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POVZETEK 

Motnje v duševnem razvoju so vseživljenjski problem, zato je potrebno tem osebam tudi v 

odraslosti nuditi posebno pomoč in podporo, ki mora biti prilagojena tako naravi njihovih 

posebnih potreb kot značilnostim odraslega življenja.  

V diplomski nalogi sta poleg bistvenih spoznanj o odraslih osebah z motnjami v duševnem 

razvoju podrobneje predstavljeni in povezani dve širši področji: kakovost njihovega življenja in 

vključevanje teh oseb v različne oblike delovnih aktivnosti. Za boljše razumevanje in 

ocenjevanje kakovosti življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju so v diplomski 

nalogi uporabljeni različni modeli področij in kazalnikov. Iz vseh lahko razberemo, da je 

pomemben dejavnik kakovostnega odraslega življenja tudi vključenost v delovne aktivnosti, ki 

se pojavljajo v različnih oblikah, od posebnih, bolj segregiranih do podpornega zaposlovanja na 

odprtem trgu dela.  

Zanimal me je njihov vpliv na splošno, celostno kakovost življenja odraslih oseb, predvsem pa  

njihov pomen za različna, bolj specifična področja posameznikovega življenja: socialno, 

emocionalno, materialno itn. Iz pregleda raziskav, ki so jih opravili različni avtorji, lahko 

razberemo, da vključenost posameznika v ustrezno prilagojene delovne aktivnosti pozitivno 

vpliva na objektivne vidike in subjektivno dojemanje lastne kakovosti življenja. Ugotovitve sicer 

govorijo v prid bolj odprtim, podpornim oblikam delovnih aktivnosti. Vseeno pa moramo zaradi 

velike raznolikosti posameznikov, ki zahteva individualiziran pristop, zagotavljati različne 

možnosti, ki bodo omogočale ustrezno prilagajanje posamezni osebi.  

KLJUČNE BESEDE: 

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, kakovost življenja, delovne aktivnosti, delo in 

zaposlovanje 



ABSTRACT 

Intellectual disability is a life-long problem, therefore even as adults such persons needs help 

and support which is adapted to the nature of their special needs, as well as the features of 

adult life. 

Apart from the crucial findings concerning adults with intellectual disabilities, this thesis 

introduces and provides an in-depth research of two other fields, namely, quality of life and 

inclusion into various forms of working activities. For better understanding and assessment of 

quality of life of adults with intellectual disabilities, this paper employs several different models 

of fields and indicators. All models, however, point out that a very important factor of a quality 

adult life is inclusion into various forms of working activities; be it special and rather 

segregated, or supported employment in the open market.  

My interest was the impact of working activities on the quality of life of adults as a whole, and 

above all, their meaning for different, rather specific aspects of each individual’s life, e.g. social, 

emotional, material, and other aspects. From the summary of studies performed by various 

authors it can be concluded that person’s inclusion into suitably adapted working activities has 

a positive influence on a number of objective aspects, as well as individual’s subjective 

perception of quality of their lives. By and large, the findings speak in favour of the open, 

supported forms of working activities. Due to uniqueness of each individual, which requires 

individual approach, it is nevertheless necessary to provide a selection of different possibilities 

which will enable a suitable adaptation of approach to every single person. 
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Adults with intellectual disability, quality of life, working activities, work and employment
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»Ko otrok odraste, neha biti otrok in postane odrasel. Kot tak ima pravico, da se osamosvoji in 

živi svoje življenje - z večjo ali manjšo pomočjo, a vendar svoje (Vizija razvoja ..., 2004, str. 36).« 

UVOD 

Kakovostno življenje je nekaj, k čemur stremimo vsi. Ljudje brez težav si takšno življenje po svoji 

predstavi poskušamo oblikovati sami. Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju OMDR) pa zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti tega same ne zmorejo. Zato 

smo ljudje iz njihovega ožjega in širšega okolja dolžni oblikovati takšne življenjske pogoje, ki jim 

bodo omogočali čim kvalitetnejše življenje, vredno človeškega dostojanstva (Lačen, 2001).  

Pri ugotavljanju kakovosti življenja OMDR veljajo enaki pogoji kot pri ostali populaciji. 

Najpogosteje uporabljen model vključuje osem osrednjih področij: čustveno, telesno in 

materialno blagostanje (ang. »emotional«, »physical« in »material well-being«), medosebne 

odnose, osebnostni razvoj, samodoločenost, socialno vključenost in pravice. Vsako izmed teh 

širših področij vsebuje še bolj specifične indikatorje, ki so pomembni za izboljšanje kakovosti  

življenja (Shalock idr., 2002; Shalock in Verdugo, 2002). 

Realizacija individualne kakovosti življenja odrasle OMDR je tesno povezana z možnostjo  

uresničevanja vlog v odrasli dobi (Grant, 2008; Jenkins, 2002; Teodorovid in Bratkovič, 2005). 

Eno izmed pomembnih področij odraslega življenja, tudi življenja OMDR, je delo in zaposlovanje 

(Ulaga, 1992). Ustrezne delovne aktivnosti odrasli OMDR ne zagotavljajo zgolj aktivne udeležbe 

v smiselni aktivnosti in prisluženega denarja, temveč v sebi skrivajo veliko več. Ponujajo ji 

možnosti za razvoj različnih veščin, dvig samospoštovanja, socialne kompetentnosti in 

vključenosti, samostojnosti ter enakopravnega državljanstva in nenazadnje občutek 

zadovoljstva (Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 1999; Jahoda, Kemp, Riddell in Banks, 2008; 

May, 2000).  

Delovne aktivnosti so torej tesno vpete v veliko pomembnih področij kakovostnega odraslega 

življenja. Med odraslimi OMDR pa je žal še vedno veliko takšnih, ki so brez dela ali zaposleni v 

neustreznih pogojih (Grant, 2008; Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program 
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in Mental Health Initiative, 2005), kar pomeni, da je njihova kakovost življenja pomembno 

ogrožena. Zato moramo posameznikom na področju delovnih aktivnosti nuditi ustrezno 

podporo in oblikovati priložnosti, skozi katere se bo bolj polno uresničevala pomembna vloga 

njihove odrasle dobe.  

Če želimo biti pri tem uspešni in za posameznika poiskati čim bolj ustrezno obliko zaposlitve, 

moramo najprej bolje razumeti, kako vključevanje v delovne aktivnosti vpliva na kakovost 

njihovega življenja. Ali imajo osebe, ki so vključene v kakršnekoli delovne aktivnosti višjo 

kakovost življenja, kot tiste, ki vanje niso vključene? In ali se med vključenimi v posamezne 

oblike delovnih aktivnosti pojavljajo kakšne razlike v kakovosti življenja? To sta središčni  

vprašanji diplomske naloge, na katere kot odgovor ponujam sintezo ugotovitev različnih 

strokovnjakov, ki so se ukvarjali s tem področjem.  
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1. ZNAČILNOSTI ODRASLIH OMDR 

AAIDD (2013) MDR opredeljuje kot posebne potrebe, za katere so značilne pomembne omejitve 

na področju intelektualnega fukcioniranja, ki vključuje razumevanje, učenje in reševanje 

problemov, ter na področju veščin prilagoditvenega vedenja. Slednje zajemajo širok spekter 

vsakodnevnih veščin: 

- konceptualne veščine: jezik in pismenost, uporaba denarja, časovna orientacija, pojem 

števila, samousmerjanje; 

-  socialne veščine: medosebne spretnosti, socialna odgovornost, samopodoba, 

sugestibilnost, reševanje socialnih problemov, upoštevanje pravil in zakonov; 

- praktične veščine: aktivnosti vsakodnevnega življenja, osebna higiena, delovne veščine, 

skrb za zdravje, mobilnost, rutine, varnost itn.  

Omenjene težave se pojavijo pred 18. letom.  

V svetu se za to vrsto posebnih potreb uporablja termin, ki bi ga pri nas lahko prevedli kot 

»intelektualni primanjkljaji«. Za namene diplomske naloge pa sama uporabljam izraz MDR, ki je 

v skladu s terminologijo, ki se pojavlja v naši zakonodaji.  

