziskavo na koncu vključeno 14 varovancev iz domačega okolja in 13 

varovancev iz zavoda.  

S primerjavo obeh vzorcev po področjih sem ugotovila, da med vzorcema varovancev iz 

domačega okolja in varovancev iz zavoda ni statistično pomembnih razlik. Največje 

razlike se sicer kaţejo na področju funkcionalno akademskih veščin, popolnoma enaki 

pa so si na področju komunikacije in na področju dela, drugod so odstopanja majhna.  

Na vse ugotovitve analize je potrebno gledati kritično. Majhna vzorca sta negativno 

vplivala na natančnosti vseh parametrov, najbolj nazorno pri 95-odstotnemu intervalu 

zaupanja za povprečje, ki je preširok. Ugotovila sem, da bi bilo za bolj natančno analizo 

in uspešno posplošitev rezultatov te raziskave na populacijo odraslih oseb z ZMDR 

uporabiti vzorca vsaj 100-ih, najbolje pa celo 200-ih varovancev. Sklepamo lahko, da bi 

se pri takšnem številu bolj natančno pokazale razlike tam, kjer se pri tako majhnem 

vzorcu preprosto niso mogle. Pred izvedbo raziskave sem poskušala upoštevati tudi 

faktor izobrazbe, vendar so bili podatki o tem v arhivi VDC nepopolni. Izsledki 

raziskave bi bili namreč popolnoma drugačni in tudi bolj zgovorni, če bi medsebojno 

primerjali ustrezne podskupine varovancev glede na trajanje vključenosti v različne 

programe. 
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Primerjava oseb z ZMDR s pomočjo opazovalne lestvice ima širše ozadje kot zgolj 

samo primerjavo. Varovanci iz domačega okolja in varovanci iz zavoda niso deleţni 

enake oskrbe in pomoči strokovnega osebja, kar se zagotovo odraţa v stopnji 

prilagojenega vedenja. V obseţnejši raziskavi ter večjem številu ocenjevalcev bi lahko 

ugotovili na katerih področjih so največje razlike med obema skupinama varovancev, 

odkrili najbolj kritična področja in pripravili ustrezne ukrepe za izboljšanje obstoječega 

sistema VDC.  

Navkljub zelo počasnim spremembam na področju standardizacije lestvic prilagojenega 

vedenja v Sloveniji upam, da bodo bodoče raziskave osredotočene na končni cilj: večja 

kakovost in boljše ţivljenje oseb z ZMDR. 
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SEZNAM PRILOG 

Priloga A: Opazovalna lestvica 

Pozdravljeni! 

 

Sem Tjaša Finc, absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, študijske smeri Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. V okviru diplomske naloge raziskujem zmoţnosti prilagojenega vedenja 

odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. V ta namen sem oblikovala opazovalno lestvico, 

ki je pred Vami. Ker osebo ________________  ________________ (ime in priimek) dobro poznate in 

ste z njo v vsakodnevnem stiku se obračam na Vas in Vas prosim, da mi pri tem pomagate ter opazovalno 

lestvico izpolnite. Vaši odgovori mi bodo sluţili kot pomemben vir informacij.  

Pred Vami so zapisane trditve, ki se nanašajo na posamezna področja prilagojenega vedenja. Prosim, da 

ocenite posamezna področja z oceno od 0 do 4, pri čemer: 

 0 pomeni, da oseba nima razvitih opazovanih veščin;  

 4 pomeni, da ima oseba opazovane veščine popolnoma osvojene. S številom 4 torej potrdite vse, 

kar ima posameznik osvojeno oziroma obvlada.  

Primer: 0 1 2 3 4 

Preprosto sešteva in odšteva do 10 (ob pomoči ponazoril).     X 

Preprosto sešteva in odšteva do 5.     X 

 

FUNKCIONALNE AKADEMSKE VEŠČINE 

Števila 0 1 2 3 4 

Samostojno rešuje preproste uporabne naloge (npr. Ana je izdelala 4 

voščilnice, Pia pa 3. Koliko voščilnic sta izdelali skupaj?). 
     