Med OMDR so, tako kot v ostali populaciji, prisotne velike individualne razlike. Med seboj se 

razlikujejo po osebnih lastnostih, ravni sposobnosti in obsegu potreb (Teodorovid in Bratkovid, 

2005). »Prepogosto predpostavljamo..., da so OMDR homogena skupina, čeprav v resnici noben 

drug del populacije ne manifestira tako pestre raznolikosti individualnih problemov in potreb 

(Ferguson, 1996, str. 8, v Lyons, 2011).« 

Ko vzamemo v ozir to različnost, se središče definiranja MDR prenese s stopnje intelektualne 

oviranosti na raven pomoči, ki jo posameznik potrebuje, da bo uspešno funkcioniral v socialni 

sredini: ta je lahko občasna, omejena, obsežna ali celovita oz. vseobsegajoča (Luckasson, 1992, 

v AAIDD, 2013; Teodorovid in Bratkovid, 2005).  
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MDR so vseživljenjski problem. Uresničevanje vlog odrasle dobe teh oseb je v veliki meri 

povezana s stopnjo uresničevanja razvojnih kriterijev v obdobju adolescence. Ti so po Bakerju 

(1991, v Teodorovid in Bratkovid, 2005) povečanje samostojnosti in nadzora nad različnimi vidiki 

življenja, večja neodvisnost od staršev, pridobivanje in izražanje osebnih vrednot, spoznavanje 

svoje družbene vloge in povišanje interesa za nasprotni spol. Prisotnost MDR ima pomemben 

vpliv na uresničevanje navedenega. Odstopanja v funkcioniranju so lahko prisotna na vseh ali 

samo na nekaterih razvojnih področjih.   

Enotne opredelitve značilnosti odraslosti ni. Pojmovanja odraslosti se v različnih kulturah 

razlikujejo med seboj. Za vsa izmed njih pa velja, da status odraslosti ne velja vedno in enako za 

OMDR, saj le-te vidijo kot trajno odvisne osebe (Novljan in Jelenc, 2000). Zavedati pa se 

moramo, da je razvoj vsakega človeka skozi celotno življenje pod vplivom prepleta bioloških in 

socialnih dejavnikov, zaradi česar karkršnokoli posploševanje ni mogoče. Tako zelo malo ljudi 

izkazuje enako stopnjo odraslosti na vseh področjih življenja (Teodorovid in Bratkovid, 2005). 

Teodorovid (1997, v Teodorovid in Bratkovid, 2005) odraslo dobo v splošnem definira kot stanje 

biološke, psihološke, socialne in strokovne zrelosti. Opredeljujejo jo družbeno določeni kriteriji: 

fizično dozorevanje, psihološka pripravljenost, da posameznik prevzame življenjski dobi ustezne 

družbene vloge in zakonodaja, ki postavlja mejo polnoletnosti pri 18. letih.  

OECD se je l. 1987 (v Novljan in Jelenc, 2000) pri opredelitvi odraslosti osredotočila na sledeče 

pokazatelje: zaposlitev, koristno delo ali smiselne aktivnosti, osebna samostojnost in neodvisno 

življenje, socialna interakcija in sodelovanje v skupnosti ter vloge odraslega znotraj družine.  

V moderni družbi je torej za odraslost značilna predvsem samostojnost, v smislu ekonomske 

neodvisnosti, pravice do izbire in sprejemanja lastnih odločitev ter dostopa do informacij, in 

konkurenčnost, kar vključuje težnjo po dosežkih ter pravico do kontinuiranega izobraževanja in 

mobilnosti (Teodorovid in Bratkovid, 2005).  

Novljanova in Jelenčeva (2000) ter Lačen (2001) pa kot temeljno značilnost obdobja odraslosti 

oseb z zmerno, težjo in težko MDR (v nadaljevanju OZTTMDR) izpostavljajo to, da te osebe ne 
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bodo nikoli v življenju popolnoma samostojne. Medtem, ko se drugi ljudje ob ustrezni vzgoji in 

zunanjih spodbudah postopoma osamosvojijo, ti posamezniki celo svoje življenje potrebujejo 

specifične spodbude, podporo, vodenje in usmerjanje pri doseganju večje ali manjše stopnje 

samostojnosti.  

Za obdobje odraslosti OMDR je pomembno predvsem ustrezno izrabljanje prostega časa, 

primerno bivanjsko okolje in delo oz. zaposlitev. Potrebno jim je zagotoviti takšne življenjske 

pogoje, ki jim bodo omogočali izpolnjevanje teh osnovnih pravic (Novljan in Jelenc, 2000).  

Odrasle OMDR se običajno zavedajo, da so na nek način »drugačne«. Ta samopercepcija 

bistveno vpliva na vedenje posameznika (Teodorovid idr., 1994, v Teodorovid in Bratkovid, 

2005). Pomembno je predvsem, da same občutijo, kaj potrebujejo in da spoznajo, kako lahko 

živi odrasla oseba, ki jo okolje sprejema. Na ta način se lahko krepi njihova zavest, da so odrasli 

(Novljan in Jelenc, 2000).   

Pri odraslih z MDR so opazna odstopanja v razvoju na različnih področjih. Kljub razliki med 

mentalno in kronološko starostjo pa imajo odrasle OMDR bogate življenjske izkušnje. Zato 

moramo izhajati iz njihove odraslosti in zadovoljevati njihove potrebe, ki jih imajo kot odrasli 

ljudje (Praček, 2006).  

Realizacija njihove individualne kakovosti življenja je ozko povezana z možnostjo uresničevanja 

vlog odrasle dobe, med katere spada tudi vloga delavca ali zaposlenega. Zato je izredno 

pomembno nudenje ustrezne podpore in pomoči v obdobju tranzicije v odraslost, ki temelji na 

dobrem poznavanju individualnih potreb posameznika in osnovnih človekovih pravic. Le na ta 

način se lahko izognemo prezaščitenosti in spodbujamo samorealizacijo posameznika na vseh 

področjih življenja (Teodorovid in Bratkovid, 2005).  
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2. KAKOVOST ŽIVLJENJA ODRASLIH OMDR 

Kakovost življenja je termin, ki ga vsi dobro poznamo, ne glede na poklic, izobrazbo ali kulturo, v 

kateri živimo. Kljub temu pa ima lahko za različne ljudi zelo različen pomen.   

Kljub različnim konotacijam, je kakovost življenja univerzalni koncept, ki se ne nanaša izključno 

na eno skupino ali populacijo (Goode, 1997b, v Schalock in Verdugo, 2002). Logika in odnosi 

kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami ni nič drugačna od kakovosti življenja populacije 

brez teh težav (Goode, 1992, v Lyons, 2011). Je multidimenzionalni koncept, ki vključuje enake 

sestavine oz. področja pri ljudeh z in brez MDR (Felce in Perry, 1997; Goode, 1990, 1994, 1996b; 

Keith in Schalock, 2000; Schalock, 1994, 1996b; Schalock, Keith, Hoffman in Karan, 1989, v 

Schalock in Verdugo, 2002; WHO in IASSID, 2000).  

2.1 Pojem kakovosti življenja in njegove opredelitve 

Sam pojem kakovosti življenja ni nova stvar. O sreči in »well-being-u« sta že v antični dobi 

razpravljala tako Platon kot Aristotel (Schalock idr., 2007, v Claes, Van Hove, van Loon, 

Vandevelde in Schalock, 2010; WHO in IASSID, 2000). Bolj poglobljeno pa so se strokovnjaki v to 

področje spustili v 70, 80-ih letih prejšnjega stoletja in ga razširili na različna področja, tudi na 

področje dela z OMDR (Schalock, 2000; Schalock in Verdugo, 2002; Schalock idr., 2002).  

Na prvi pogled je kakovost življenja enostaven pojem. Večina od nas dobro ve, kaj bi izboljšalo 

kvaliteto našega življenja. Vendar pa pri iskanju enotne definicije hitro ugotovimo, da je to  

izjemno kompleksen koncept, ki vključuje zapleten preplet številnih sestavin, objektivne in 

subjektivne narave. Zato je kakovost življenja izjemno težko enostavno definirati in zanj 

najdemo najrazličnejše opredelitve (Bratkovid, 2002a, 2002b, 2005; Bratkovid in Rozman, 2007; 

Clausen, 2004; Schalock, 2000; Sheppard-Jones, 2003).  

Že sama besedna zveza »kakovost življenja« nam pove veliko. Sestavljata jo besedi »kakovost«, 

ki je povezana s človeškimi lastnostmi in pomeni srečo, uspeh, premoženje, zdravje in 

zadovoljstvo ter »življenje«, ki se nanaša na bistvo človekovega obstoja (Lindstrom, 1992, v 

Bratkovid, 2002a; WHO in IASSID, 2000). Ko govorimo o kakovosti življenja, v ospredje torej 
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postavljamo posameznika oz. ljudi. Poleg tega pa razmišljamo o kakovosti tega, kar delamo 

(Schalock in Verdugo, 2002).  

Za izhodišče definiranja kakovostnega življenja lahko izberemo celotno populacijo, določeno 

družbo oz. kulturo, posamezno skupino ljudi ali posameznika. Vsi strokovnjaki, ki so se ukvarjali 

s tem konceptom z najrazličnejših zornih kotov, so imeli pred seboj isti cilj – določiti, kaj 

predstavlja kakovostno življenje. Temeljno je torej vprašanje, kaj dela življenje kakovostno oz. 

kaj so standardi in pokazatelji kvalitetnega življenja (Bratkovid, 2002a; Schalock, 2000). Iz 

zvrhanega koša različnih opredelitev za namene diplomske naloge zato navajam zgolj nekaj 

tistih, iz katerih je jasno razvidno, kaj je bistvo kakovosti življenja. 

Svetovna zdravstvena organizacija je l. 1993 (v Hughes idr., v Bratkovid, 2002a, str. 4) kakovost 

življenja definirala kot »posameznikovo zaznavanje lastnega položaja oz. vloge v življenju, v 

kontekstu kulturnih in vrednostnih sistemov, v katerih živi, in v povezavi z njegovimi cilji, 

pričakovanji, standardi in skrbmi.« Pojem kakovosti življenja po tej definiciji zajema telesno 

zdravje, psihološko stanje posameznika, stopnjo samostojnosti, socialne odnose, osebna 

prepričanja in odnos do bistvenih značilnosti okolja.   

Pri tem gre za stopnjo, do katere ima posameznik nadzor nad svojim življenjem. Visoka kakovost 

življenja pomeni, da posameznik lahko odloča o smeri svojega življenja in kreira svoj obstoj na 

osnovi lastnih teženj, želja in potreb (Holm idr., 1994, v Bratkovid, 2002a).  

Petz (1992, v Bratkovid, 2002a, str. 4) pravi, da kakovost življenja določa »ocena lastnega 

zadovoljstva z načinom življenja, njegovim potekom, pogoji, prespektivami, možnostmi in 

omejitvami. Ta ocena je osnovana na individualnem izkustvu, aspiracijah, željah in vrednotah 

posameznika, vendar je ravno tako odvisna od njegovih psihofizioloških lastnosti in objektivnih 

okoliščin, v katerih živi.«  

Schalock (1990), ključni raziskovalec s področja kakovosti življenja oseb z MDR, opredeljuje 

kakovost življenja kot rezultat zadovoljitve posameznikovih osnovnih potreb in izpolnjevanja 

osnovnih dolžnosti v družbenem okolju (družina, šola, služba). Pri kakovosti življenja gre torej za 
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diskrepanco med zadovoljenimi in nezadovoljenimi potrebami ter željami posameznika 

(Bratkovid, 2002a). Posamezniki, ki so sposobni zadovoljiti svoje potrebe in izpolniti obveznosti 

na način, da zadovoljijo sebe in druge v njihovem okolju, doživljajo v takšnem okolju visoko 

stopnjo kakovosti življenja.  

Lehman (1983, v Bratkovid, 2002a, str. 5), jo razume kot »občutek zadovoljstva pod vplivom 

obstoječih pogojev življenja.« Podobno jo razlagajo tudi Oliver idr. (1997, v Franklin idr., 1986, v 

Bratkovid, 2002a, str. 5), ki jo pojmujejo kot »stanje blagostanja, ki se odraža v pogojih življenja, 

zadovoljstvu s temi pogoji in prilagoditvijo nanje.« Ker pa se značilnosti na mikro, mezo, makro 

ravni in nivoju posameznika spreminjajo skozi čas življenja, lahko ustrezneje rečemo, da je 

kakovost življenja fleksibilen fenomen oz. proces in ne stanje. Ni nekaj, kar oseba enostavno 

ima ali dobiva, temveč jo soustvarja skupaj z drugimi (Bratkovid, 2002a).  

Taylor in Bogdan (v Schalock, 1990) še posebej opozarjata, da je pri določanju splošnih kriterijev 

kakovosti življenja vedno potrebno upoštevati tudi perspektivo posameznika. To ravno tako 

izpostavlja tudi Bratkovideva (2002a). Pravi, da je bistvo kakovosti življenja prav v njenem 

subjetivnem izkustvu. Različni ljudje različno doživljamo enake okoliščine oz. pogoje življenja, 

kar pomeni, da se razlikuje tudi tisto, kar lahko izboljša ali poslabša kakovost življenja različnih 

posameznikov. Ne smemo pa razumevanja kakovosti življenja poenostaviti na način 

razmišljanja, da je zaznavanje posameznika vse, kar je pomembno in sama realnost, v kateri se 

posameznik nahaja, nima bistvenega pomena (Sheppard-Jones, 2003). 

Veliko avtorjev, ki se ukvarjajo s konceptom kakovostnega življenja, torej tako ali drugače 

izpostavlja vzajemen odnos občutka zadovoljstva posameznika in objektivnih življenjskih 

možnosti. Za ustrezno, celostno oceno kakovosti življenja je potrebno namreč upoštevati oboje. 

Kakovost življenja je rezultat neprekinjenih meosebnih značilnosti posameznika in njegove 

okolice, katerega doseganje je potrebno zasnovati individualizirano (Bratkovid in Rozman, 

2007).  
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2.2 Kakovost življenja OMDR 

Pred tako imenovano »revolucijo kakovosti življenja« v 80-ih letih prejšnjega stoletja, so bile 

OMDR pogosto izključene iz življenja družbe (Schalock idr., 2007, v Claes idr.,  2010). Takrat je 

izboljšanje kakovosti življenja teh oseb pomenila predvsem pridobitev veščin adaptivnega 

vedenja ali povišanje točk na testih inteligentnosti (Campo idr., 1997, v Claes idr., 2010). 

Zagovorniki tega koncepta pa so začeli poudarjati, da kakovostno življenje ni odvisno zgolj od 

materialnih dobrin, temveč je tesno povezano tudi s posameznikovo srečo in pripadnostjo 

skupnosti (Schalock idr., 2002; WHO in IASSID, 2000).  

Z razvojem specialnopedagoške stroke se je pojavila potreba po širšem pojmovanju kakovosti 

življenja OMDR. Ta je sovpadala z gibanji deinstitucionalizacije, normalizacije in inkluzije, ki so 

začela poudarjati človekove pravice, osebno-usmerjeno načrtovanje in samodeterminacijo. 

Prepričanje, da je znanstveni, medicinski in tehnološki napredek edini, ki prispeva k boljši 

kakovosti življenja, je nadomestil pogled, ki pravi, da osebni, družinski, skupnostni in družbeni 

»well-being« izvira iz kompleksne kombinacije prej omenjenih dejavnikov v povezavi z 

okoljskimi pogoji in vrednotami ter dojemanji posameznika. Življenje posameznika z MDR se ni 

več gledalo ločeno od širše družbe, temveč so izzidi njegovega življenja postali pomembni v 

odnosu do skupnosti (Schalock idr., 2002; Sheppard-Jones, 2003; Verdugo in Schalock, 2009). 

Od takrat naprej so strokovnjaki pojem kakovosti življenja začeli uporabljati kot zaželen rezultat 

programov pomoči in podpore, ki se ga lahko meri (Schalock idr., 2002; WHO in IASSID, 2000).  

Večina avtorjev soglaša s pogledom, da bi moralo biti pojmovanje in ocenjevanje kakovosti 

življenja pri OMDR enako kot pri tistih brez njih (Lyons, 2011), vseeno pa ne smemo enostavno 

domnevati, da so pri OMDR prisotne enake značilnosti kot pri ostali populaciji (Dennis, Williams, 

Giangreco in Cloninger, 1993, v Schalock in Verdugo, 2002). Ko razmišljamo o kakovosti življenja 

oseb s posebnimi potrebami, moramo imeti v mislih tudi njihove omejitve, ki so prisotne zaradi 

sprememb v kognitivnem razvoju in morebitnih težav z zdravjem (Brothwick-Duffy, 1992; 

Flanagan, 1976, v Schalock in Verdugo, 2002). Ne moremo preprosto spregledati same narave 
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posebnih potreb in starosti posameznika (Brown, 1988, v Schalock in Verdugo, 2002), v našem 

primeru odrasle OMDR.  

Schalock in sodelavci (2002) govorijo o kakovosti življenja odraslih OMDR kot o konceptu, ki se 

nanaša na nudenje podpore posamezniku v njegovem okolju, v skupnosti. To je usmerjeno k  

napredku in izboljšanju kakovosti življenja vsakega posameznika s širokim okvirom, ki se ga 

uporablja v praksi: razvojem programov nudenja pomoči in podpore, strategij vodenja ter  

evalvacije programov.  

Gibanje za kakovostno življenje OMDR zagovarja pristop, ki skuša posamezniku pomagati pri 

odločanju o poteku njegovega življenja in pri opredeljevanju njegove lastne vrednosti. Bistveno 

pri tem konceptu je iskanje načinov, s katerimi bi OMDR lahko oblikovale svojo lastno 

življenjsko zgodovino kot temelj za ustvarjanje in oblikovanje kakovostne prihodnosti. 

Poudarjena je torej skrb za pravice OMDR, da bi bile te del skupnosti in ne, da v njej le živijo 

(Novljan, Jelenc, 2000).  