Obvlada osnovne računske operacije.      

Sešteva in odšteva dvo, tromestna števila.      

Preprosto sešteva in odšteva do 100.      

Preprosto sešteva in odšteva do 20.      

Preprosto sešteva in odšteva do 10.      

Preprosto sešteva in odšteva do 5.      

Časovna orientacija 0 1 2 3 4 

Pozna na uro (pove ure in minute).      

Povezuje čas na uri z različnimi dogodki in dejavnostmi (npr. ob osmi uri je 

začetek dela). 
     

Zna sešteti in odšteti časovne mere (npr. preračunati zamudo vlaka, 

izračunati delovno dobo, starost,…). 
     

Se orientira na koledarju (zna poiskati npr. kateri datum je tisti dan).      

Imenuje mesece v letu.      

Imenuje dneve v tednu.      

Ve kdaj je jutro, dopoldan, opoldan, popoldan in zvečer.      

Razume razliko leto, mesec, teden, dan, ura, minuta.      

Loči med zdaj, prej, potem, kasneje.      

Loči letne čase.      
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KOMUNIKACIJA 

Izraţanje 0 1 2 3 4 

Govor je dobro artikuliran (razločen).      

Govor je dovolj glasen.      

Govor je redkobeseden.      

Govor je smiseln.      

Govor je ustrezno hiter.       

Govori tekoče, brez neustreznih spremljajočih gibov.      

Pogovarja se s pomočjo posameznih besed, izrazov.      

Govori v preprostih, a smiselnih stavkih (1 povedek).       

Pretekli dogodek opisuje tako, da dodaja svoje razlage.      

Dogodek opiše po spominu.      

Pisanje 0 1 2 3 4 

Samostojno piše krajša besedila (npr. kratka sporočila).      

Natančno prepisuje.       

Piše po nareku.      

Samostojno napiše nekaj besed.       

Samostojno napiše svoje ime.       

Kratka besedila zna zapisati s pomočjo računalnika.      

Napiše SMS.      

Branje 0 1 2 3 4 

Bere preprosta, krajša umetnostna besedila (to so besedila, ki jih oseba bere 

za zabavo, kratek čas npr. preproste pesmi, zgodbe - basni, pravljice, …). 
     

Zna obnoviti prebrana umetnostna besedila.      

Bere preprosta, krajša neumetnostna besedila (npr. časopis, čestitka, vabilo, 

potrdilo, novice, pohvala…). 
     

Iz neumetnostnih besedil zna povzeti glavne informacije (npr. iz prebrane 

časopisne novice o razstavi psov pove: kaj se je zgodilo, kje in kdaj, kdo jo je 

organiziral, kdaj…). 

     

Bere preprosta besedila, ki so zapisana kot strip.      

Bere različne napise in jih razume.      

Prepozna pogosto videne besede v okolju (npr. tabla z imenom kraja, ime 

znane trgovine, blagovne znamke…). 
     

Razvoj socialnega jezika 0 1 2 3 4 

Uporablja vljudnostne fraze: prosim, hvala, izvolite, oprostite.      

Je druţaben, klepeta med odmorom, obedom.      

Govori z drugimi o različnih temah (npr. o športu, druţini, skupnih 

aktivnostih, delu…). 
     

Se zanima za soljudi in po njih vprašuje.      

Vpraša za razlago, če nečesa ne razume.      

Z vsemi je pripravljen komunicirati.      

Uporablja govor za izraţanje svojih potreb.      

Da se mu dopovedati.      

Razume navodila in jih izvrši.       

Vsakokrat reagira, če se mu kaj reče.       

Govori rad in smiselno (glede na okoliščine).      

Dopoveduje, razlaga drugim.       
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SAMOSTOJNOST 0 1 2 3 4 

Sam si pripravi preprost obrok (npr. ocvrta jajca, palačinke).      

Sam naroči obrok, ko jè zunaj.      

Zna uporabljati različne storitve (frizerski salon, zdravstveni dom, pošta, 

banka,…). 

     

Sam (ali s prijatelji) se udeleţuje različnih prireditev.      