2.3 Ocenjevanje kakovosti življenja OMDR  

Na področju raziskovanja kakovosti življenja OMDR so danes strokovnjaki osredotočeni 

predvsem na to, katere so sestavine tega koncepta, kako jih meriti in kako sam koncept 

uporabiti v različnih situacijah (Schalock in Verdugo, 2002; WHO in IASSID, 2000). Če želimo 

kakovost življenja odraslih OMDR kakorkoli vrednotiti ali ocenjevati, moramo opredeliti 

indikatorje kakovosti življenja. Samo na ta način jo lahko razumemo v katerem koli družbenem 

in kulturnem kontekstu (Bratkovid, 2005).  

Tako kot same definicije se je tudi ocenjevanje kakovosti življenja spreminjalo skozi leta. 

Trenutno uveljavljen pristop vključuje ključna podpročja in kazalnike, uporablja metodološki 

pluralizem, ki zajema uporabo subjektivnih in objektivnih mer, izhaja iz sistemskega pristopa, ki 

upošteva vpliv okolja na posameznika preko mikro-, mezo- in makro-nivoja ter tesneje vključuje 

OMDR v oblikovanje in implementacijo tega procesa (Bonham idr., 2004, Verdugo idr., 2005, v 
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Claes idr., 2010). Le ta na način lahko namreč dobimo ustrezno podlago za razvoj učinkovitih 

podpornih strategij.  

Da bi bila ocena kakovosti življenja smiselna, mora čim bolj natančno predstavljati položaj, v 

katerem se posameznik nahaja. Zato je pomembno, da združuje tako objektivne kot subjektivne 

elemente, s katerimi dobimo bolj celostno in popolnejšo sliko (Schalock, 2000; WHO in IASSID, 

2000). Slednji predstavljajo dve dopolnilni plati tega problema, ki jih je potrebno meriti ločeno 

(Cummins, 1997). Običajno ene in druge pokazatelje ocenjujemo z zbiranjem informacij 

direktno od posameznika z MDR ali posredno s strani drugih, ki to osebo dobro poznajo. V 

pomoč so nam lahko neodvisne ocene, s katerimi ocenimo objektivne in subjektivne vidike 

kakovosti življenja, kot npr. uporaba arhivskih podatkov za pridobivanje informacij o dohodku, 

ocenjevanje arhitektonskih vidikov stanovanja, neodvisno ocenjevanje telesnega zdravja ali pa 

neposredno opazovanje posameznikovega vedenja (Hatton in Ager, 2002; WHO in IASSID, 

2000).  

Tuji strokovnjaki so za natančnejše ocenjevanje kakovosti življenja razvili različne pripomočke. Ti 

so najpogosteje v obliki vprašalnikov, intervjujev ali ocenjevalnih lestvic, ki jih izpolnjujejo same 

OMDR ali njihovi zastopniki oz. pomembni drugi (prav tam). Po svetu sta za ocenjevanje 

kakovosti življenja OMDR najpogosteje uporabljena dva instrumentarija. Schalock in Keith 

(1993, v Claussen, 2004) sta oblikovala Vprašalnik kakovosti življenja (»Quality of Life 

Questionnaire«), ki je uspešno prestal več psihometričnih ocenjevanj, kot vsi drugi instrumenti 

za ocenjevanje kakovosti življenja OMDR (Kober, 2011). Cummins (1997) pa je zasnoval Celovito 

ocenjevalno lestvico kakovosti življenja (»Comprehensive Quality of Life Scale«). Obe 

vključujeta tako objektivne kot subjektivne indikatorje na številnih področjih, ponujata 

opredelitev kakovosti življenja in imata jasno predpisano uporabo in točkovanje ter prineseta 

tudi nekaj psihometričnih podatkov (Claussen, 2004).  

Uporabnost samo-ocenjevanja kakovosti življenja pri OMDR je vprašljiva zaradi zanesljivosti, ki 

je ne moremo zagotoviti za te vse osebe. Čeprav predvsem OTTMDR pogosto ne morejo 

povedati, ali so zadovoljne s svojim življenjem ali ne, je njihovo zadovoljstvo mogoče opaziti iz 
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njihovega vedenja ter psihičnega in fizičnega zdravja. OMDR najbolje poznajo tisti, ki so z njo v 

stalnem stiku. To je družina ali strokovno osebje, ki lahko opazijo, kaj se z določeno osebo 

dogaja, kaj ji je všeč in kaj ne, kakšne želje ima ipd. Za dobro sporazumevanje govor ni ključnega 

pomena. Zato kot alternativo samo-ocene, veliko strokovnjakov priporoča uporabo odgovorov 

pomembnih drugih, ki osebo dobro poznajo, tako za objektivne kot subjetivne vidike kakovosti 

življenja (Hatton in Ager, 2002; WHO in IASSID, 2000).  

Objektivni kazalniki kakovosti življenja predstavljajo merljive vidike življenjskih okoliščin, kot so 

npr. dohodki, stanovanjski in delovni pogoji, zdravje, širina socialne mreže ipd. (Hatton in Ager, 

2002; Sheppard-Jones, 2003). Drugače jih imenujemo tudi socio-ekonomski ali demografski 

indikatorji. Njihova pomembna vrednost pri merjenju kakovosti življenja je seveda objektivnost. 

Poleg tega jih tudi lažje opredelimo in količinsko določimo, brez prevelikega zanašanja na 

subjektivno dojemanje (Diener in Suh, 1997, v Claussen, 2004).  

Ker pa je kakovost življenja neločljivo povezana z izkušnjami in doživljanjem posameznika, 

moramo za celostno oceno kakovosti življenja »slišati« tudi glasove OMDR. Ti kažejo stvari iz 

zornega kota, kot jih notranje doživlja in presoja posameznik, ne pa kot jih vidijo strokovnjaki ali 

pomembni drugi. Bistvena prednost informacij, ki jih dobimo preko subjektivnih kazalnikov je 

ta, da zaobjamejo izkušnje in doživljanje, ki so pomembne za posameznika (Diener in Suh, 1997, 

v Claussen, 2004; Hatton in Ager, 2002). Lahko se nanašajo na zadovoljstvo z življenjem 

nasplošno ali pa s posebnim področjem življenja (npr. zadovoljstvo z delom) (Sheppard-Jones, 

2003). Večina objektivnih indikatorjev nam zgolj posredno pove, kako ljudje doživljajo svoje 

življenjske pogoje, medtem ko subjektivni indikatorji ponujajo informacije, ki podatke 

pridobljene iz prvih obogatijo in naredijo bolj veljavne. Poleg tega subjektivni indikatorji 

natančneje odražajo posameznikov vrednotni sistem.  

Kljub temu, pa moramo biti pri interpretiranju subjektivnih ocen kakovosti življenja precej 

previdni. Mogoče je, da ne odsevajo v polnosti objektivne kakovosti življenja v določeni 

skupnosti oz. populaciji (Deiner in Suh, 1997, v Claussen, 2004). Kot primer, osebe lahko same  
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menijo, da imajo zelo kakovostno življenje, tudi če so zaposleni v segregirani obliki, saj nimajo 

izkušnje z delom na odprtem trgu dela.  

2.3.1 Kakovost življenja kot ocena uspešnosti programa 

Nobenega dvoma ni, da mora biti čim višja raven kakovostnega življenja OMDR 

najpomembnejša skrb strokovnjakov, ki jim nudijo pomoč in podporo. Koncept kakovosti 

življenja je tako na področju dela z OMDR izredno uporaben predvsem pri načrtovanju in 

evalvaciji programov pomoči in podpore. Služi nam lahko kot smernica ali pokazatelj področij, ki 

potrebujejo spremembe (Claussen, 2004; Kober in Eggelton, 2009; Schalock idr., 2002; Schalock 

in Verdugo, 2002; WHO in IASSID, 2000).  

Uspešno ga lahko prenesemo tudi na področje dela in zaposlovanja teh oseb (Fleming, 

Fairweather in Leahy, 2013). Z njim lahko preverjamo ustreznost posameznih oblik delovnih 

aktivnosti, v katere so te osebe vključene. Na podlagi ugotovitev lahko posamezniku nudimo 

potrebno podporo, ki mu bo pomagala, da bo okupacija, ki jo opravlja, prispevala k čim višji 

kvaliteti njegovega življenja.  

2.4 Področja in kazalniki kakovosti življenja OMDR 

Ko razmišljamo o kakovosti življenja OMDR, moramo imeti pred očmi različne pomembne 

kriterije: stopnjo uresničenih razvojnih potencialov in raven dosežene kompetentnosti 

posameznika, svobodo in raznovrstnost izbire, ohranitev osebnega dostojanstva, vključenost v 

družbene dejavnosti, pogoje bivanja, rekreacijo in preživljanje prostega časa ter možnosti 

delovnih aktivnosti (Bratkovid, 2002b). Gre torej za vidike, ki se nanašajo na zadovoljevanje 

osnovnih človekovih potreb. Zanima nas, kakšne možnosti ima posameznik za njihovo 

uresničevanje v svojem okolju.  