Samostojno uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus).      

Samostojno razpolaga z določeno vsoto denarja.      

Samostojno opravi nakup v trgovini.      

Skrbi za svoja oblačila (opere, obesi in zloţi).      

Vpraša za pomoč, če jo potrebuje.      

Na delo prihaja samostojno (npr. sam s trolo, peš,…).      

Samostojno se odloča, kako bo preţivel prosti čas.      

 

ZDRAVJE IN VARNOST 0 1 2 3 4 

Skrbi za osebno higieno (se stušira, umije zobe, postriţe nohte…).      

Primerno se obleče zunanjim pogojem vremena.      

Zna opisati osnovne znake bolezni (bolečina v grlu, glavobol).      

Pomaga si pri manjših poškodbah (npr. pri vrezu, opeklini).      

Razume potrebnost jemanja zdravil.      

Ve kje dobi pomoč zdravnika in zobozdravnika.      

Razume potrebnost gibanja večkrat na teden (npr. sprehodi).      

 

VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE 

Potovanje 0 1 2 3 4 

Pogleda na obe strani ceste, preden jo prečka.      

Samostojno prečka cesto preko prehoda za pešce.      

Pri prečkanju ceste upošteva semafor.      

Sledi navodilom do bliţnjega, neznanega mesta (npr. trgovina, kjer še  

nikoli ni bil). 

     

Lahko gre nekaj hiš od doma in se ne izgubi.      

Zna zaprosit za pomoč npr. če se na poti izgubi, če česa ne najde itd.      

Za sprehod se primerno napravi.      

Samostojno uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus).      

Samostojno potuje po znanih poteh z mestnim avtobusom.      

Samostojno potuje po neznanih poteh z mestnim avtobusom.      

Samostojno potuje s taksijem.      

Pri voţnji z avtom se pripne z varnostnim pasom.      

Uporaba telefona 0 1 2 3 4 

Zna uporabljati mobilni telefon.      

Zna uporabljati stacionarni telefon.      

Zna ustrezno sprejeti telefonski klic.      

Zna ustrezno sprejeti telefonska sporočila.      

Uporaba in razpolaganje z denarjem 0 1 2 3 4 

Samostojno razpolaga z določeno vsoto denarja.      

Varčuje denar za posebne priloţnosti (letovanja, obleke,...).      

Načrtuje kako bo razpolagal z denarjem.      
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Uporablja denar in deloma načrtuje njegovo uporabo.      

Zaveda se vrednosti denarja.      

Nakupovanje 0 1 2 3 4 

Samostojno opravi manjši nakup v trgovini.      

Ve kje lahko kupi oblačila, obutev in ostale dodatke.       

Samostojno si kupi oblačila.       

Pozna in upošteva pravila plačila dobrin.      

Prepozna svoje potrebe, ţelje po nakupu.      

Kupi tisto kar mu je naročeno.      

Varnost v širšem okolju 0 1 2 3 4 

Nosi osebno izkaznico.      

Pozna klic v sili 112 in opiše proces za vzpostavljanja kontakta, če bi bilo 

potrebno. 

     

Preden se odpravi od doma (na sprehod, trgovino) seznani bliţnje o tem.      

Prosi za spremstvo oziroma druţbo pri stvareh, ki jih mora opraviti izven 

doma. 
     

 

ŢIVLJENJE DOMA  0 1 2 3 4 

Vsak dan postelje posteljo.       

Enkrat tedensko počisti sobo (jo pospravi, pobriše prah, pomede in pomije).      

Po potrebi poskrbi oz. sodeluje pri čiščenju drugih prostorov (kuhinje, 

kopalnice). 

     

Sodeluje pri negi oblačil (pranje, obešanje, likanje).      

Na mizo postavi kroţnike, skodelice in pribor tako, kot so ga naučili.      

Sam si pripravi preprost obrok (npr. ocvrta jajca, palačinke).      

Vzame primerno količino hrane (toliko, kot jo potrebuje).      

Pomaga v gospodinjstvu, če se to od njega zahteva.      