V skladu z različnimi opredelitvami samega pojma kakovosti življenja so se razvili tudi različni 

modeli subjektivnih in objektivnih kazalnikov, ki dajejo poudarek različnim področjem. Težko je 
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namreč opredeliti indikatorje, s katerimi bi se strinjali vsi. Kot pa bomo videli, se področja 

različnih modelov kljub temu med seboj tesno prekrivajo.  

Seifertova in sodelavci (1995, v Bratkovid, 2002a; v Vizija razvoja ..., 2004) so oblikovali model, 

ki vključuje 6 med seboj povezanih dimenzij kakovosti življenja OMDR: 

PODROČJA: PRIMERI KAZALNIKOV:  

Bivalni pogoji Zadovoljenost osnovnih potreb, zadovoljstvo z 

njimi, komunikacija in odnosi z drugimi v 

stanovanju, samostojnost in kompetentnost 

Materialna struktura bivalnega prostora in 

okolja 

Urejenost prostora, oprema, struktura in 

lokacija ustanove/stanovanja, infrastruktura 

okolja 

Socialna mreža  Sostanovalci, sorodniki, prijatelji, znanci, 

sosedi, podpora osebja oz. strokovnjakov  

Udeležba v običajnem življenju Učenje, aktivnosti in stiki izven stanovanja, 

prosti čas in delovne aktivnosti (okupacija) 

Sprejemanje okolja  Sprejetost s strani drugih – reakcije okolice, 

prevzemanje socialnih vlog 

Zadovoljstvo osebja z lastnim delom Delovni pogoji, strokovna kompetentnost oz. 

usposobljenost, strokovna podpora, 

sodelovanje, avtonomija, (re)habilitacijski 

koncept, potrebe in obremenitve, fluktuacija 

Cummins (1997) je za ocenjevanje kakovosti življenja OMDR predlagal 7 področij. Ta področja 

so tudi podlaga za njegovo Celovito ocenjevalno lestvico kakovosti življenja: 

PODROČJA: PRIMERI KAZALNIKOV: 

Materialno blagostanje oz »well-being« Stanovanje, lastnina, dohodek 

Zdravje Prisotnost bolezni, ki zahteva posebno 
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zdravstveno skrb, ostale oviranosti ali težave z 

zdravjem, jemanje zdravil 

Produktivnost Vključenost v delovne aktivnosti, aktivnosti v 

prostem času 

Intimnost Tesna prijateljstva, navezanost, zaupnost 

Čustveno blagostanje oz. »well-being« Zadovoljstvo s tem kar počne, imeti 

uresničljive želje 

Varnost Težave s spanjem, zaskrbljenost, tesnobnost 

Položaj znotraj skupnosti Vključenost v aktivnosti skupnosti, osebna 

avtonomija 

Hughes in sodelavci (1995, v Bratkovid, 2002a; Sheppard-Jones, 2003) so na osnovi analize 

literature oblikovali model kakovosti življenja OMDR, ki vsebuje 15 kategorij: 

PODROČJA: PRIMERI KAZALNIKOV: 

Psihološko blagostanje oz. »well-being« in 

doživljanje osebnega zadovoljstva 

Ocena lastne življenjske situacije, zadovoljstvo 

z življenjem, osebne vrednote, samopodoba, 

duševno zdravje, občutek sreče in ponosa 

Socialna interakcija Odnosi z drugimi, prijateljstvo, socialna mreža, 

socialne spretnosti, samostojnost, vključenost 

v skupnostne aktivnosti 

Delo in zaposlitev Upoštevanje želja, interesov, zadovoljstvo s 

službo, delovne spretnosti, podpora in 

socialna vključenost na delovnem mestu, 

socialne veščine, delovni pogoji, status 

Telesno in materialno blagostanje  oz. »well-

being« 

Fizično zdravje, finančna varnost 

Samodeterminacija Samostojnost, svoboda, možnost izbire, 

sprejemanje odločitev, reševanje problemov, 
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možnost samostojnega bivanja 

Samoučinkovitost, socialna prilagoditev in 

neodvisno življenje 

Spretnosti, ki so potrebne za samostojno 

življenje: gospodinjska opravila, higiena, 

komunikacija,... 

Vključenost v skupnost Vključenost in sodelovanje v socialnem okolju, 

mobilnost, socialne spretnosti, sodelovanje v 

družbenih aktivnostih 

Sprejemanje družbe, socialni status in 

skladnost z okoljem 

Ozaveščenost javnosti, socialne vloge 

Osebni razvoj in izpolnjenost Možnost usposabljanja, izobraževanja, 

osebnega razvoja, spodbudno okolje 

Stanovanje Pogoji, struktura in opremljenost 

Rekreacija in prosti čas Raznovrstnost in kakovost dejavnosti, možnost 

rekreacije in zabave 

Normalizacija Običajen življenjski slog 

Individualni in sociološki demografski kazalniki Osebni in družbeni demografski podatki, 

osebne in družinske karakteristike 

Državljanska odgovornost Državljanske pravice in odgovornosti, možnost 

sodelovanja na državnih dogodkih 

Prejemanje pomoči in podpore Oblika in kakovost pomoči, lastnosti osebja  

Nekakšen konsenz med množico različnih modelov je najpogosteje uporabljen model kakovosti 

življenja, ki ga je oblikoval Schalock s svojimi sodelavci (Schalock, 1996, 1997, v Bratkovid, 

2002a; Schalock idr., 2002; Schalock in Verdugo, 2002; WHO in IASSID, 2000 ). Ti so zgostili 

Hudgesovih in Hwangovih 15 dimenzij v 8 osnovnih področij, ki so pomembna pri merjenju 

kakovosti življenja. Vsako področje zajema še posamezne indikatorje, ki so pomembni za 

izboljšanje kakovosti življenja na posameznem področju.  
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PODROČJA: PRIMERI KAZALNIKOV: 

Socialna vključenost Sprejetost, status in vloge v družbi, pomoč in 

podpora skupnosti, delovno okolje, 

vključenost in sodelovanje v družbi, bivanjski 

pogoji  

Telesno blagostanje oz. »well-being« Zdravje, prehrana, mobilnost, zdravstvena 

oskrba, rekreacija, varnost 

Medosebni odnosi Socialni stiki oz. interakcije, odnosi v družini, 

na delovnem mestu, pripadnost, prijateljstva,  

naklonjenost in ljubezen (odnos s partnerjem, 

Intimnost), podpora - socialna mreža 

Materialno blagostanje oz. »well-being« Lastništvo, imetje, denarna sredstva 

(dohodek), eksistenčna varnost, delo in 

zaposlitev, socialno-ekonomski status 

Čustveno blagostanje oz. »well-being« Varnost, stabilnost, duhovnost, sreča, svoboda 

od stresa, sampodoba, zadovoljstvo  

Samodeterminacija / samodoločenost Samostojnost, pravica do izbire, možnost 

sprejemanja odločitev, osebni nadzor, 

samousmerjanje, osebni cilji in vrednote, 

samozagovorništvo 

Osebni razvoj Izobraževanje, razvijanje veščin, 

samouresničitev, osebna kompetentnost, 

smiselne dejavnosti, dosežki 

Uresničevanje pravic Osnovne človekove pravice, pravica do 

zasebnosti, volilna pravica, razpoložljivost 

priložnosti, sodno varstvo, pravica do 

lastništva, državljanske pravice 
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Zbrana področja in indikatorji nam lahko pomagajo, da lažje ocenimo kakovost življenja izbrane 

osebe in iz tega kritično analiziramo, kaj je potrebno spremeniti.  

Vpliv različnih dejavnikov na kakovost življenja se spreminja skozi razvoj posameznika. 

Realizacija individualne kakovosti življenja odrasle OMDR je tesno povezana z možnostjo  

uresničevanja vlog v odrasli dobi (Grant, 2008; Jenkins, 2002; Teodorovid in Bratkovič, 2005).  

Ena izmed najpomembnejših vlog odraslega posameznika je gotovo vloga delavca oz. 

zaposlenega (Ulaga, 1992), ki pomembno vpliva na kakovost njegovega življenja. Če pogledamo 

predstavljene modele, lahko opazimo, da je prav v vsakem tako ali drugače omenjeno področje 

delovnih aktivnosti.  

Bratkovideva (2002a) je v svoji doktorski dizertaciji, ugotovila, da je kakovost življenja odraslih 

OMDR v primerjavi z večinsko populacijo ogrožena na naslednjih področjih: možnost odločanja 

o pomembnih življenskih vprašanjih, finančni prihodki, vzpostavljeni odnosi z ljudmi brez težav 

in zaposlovanje. Med odraslimi OMDR je žal še vedno veliko takih, ki so brez dela ali zaposleni v 

neustreznih pogojih (Grant, 2008; Open Society Institute idr., 2005). Zato moramo 

posameznikom na področju delovnih aktivnosti nuditi ustrezno podporo in oblikovati 

priložnosti, ki jim bodo omogočale čim večjo kakovost življenja.   
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3. DELOVNE AKTIVNOSTI ZA ODRASLE OMDR 

Z osamosvojitvijo je Slovenija uvedla tržni sistem, ki je s privatizacijo in prestrukturiranjem 

podjetij delodajalce usmerila na čim bolj sposobne in kvalificirane delavce. OMDR imajo tako 

zaradi narave svojih posebnih potreb na trgu dela pri nas in drugje po svetu manj ugoden 

položaj. V manjši meri se zaposljujejo na rednih delovnih mestih. Med njimi je prisotna višja 

stopnja brezposelnosti, ki traja dlje kot pri ostalem prebivalstvu (Drobnič, 2001; Statistični urad 

RS, 2007; Ulaga, 1992). V slovenski zakonodaji je za otroke z MDR danes relativno dobro 

poskrbljeno. Kar se tiče skrbi za odrasle OMDR pa so se večji premiki začeli pojavljati šele v 

zadnjih letih (Vizija razvoja..., 2004).  

Danes so za te osebe postale pomembne predvsem dejavnosti »tretjega sektorja«, ki je začel 

razvijati nove oblike zaposlovanja, kot so socialna, invalidska podjeta, varstveno delovni centri 

ipd. (Drobnič, 2001; Persen in Lučid, 2008, Ulaga, 1992).  

V letu 2005 je bil pri nas uveden kvotni sistem, ki delodajalca zavezuje k dolžnosti zaposliti 

predpisano število invalidov (Destovnik, 2008; Statistični urad RS, 2007). Kvota za delovno 

vključenost invalidov in zaposlitvena rehabilitacija sta pri nas primarno uporabljeni za 

zaposlovanje gibalno oviranih ali dolgotrajno bolnih oseb, kar pomeni, da so OMDR pri tem 

prepogosto spregledane (Ferregotto idr., 2010). Nekaj sprememb na bolje naj bi prinesel nov 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki pokriva tudi področje dela in 

zaposlovanja za OMDR (Destovnik, 2008; Persen in Lučid, 2008; Statistični urad RS, 2007).  

Tudi področje poklicnega usposabljanja in nudenje podpore tem osebam pri vključevanju na 

delovni trg je precej šibko (Ferregotto idr., 2010; Ulaga, 1992). V zadnjih 20 letih je nekaj 

ponudnikov sicer začelo ponujati različne storitve predvsem za ljudi z LZMDR. Pri tem pa še 

vedno izostajajo OTTMDR. Zato so strokovnjaki iz Slovenije, Bolgarije in Portugalske l. 2010  

izvedli projekt Prilagojena delovna vzgoja za OTTMDR, ki je bil usmerjen v spodbujanje razvoja 

delovnih veščin in kompetenc OTTMDR. V okviru projekta so pripravili tudi Priročnik za 

razvijanje delovnih veščin teh oseb (Ferregotto idr., 2010).  
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Iz mnogih dokumentov, kot je npr. Deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija Združenih 

narodov o pravicah invalidov itn. je razvidno, da ima vsakdo, tudi OMDR, pravico do dela in 

ustrezne usposobljenosti (Ferregotto idr., 2010; Persen in Lučid, 2008). V skladu s poročilom, ki 

ga je podala Open Society Mental Health Iniciative v l. 2005 pa je razvidno, da je pri nas le malo 

ljudi z MDR vključenih v kakršnokoli zaposlitev. Raziskave so pokazale, da jih delodajalci pogosto 

pojmujejo kot nezaželene, neuspešne in profesionalno nekompetentne (Kiš-Glavaš, Gavrilovid, 

Sobota, 2010; Persen in Lučid, 2008).  

Kljub temu, da je pravica do dela in zaposlovanja že nekaj časa del pravno zavezujočih 

dokumentov, je v Sloveniji izvajanje teh pravic v praksi še vedno precej omejeno. Odrasle 

OMDR so, kar se tiče uresničevanja deklariranih pravic, najbolj ranljivi in ogroženi del 

populacije, saj jih sami težje zagovarjajo in zahtevajo, kot to lahko počnemo ostali (Destovnik, 

2008; Ulaga, 1992). Ravno zato bi morali temu področju posvetiti več pozornosti.  

3.1 Opredelitev pojma delovne aktivnosti 

Preden se poglobimo v izbrano področje, ki je pomembno za doseganje kakovostnega odraslega 

življenja OMDR, moramo jasneje opredeliti uporabljen pojem »delovne aktivnosti«. 

Zaposlitev oz. služba predstavlja delovne aktivnosti, ki so urejene z zakonom. OMDR, predvsem 

tiste z lažjimi, so lahko vključene v delovne aktivnosti na rednem trgu na podlagi pravne 

zaposlitvene pogodbe in tako prejemajo »pravo« plačo, kar imenujemo zaposlitev. OZTTMDR 

pa imajo po zakonu priznan status invalidne osebe, ki ne sodeluje na trgu dela. Tako jih večina 

dela v varstveno delovnih centrih (v nadaljevanju VDC) brez delovne pogodbe, kar pomeni, da 

zanje ne veljajo enaki pogoji kot za zaposlene in za svoje delo dobijo le nagrado kot dodatek k 

nadomestilu za invalidnost ali socialni pomoči (Bilid, Bratkovid in Dujmovid, 2005; Drobnič, 1997; 

Ferregotto idr., 2010).  

Zaradi navedenega, na področju okupacije vseh OMDR ni ustrezna uporaba zgolj besede 

zaposlovanje. Delo v VDC-jih sicer predstavlja delovne aktivnosti, ki pa niso zakonsko urejene in 

ustrezno nagrajene. Ker sta delo in zaposlitev dve različni stvari, ki se na tem področju 
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prepletata, sem oba pojma nadomestila s pojmom »delovne aktivnosti«. Pod to so vključene 

vse aktivnosti, ki imajo delovni smisel in posamezniku prinašajo nek, vsaj simbolni zaslužek.  

3.2 Oblike delovnih aktivnosti za osebe z MDR 

Ko mladi odrastejo, se od njih pričakuje, da si bodo našli delo in se osamosvojili. Tudi OMDR  

želijo delati v plačanih službah, vendar pri tem potrebujejo ustrezno podporo. Zanje so zanimiva 

predvsem dela, ki niso umsko zahtevna in zapletena v izvajanju, torej tista, ki jih te osebe lahko 

izvajajo. Z delom, ki je v skladu z njegovimi sposobnostmi, posameznik doživlja občutek ponosa 

in samopotrditve – to pa je za odraslo OMDR še večjega pomena kot plača (Bray, 2003; Drobnič, 

2001).  

Še v nedavni preteklosti je v družbi veljalo prepričanje, da te osebe niso sposobne dela, zaradi 

česar se jim je dalo neko denarno vsoto (invalidnino, pokojnino), s katero so lahko živele naprej. 

Nato so se najprej razvile zaščitne delavnice (VDC-ji), ki so osebam v segregiranem okolju 

omogočale opravljanje koristnega dela, vendar so posamezniki v njih prejemali le skromno 

denarno nagrado. Poleg tega pa je delo v takšnih delavnicah le redko kdaj vodilo tudi v 

zaposlitev v pravi službi. Z razvojem stroke in spoznavanjem, kako se OMDR učijo, so nekateri 

izmed njih začeli delati v resničnih, plačanih službah, na običajnih delovnih mestih. Z novim 

načinom nudenja pomoči in podpore na delovnem mestu, ki se je razvil - podpornim 

zaposlovanjem - se je posameznikom začel vedno bolj odpirati tudi svet rednega trga dela (Bray, 

2003; Persen in Lučid, 2008). 

V današnjem času, ko se vse bolj poudarja zaposlitev kot glavni znak statusa odraslosti, se je v 

državah po svetu razvilo veliko najrazličnejših oblik delovnih aktivnosti za OMDR. Kljub temu, da 

si strokovnjaki prizadevajo, da bi OMDR usposabljali in vključevali v odprto zaposlitev, je v 

resnici napredek pri tem pogosto počasen (Novljan, Jelenc, 2000).  

Četudi lahko po svetu najdemo zelo veliko različnih organizacijskih oblik usposabljanja za 

delovne aktivnosti OMDR, bi lahko modele v grobem razdelili na odprte oblike zaposlovanja, ki 

vključujejo tudi podporno zaposlovanje in posebne oblike, ki so povečini segregirane (Kober, 
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2006). Situacijo v Sloveniji predstavljam vzporedno s splošno razdelitvijo oblik delovnih 

aktivnosti po svetu. Možnosti pri nas je več: delo v VDC-jih, invalidskih podjetjih, zaposlitvenih 

centrih in zaposlitev na običajnih delovnih mestih z možnostjo prilagoditve delovnega mesta. 