Sprejme naloge, ki so mu zaupane.       

 

DELO 0 1 2 3 4 

Delo opravlja natančno.      

Upošteva varnost pri delu.      

Je primerno hiter pri delu.      

Ne zamuja v sluţbo brez ustreznega razloga.      

Začeto delo konča samostojno.      

Pri delu je discipliniran.      
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Priloga B: Frekvenčna tabela rezultatov za posamezne odgovore 

 FUNKCIONALNE AKADEMSKE VEŠČINE 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 0  1 2 3 4 0 1 2 3 4 

št
e
v

il
a

 

Samostojno rešuje preproste uporabne naloge. 6 2 1 0 5 4 0 1 3 5 

Obvlada osnovne računske operacije. 6 4 0 3 1 4 0 4 2 3 

Sešteva in odšteva dvo, tromestna števila. 13 0 0 1 0 4 3 5 1 0 

Preprosto sešteva in odšteva do 100. 13 0 0 1 0 4 0 5 4 0 

Preprosto sešteva in odšteva do 20. 12 1 0 0 4 4 0 0 3 6 

Preprosto sešteva in odšteva do 10. 6 0 2 0 6 4 0 0 1 8 

Preprosto sešteva in odšteva do 5. 3 3 0 1 7 3 0 1 0 9 

ča
so

v
n

a
 o

ri
en

ta
ci

ja
 

Pozna na uro (pove ure in minute). 4 1 1 1 7 4 0 0 0 9 

Povezuje čas na uri z različnimi dogodki in dejavnostmi. 2 3 0 0 9 2 0 1 0 10 

Zna sešteti in odšteti časovne mere. 12 0 1 0 1 4 2 1 2 4 

Se orientira na koledarju (zna poiskati npr. kateri datum je tisti dan). 4 0 1 3 6 3 0 0 0 10 

Imenuje mesece v letu. 2 2 0 1 9 0 2 0 1 10 

Imenuje dneve v tednu. 1 0 1 2 10 0 2 0 1 10 

Ve kdaj je jutro, dopoldan, opoldan, popoldan in zvečer. 1 0 2 2 9 1 2 0 2 8 

Razume razliko leto, mesec, teden, dan, ura, minuta. 2 4 2 0 6 1 2 0 2 8 

Loči med zdaj, prej, potem, kasneje. 1 0 1 4 8 0 1 2 2 8 

Loči letne čase. 1 0 2 1 10 1 1 0 0 11 
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KOMUNIKACIJA 

OD DOMA IZ ZAVODA 

 
 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

iz
ra

ţa
n

je
 

Govor je dobro artikuliran (razločen). 2 1 2 1 8 0 1 2 6 4 

Govor je dovolj glasen. 0 0 1 1 12 0 2 1 5 5 

Govor je redkobeseden. 4 3 2 2 3 4 4 3 1 1 

Govor je smiseln. 0 0 2 1 11 0 2 2 6 3 

Govor je ustrezno hiter. 0 1 1 1 11 0 2 1 3 7 

Govori tekoče, brez neustreznih spremljajočih gibov. 1 1 1 4 7 0 2 1 4 6 

Pogovarja se s pomočjo posameznih besed, izrazov. 2 0 1 0 11 2 2 0 3 6 

Govori v preprostih, a smiselnih stavkih (1 povedek). 2 0 1 0 11 0 1 1 3 8 

Pretekli dogodek opisuje tako, da dodaja svoje razlage. 2 3 1 3 5 1 0 3 4 5 

Dogodek opiše po spominu. 0 1 0 4 9 0 1 1 3 8 

p
is

a
n

je
 

Samostojno piše krajša besedila (npr. kratka sporočila). 4 0 2 1 7 4 0 0 1 8 

Natančno prepisuje. 2 1 1 3 7 4 0 1 4 4 

Piše po nareku. 3 0 1 3 7 4 1 1 4 3 

Samostojno napiše nekaj besed. 2 1 1 1 9 4 0 1 1 7 

Samostojno napiše svoje ime. 0 1 0 0 13 3 0 1 0 9 

Kratka besedila zna zapisati s pomočjo računalnika. 11 0 0 2 1 7 2 0 0 4 

Napiše SMS. 13 0 0 0 1 5 0 0 1 7 

b
ra

n
je

 