Največ oseb pa je kljub temu še vedno vključenih v eno od teh dveh možnosti: OZTTMDR v VDC-

je in osebe z lažjimi MDR (v nadaljevanju OLMDR) na redna delovna mesta (Open Society 

Institute idr., 2005).  

3.2.1 Posebne oblike delovnih aktivnosti 

Med posebne oblike delovnih aktivnosti sodijo modeli, v katerih OMDR delajo v posebno 

prilagojenem oz. oblikovanem delovnem okolju. V večini primerov je to okolje segregirano, kar 

pomeni, da osebe delajo z drugimi posamezniki s podobnimi težavami. Običajno so v tej obliki 

edini ljudje brez težav, s katerimi OMDR na delovnem mestu prihajajo v stik, njihovi nadrejeni. V 

mnogih državah to obliko zaposlitve imenujejo zaščitna zaposlitev (»sheltered employment«) 

(Kober, 2006). 

Za posebne oblike delovnih aktivnosti lahko pri nas najdemo vzporednice v zaposlitvi pod 

posebnimi pogoji. Koncept tega načina zaposlovanja se med državami po svetu močno razlikuje, 

zato obstajajo zelo različne organizacijske oblike posebnih delavnic in zavodov (Drobnič, 1997). 

V Sloveniji jo izvajajo VDC-ji, invalidska podjetja in zaposlitveni centri (Destovnik, 2008; 

Statistični urad RS, 2007).  

Usposabljanje in zaposlitev pod posebnimi pogoji je zelo pomemben del izvajanja socialno 

varstvene storitve, namenjene odraslim OMDR. Tem osebam je v skladu z njihovimi 

sposobnostmi ponujena možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje. 

Omogočeno jim je opravljanje koristnega, njihovim sposobnostim primernega dela (MDDSZ, 

2.7.2014).  

Usposabljanje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji temelji na domnevi, da nekaterih oseb 

zaradi velike oviranosti ni mogoče usposobiti in zaposliti v običajnem delovnem okolju 

(Destovnik, 2008; Drobnič, 1997). Zavedati pa se moramo, da je izredno težko potegniti mejo, 



23 

 

kakšna stopnja oviranosti ne dopušča zaposlovanja na običajnih delovnih mestih. To še bolj 

ugotavljamo z razvojem različnih podpornih mehanizmov, ki omogočajo do sedaj 

»nezaposljivim« osebam zaposlitev tudi na odprtem trgu dela.  

- Varstveno delovni centri:  

Pri nas se vanje vključuje večina OZTTMDR. Ustanavljajo jih Centri oz. Zavodi za usposabljanje, 

delo in varstvo ali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njih se 

lahko zaposlijo odrasle OMDR, ki so starejše od 21 let. V Sloveniji jih imamo že preko 40   

(Ferregotto idr., 2010; MDDSZ, 2.7.2014; Open Socienty Institute idr., 2005). 

Nekateri VDC-ji so neposredno povezani z institucionalnim varstvom, kar pomeni, da je 

vsakodnevno delo v VDC-ju običajna dejavnost vseh, ki živijo v okviru sistema javnega 

socialnega varstva, torej neke vrste obveznost. Posamezniki se v njih privajajo na samostojno 

življenje, na skrbi imajo prihod na delo, ki je merljivo in na nek način tudi nagrajevano s  

simboličnm zasluškom oz. žepnino. Poleg tržne, produktivne naloge, že njihovo ime samo pove, 

da je druga naloga VDC-jev varstvo. Gre torej za preplet poslovnih in neposlovnih aktivnosti 

(MDDSZ, 2.7.2014; Open Socienty Institute idr., 2005).  

Zakon za VDC-je sicer za vključevanje vanje predvideva OZTTMDR, vendar je izvajanje zaposlitve 

pod posebnimi pogoji v njih primerno predvsem za OZMDR, medtem ko OTTMDR ostajajo v 

institucionalnem varstvu (Ferregotto idr., 2010). Na ta problem opozarjajo tudi Bilideva in 

sodelavci (2005). Osebe, vključene v VDC-je za svoje delo prejemajo le simbolično denarno 

nagrado, pri čemer se od njih pričakuje, da bodo delali samostojno, brez dodatne podpore. 

Takšen pristop pa ni primeren za vse osebe, ker nekateri potrebujejo stalno podporo ali 

posamezne druge prilagoditve delovnega procesa. Poleg tega te oblike najpogosteje vključujejo 

tipične enostavnejše delovne aktivnosti, ki ne omogočajo raznovrstnosti in izbire.  

V praksi se jih pogosto zamenjuje z invalidskimi podjetji, vendar gre pri tej obliki za okupacijo 

oseb, ki naj bi bile delovno in pridobitno nesposobne, zaradi česar nimajo sklenjene pogodbe o 

delovnem razmerju, ampak imajo status varovanca oz. nezaposljive osebe s priznano trajno 
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pravico do invalidnine (Drobnič, 1997). Ker je organizacijska oblika centra javni zavod, osebe 

nimajo sklenjenih pravih delovnih pogodb, zato ne moremo govoriti o zaposlovanju v pravem 

pomenu besede (Open Socienty Institute idr., 2005).  

- Invalidska podjetja:  

To so vsa podjetja, ki zaposlujejo najmanj 40% oseb s posebnimi potrebami, ki se zaradi 

neustreznih delovnih pogojev niso mogli zaposliti v običajnem delovnem okolju. Podjetja v 

svojem bistvu združujejo ekonomsko in socialno funkcijo. Da bi lahko uveljavila svojo 

ekonomsko funkcijo in tržno konkurenčnost, so deležna različnih ekonomskih ugodnosti, 

pomoči in podpore države oz. družbe. Delavci v njih imajo sklenjeno običajno delovno pogodbo, 

s čimer jim je priznan enak zaposlitveni status (Destovnik, 2008; Drobnič, 1997; Persen in Lučid, 

2008; Statistični urad RS, 2007).  

V registru invalidskih podjetij pri nas (MDDSZ, 1.7.2014) imamo več kot sto invalidskih podjetij. 

Te zaposlujejo predvsem gibalno ovirane, medtem ko se posamezniki z MDR v njih v preteklosti 

niso dobro obnesli. Za njih je danes poskrbljeno predvsem v podjetju Želva (Želva, 1.7.2014), ki 

ga je ustanovilo Sožitje. Podjetje ima različne programe, prejelo pa je tudi koncesijo za VDC. Od 

običajnih VDC-jev se Želva razlikuje v tem, da v njej zaposleni odpravljajo več kot 70 % del v 

storitveni dejavnosti in niso vezani na industrijska, kooperantska dela (Persen in Lučid, 2008).   

- Zaposlitveni centri: 

Z novo sprejetim Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je predvidena 

tudi nova oblika zaščitne zaposlitve oz. zaposlitve pod posebnimi pogoji za OLMDR. Tudi 

opravljanje dela na domu je lahko opredeljeno kot zaščitno delovno mesto. Za razliko od VDC-

jev imajo tu osebe podobno kot v invalidskih podjetjih sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in s tem 

prejemajo plačo (Destovnik, 2008; Open Society Institute idr., 2005). 

V seznamu zaposlitvenih centrov (MDDSZ, 7.7.2014) lahko razberemo, da v Sloveniji deluje 39 

zaposlitvenih centrov. Izvajajo zelo različne dejavnosti od fotokopiranja in knjigovezništva, 
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enostavnih administrativnih del, proizvodnih del (etiketiranje, zlaganje, pakiranje), čiščenja, 

preprostih ročnih del itn.  

3.2.2 Zaposlovanje na odprtem trgu dela  

Zaposlitev v splošnem delovnem okolju (»open employment«) predstavlja delovne aktivnosti, 

kjer OMDR delajo poleg oseb brez težav, na integriranem, smiselnem delovnem mestu. 

Sopomenke, ki so pogosto uporabljene za to obliko zaposlitve, so kompetitivna (»competitive«), 

ali integrirana (»integrated«) zaposlitev (Kober, 2006). Zavedati pa se moramo, da fizična 

integracija še zdaleč ne pomeni tudi socialne integracije.  

Sem torej ne spadajo specifična podjetja, centri ali zavodi, ki so namenjena delovnim aktivnosti, 

v katere so vključene le OMDR, temveč organizacije, ki zaposlujejo pod splošnimi pogoji 

zaposlovanja. OMDR imajo tu enak pravni status kot običajni delavci (Destovnik, 2008). Na 

odprtem delovnem trgu se lahko brez dodatne podpore zaposlijo zgolj osebe, ki imajo LMDR. 