Bere preprosta, krajša umetnostna besedila. 3 1 2 3 5 4 0 0 3 6 

Zna obnoviti prebrana umetnostna besedila. 3 2 1 4 4 4 0 0 4 5 

Bere preprosta, krajša neumetnostna besedila. 3 1 1 1 8 4 0 0 1 8 

Iz neumetnostnih besedil zna povzeti glavne informacije. 3 2 0 5 4 4 0 2 3 4 

Bere preprosta besedila, ki so zapisana kot strip. 4 2 1 3 4 4 1 0 5 3 

Bere različne napise in jih razume. 2 2 0 1 9 4 0 0 1 8 

Prepozna pogosto videne besede v okolju. 2 0 3 0 9 3 0 1 2 7 
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ra
zv

o
j 

so
ci

a
ln

eg
a

 

je
z
ik

a
 

Uporablja vljudnostne fraze: prosim, hvala, izvolite, oprostite. 0 1 1 4 8 0 1 3 3 6 

Je druţaben, klepeta med odmorom, obedom. 0 1 0 6 7 1 1 3 3 5 

Govori z drugimi o različnih temah. 1 1 1 1 10 2 1 1 2 7 

Se zanima za soljudi in po njih vprašuje. 0 1 2 3 8 0 2 0 6 5 

Vpraša za razlago, če nečesa ne razume. 1 1 4 1 7 2 0 4 4 3 

Z vsemi je pripravljen komunicirati. 1 0 1 5 7 1 0 4 2 6 

Uporablja govor za izraţanje svojih potreb. 0 0 1 2 11 0 2 1 3 7 

Da se mu dopovedati. 0 1 3 0 10 0 1 2 6 4 

Razume navodila in jih izvrši. 0 1 1 3 9 0 2 1 6 4 

Vsakokrat reagira, če se mu kaj reče. 0 0 2 2 10 0 2 2 6 3 

Govori rad in smiselno (glede na okoliščine). 0 1 1 3 9 0 2 2 4 5 

Dopoveduje, razlaga drugim. 1 0 1 4 8 1 1 2 4 5 

 

 SAMOSTOJNOST 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sam si pripravi preprost obrok. 8 1 2 0 3 6 0 0 2 5 

Sam naroči obrok, ko jè zunaj. 5 1 0 3 5 3 0 1 1 8 

Zna uporabljati različne storitve. 6 3 0 2 3 3 1 1 2 6 

Sam (ali s prijatelji) se udeleţuje različnih prireditev. 7 1 0 1 5 2 2 1 3 5 

Samostojno uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus). 5 1 2 2 4 3 0 4 2 4 

Samostojno razpolaga z določeno vsoto denarja. 6 3 3 0 2 3 0 1 5 4 

Samostojno opravi nakup v trgovini. 5 1 0 1 7 2 2 1 0 8 

Skrbi za svoja oblačila (opere, obesi in zloţi). 1 4 4 1 4 1 3 4 1 4 

Vpraša za pomoč, če jo potrebuje. 0 2 0 4 8 0 1 1 6 5 

Na delo prihaja samostojno (npr. sam s trolo, peš,…). 3 0 0 0 11 2 1 0 0 10 

Samostojno se odloča, kako bo preţivel prosti čas. 1 0 4 1 8 2 1 3 2 5 
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 ZDRAVJE IN VARNOST 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Skrbi za osebno higieno (se stušira, umije zobe, postriţe nohte…). 2 0 1 5 6 0 1 2 7 3 

Primerno se obleče zunanjim pogojem vremena. 1 1 1 2 9 0 0 4 3 6 

Zna opisati osnovne znake bolezni (bolečina v grlu, glavobol). 0 1 1 3 9 0 1 2 2 8 

Pomaga si pri manjših poškodbah (npr. pri vrezu, opeklini). 2 0 2 6 4 3 1 2 2 5 

Razume potrebnost jemanja zdravil. 2 1 1 2 8 3 0 0 3 7 

Ve kje dobi pomoč zdravnika in zobozdravnika. 3 1 0 4 6 1 0 2 1 9 

Razume potrebnost gibanja večkrat na teden (npr. sprehodi). 2 0 2 4 6 2 1 1 7 2 

 

 VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

p
o

to
v

a
n

je
 

Pogleda na obe strani ceste, preden jo prečka. 1 1 0 0 12 1 1 1 2 8 

Samostojno prečka cesto preko prehoda za pešce. 2 0 0 0 12 2 1 1 1 8 

Pri prečkanju ceste upošteva semafor. 1 1 0 0 12 1 1 0 1 10 

Sledi navodilom do bliţnjega, neznanega mesta. 8 1 1 3 1 3 2 3 2 3 

Lahko gre nekaj hiš od doma in se ne izgubi. 2 0 1 2 9 1 1 2 0 9 

Zna zaprosit za pomoč npr. če se na poti izgubi, če česa ne najde itd. 2 1 1 4 6 2 1 2 3 5 

Za sprehod se primerno napravi. 1 1 1 0 11 0 1 0 6 6 

Samostojno uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus). 5 1 2 2 4 3 0 4 2 4 

Samostojno potuje po znanih poteh z mestnim avtobusom. 4 0 0 0 10 2 2 0 3 6 

Samostojno potuje po neznanih poteh z mestnim avtobusom. 11 1 0 1 1 8 0 1 0 4 

Samostojno potuje s taksijem. 13 0 0 0 1 8 0 1 3 1 

Pri voţnji z avtom se pripne z varnostnim pasom. 2 0 1 0 11 2 0 0 2 9 
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te
le

fo
n

 Zna uporabljati mobilni telefon. 6 0 1 1 6 4 0 0 2 7 

Zna uporabljati stacionarni telefon. 3 1 0 1 9 2 1 0 1 9 

Zna ustrezno sprejeti telefonski klic. 3 0 0 1 10 2 0 1 1 9 

Zna ustrezno sprejeti telefonska sporočila. 8 2 0 0 4 2 0 0 4 7 

d
en

a
r
 

Samostojno razpolaga z določeno vsoto denarja. 7 3 0 3 1 2 2 0 1 8 

Varčuje denar za posebne priloţnosti (letovanja, obleke,...). 3 2 3 0 6 3 3 0 3 4 

Načrtuje kako bo razpolagal z denarjem. 4 1 1 5 3 3 4 1 4 1 

Uporablja denar in deloma načrtuje njegovo uporabo. 8 0 0 5 1 2 3 2 4 2 

Zaveda se vrednosti denarja. 5 2 2 4 1 4 0 3 3 3 

n
a

k
u

p
o

v
a

n
je

 Samostojno opravi manjši nakup v trgovini. 5 1 0 1 7 2 2 1 0 8 

Ve kje lahko kupi oblačila, obutev in ostale dodatke. 2 2 0 2 8 3 1 1 0 8 

Samostojno si kupi oblačila. 12 0 0 1 1 5 4 0 2 2 

Pozna in upošteva pravila plačila dobrin. 6 1 1 0 6 3 0 1 0 9 

Prepozna svoje potrebe, ţelje po nakupu. 2 2 1 3 6 2 0 2 3 6 

Kupi tisto kar mu je naročeno. 5 1 0 0 8 1 0 5 2 5 

v
a

rn
o

st
 v

 

ši
rš

em
 o

k
o

lj
u

 

Nosi osebno izkaznico. 9 0 0 0 5 6 0 1 0 6 

Pozna klic v sili 112 in opiše proces za vzpostavljanja kontakta, če bi bilo potrebno. 6 1 1 1 5 4 0 0 3 6 

Preden se odpravi od doma seznani bliţnje o tem. 2 0 2 1 9 0 0 1 3 9 

Prosi za spremstvo oziroma druţbo pri stvareh, ki jih mora opraviti izven doma. 2 2 2 3 5 3 0 6 1 3 

 

 VKLJUČEVANJE V ŢIVLJENJE DOMA 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Vsak dan postelje posteljo. 1 0 3 0 10 0 2 2 1 8 

Enkrat tedensko počisti sobo. 1 0 4 2 7 0 1 4 4 4 

Po potrebi poskrbi oz. sodeluje pri čiščenju drugih prostorov (kuhinje, kopalnice). 2 2 3 0 7 1 0 3 5 4 

Sodeluje pri negi oblačil (pranje, obešanje, likanje). 4 2 2 1 5 2 1 2 3 5 

Na mizo postavi kroţnike, skodelice in pribor tako, kot so ga naučili. 0 0 1 6 7 1 0 2 4 6 
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Sam si pripravi preprost obrok (npr. ocvrta jajca, palačinke). 8 1 2 0 3 6 0 0 2 5 

Vzame primerno količino hrane (toliko, kot jo potrebuje). 0 0 1 5 8 3 1 0 2 7 

Pomaga v gospodinjstvu, če se to od njega zahteva. 1 1 4 3 5 0 2 0 4 7 

Sprejme naloge, ki so mu zaupane. 1 0 1 2 10 1 0 2 4 6 

 

 DELO 

 OD DOMA IZ ZAVODA 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Delo opravlja natančno. 0 0 1 5 8 0 1 2 2 8 

Upošteva varnost pri delu. 0 1 1 4 8 0 0 2 4 7 

Je primerno hiter pri delu. 0 4 5 2 3 1 2 2 3 5 

Ne zamuja v sluţbo brez ustreznega razloga. 1 0 0 0 13 1 0 2 4 6 

Začeto delo konča samostojno. 0 2 1 5 6 0 1 2 3 7 

Pri delu je discipliniran. 0 1 1 4 8 0 0 1 4 8 
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Priloga C: Test normalnosti za varovance iz domačega okolja in varovance iz zavoda po posameznih odgovorih 

D – varovanci iz domačega okolja   

Z – varovanci iz zavoda 

 

številka zaporedne 

trditve 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,001 0,003 0,004 0,032 0,000 0,043 0,000 0,005 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,038 0,038 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,041 0,000 0,002 0,002 0,005 0,000 0,003 0,000 0,001 0,019 0,015 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,005 0,001 0,015 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
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številka zaporedne 

trditve 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,001 0,020 0,001 0,001 0,000 0,007 0,010 0,014 0,006 0,000 0,000 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,001 0,001 0,013 0,000 0,041 0,000 0,002 0,001 0,002 0,006 0,048 0,000 0,008 0,000 0,002 0,000 0,034 0,000 0,012 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,041 0,000 0,021 0,000 0,023 0,001 0,001 0,002 0,000 0,003 0,003 0,000 0,016 0,009 0,028 0,005 0,004 0,000 0,001 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,053 0,081 0,000 0,008 0,000 0,000 0,001 0,029 0,001 0,029 0,000 0,003 0,000 0,001 0,005 0,014 0,001 0,000 0,001 0,000 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
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številka zaporedne 

trditve 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,003 0,007 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,106 0,000 0,000 0,001 0,019 0,000 0,001 0,003 0,028 0,000 0,003 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka 

spremenljivke 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,007 0,014 0,010 0,074 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA 

 

številka zaporedne 

trditve 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,194 0,026 0,025 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,007 0,003 0,000 0,018 0,000 0,000 0,001 0,001 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

številka zaporedne 

trditve 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,000 0,027 0,030 0,000 0,001 0,003 0,070 0,004 0,022 0,009 0,019 0,002 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,048 0,001 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
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številka zaporedne 

trditve 
111 112 113 114 115 116 117 

varovanci glede na 

mesto bivanja 
D Z D Z D Z D Z D Z D Z D Z 

pomembnost (p) 0,000 0,004 0,001 0,001 0,001 0,002 0,025 0,039 0,000 0,004 0,004 0,004 0,001 0,001 

ustrezna normalni 

porazdelitvi 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

 

 