Kljub temu je pri nas še vedno malo takih, ki bi bile zaposlene v običajnih podjetjih na rednem 

trgu dela. Večina OMDR namreč ne potrebuje podpore samo pri iskanju ustreznega dela oz. 

vključevanju na odprt trg dela, temveč tudi kasneje tekom delovnega procesa. Zato se je razvila 

oblika podporne zaposlitve na odprtem trgu (Bray, 2003; Open Society Institute idr., 2005).  

3.2.3 Podporno zaposlovanje  

Rezultat podpiranja odprtih oblik zaposlovanja je bila izdelava načrtov, s katerimi bi OMDR 

pomagali pri rednem zaposlovanju. Ti se sicer običajno začenjajo z zagotavljanjem ustrezne 

individualne pomoči na delovnem mestu, v zadnjem času pa se je okrepilo spoznanje, da 

učinkovito vključevanje v trg delovne sile poleg tega zahteva, da se mora spremenitit tudi samo 

delovno mesto (Novljan, Jelenc, 2000).  

Podporno (»supported«) zaposlovanje pomeni posebno obliko zaposlovanja na odprtem trgu 

dela, ki se je pri nas na področju zaposlovanja OMDR uradno začela širiti od l. 2004 z 
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uveljavitvijo novega Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (MDDSZ, 2012; 

Open Society Institute idr., 2005). 

Podporna zaposlitev je zaposlitev na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju z redno 

plačo. Najpomembnejša pri njej je strokovna in tehnična podpora, ki se nudi delavcu, 

delodajalcu in delovnemu okolju. Ta podpora vključuje vse od informiranja, svetovanja in 

pomoči pri iskanju službe, usposabljanja in privajanja nanjo, osebne asistence, spremstva pri 

delu, razvoja osebnih metod dela, ocenjevanja delovne uspešnosti, tehnične podpore s 

prilagoditvami delovnega mesta in sredstev za delo ter nudenje pomoči in podpore, če se 

posameznik odloči zamenjat službo (Bilid idr., 2005; Bray, 2003; MDDSZ, 2012; Open Society 

Institute idr., 2005). 

Čeprav je največ OMDR vključenih v segregirano obliko delovnih aktivnosti v VDC-jih, je vseeno  

vredno omeniti, da tudi pri nas obstaja nekaj primerov dobre prakse, ko VDC-ji OMDR namestijo 

v običajno delovno okolje, v podjetja, kjer opravljajo delo na odprtem trgu (Open Socienty 

Institute idr., 2005). Pri nas je v javnosti najbolj poznan je primer gostilne Druge violine, ki je 

odprla svoja vrata junija l. 2012. V njej s pomočjo podpore delovnih inštruktorjev oz. sodelavcev 

strežejo OMDR iz VDC-ja Draga, ki je pobudnik in ustanovitelj te svoje nove dejavnosti (Bužan, 

2012, v Kovačič, 2013).  

3.3 Pomen delovnih aktivnosti za odrasle OMDR 

Ni dvoma o tem, da je vključenost OMDR v ustrezne delovne aktivnosti potencial za celo vrsto 

koristnih učinkov tako za osebe same kot celotno družbo. Na to opozarjajo številni avtorji: npr. 

Bray, 2003; Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 1999; Forrester-Jones, Jones Heason in 

Di'Terlizzi, 2004; Grant, 2008; Jahoda idr., 2007; Jenkins, 2002; Kiernan in Marrone, 1997; Kiš-

Glavaš idr., 2010; Kotar, 2008; May, 2000; Persen in Lučid, 2008; Ulaga, 1992; Wehman, Inge, 

Revell in Brooke, 2007. Vsi izpostavljajo, da je vključenost v ustrezne, smiselne delovne 

aktivnosti ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki so utemeljene v različnih deklaracijah in 

konvencijah in prenešene v zakonodaje zavezujočih držav. 
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Uresničevanje te pravice ne doprinaša samo k dobrobiti vključenega posameznika, temveč k 

koristi vsake skupnosti oz. družbe. Osnova dela je ekonomska dejavnost, ki je nujna za 

delovanje človeške družbe - delo je namreč temelj finančne varnosti vsakega posameznika 

(Statistični urad RS, 2007). Tudi OMDR dostojna plača pomeni veliko (Kiš-Glavaš idr., 2010). 

Vendar pa so delovne aktivnosti vse kaj drugega kot le pomembno sredstvo za doseganje 

ekonomskega blagostanja. Imajo še veliko pomembnejšo vlogo – so sredstvo za vsestranski 

človekov razvoj (Kotar, 2008; Kiš-Glavaš idr., 2010; Persen in Lučid, 2008).  

Kot smiselne, ciljno usmerjene dnevne dejavnosti nudijo časovno strukturo dnevu in širijo 

aktivnost ter raznolikost delovanja posameznika. Omogočajo mu dejavno državljanskost, to je  

vsaj približek življenja, kot ga živi večina, saj predstavljajo običajno sestavino tega, kar ljudje v 

naši družbi počnemo. Z vlogo zaposlenega tako posameznik ohranja svoje dostojanstvo in v 

skupnosti pridobiva višji socialni satus (Bray, 2003; Forrester-Jones idr., 2004; Grant, 2008; 

Jahoda idr., 2007; Jenkins, 2002; Kiernan in Marrone, 1997; Kiš-Glavaš idr., 2010; Persen in 

Lučid, 2008; Ulaga, 1992; Wehman idr., 2007).  

Delovne aktivnosti so dober način za aktiviranje potencialov odraslih OMDR (Persen in Lučid, 

2008). Posamezniku ponujajo ogromno možnosti za ohranjanje že pridobljenih in dodatno 

razvijanje novih znanj, veščin in navad, ki vključujejo akademske veščine in delovne navade, 

telesno zdravje, socializacijo, komunikacijo in druge spretnosti, pomembne za življenje v 

skupnosti (Bray, 2003; Kiš-Glavaš idr., 2010; Kotar, 2008; May, 2000; Wehman idr., 2007). 

Zanimivo pa je, da OMDR sami možnosti ohranjanja in bogatenja svojih znanj in veščin ne 

pripisujejo tolikšne vrednosti kot jo pripisujemo strokovnjaki (Kiš-Glavaš idr., 2010). 

Velik pomen delovnih aktivnosti leži tudi v socialnem vidiku dela. Delovno mesto, najbolj tisto 

na rednem trgu, osebam ponuja veliko možnosti za druženje in komuniciranje z drugimi, ne 

samo sebi podobnimi, sklepanje prijateljstev, širjenje socialne mreže, razvijanje socialnih 

spretnosti itn. (Forrester-Jones idr., 2004; Jenkins, 2002; Kiš-Glavaš idr., 2010; Kotar, 2008). Na 

odprtih delovnih mestih so OMDR v stalnem vsakodnevnem stiku s svojim okoljem, s čimer jih 

širša javnost bolje pozna. Tako je namesto strahu pred njimi prisotno večje sprejemanje in 
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cenjenost, kar doprinaša tudi k pozitivnejšemu odnosu družbe do ostalih oseb s posebnimi 

potrebami (Jenkins, 2002).  

Sodelovanje OMDR na trgu dela je ena izmed glavnih poti, ki vodi k njihovi večji samostojnosti, 

neodvisnosti in socialni (re)integraciji odraslega posameznika (Grant, 2008; Jahoda idr., 2007; 

Kiš-Glavaš idr., 2010; Persen in Lučid, 2008; Ulaga, 1992). Seveda delovne aktivnosti niso 

garancija za našteto, vendar so vsekakor predpogoj uspešne socialne vključenosti (Forrester-

Jones idr., 2004; Kiš-Glavaš idr., 2010).  

Z vsem omenjenim ustrezne delovne aktivnosti pomembno prispevajo k dvigu 

posameznikovega samospoštovanja, samozavesti, samopodobe, občutka zadovoljstva in razvoja 

osebne identitete (Bray, 2003; Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 1999; Jahoda, Kemp, Riddell 

in Banks, 2008; Kotar, 2008; May, 2000).  

 

Kot lahko vidimo iz napisanega, se pomen delovnih aktivnosti za odrasle OMDR tesno prekriva z 

dejavniki kakovosti njihovega življenja. Široka vpetost delovnih aktivnosti v številna področja 

posameznikovega življenja je že sama po sebi dovolj močen argument za raziskovanje in razvoj  

tega področja.  
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4. VPLIV DELOVNIH AKTIVNOSTI NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 

ODRASLIH OMDR 

Središčen cilj vseh programov pomoči je kakovost življenja OMDR. Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi sicer povečini delajo z otroki in mladostniki z MDR. Ker pa so slednje vseživljenski 

problem, te osebe potrebujejo ustrezno podporo tudi v odraslosti.  

Zaradi narave svojih posebnih potreb imajo te osebe težave tudi na področju dela in 

zaposlovanja, ki lahko močno ovirajo njihovo kakovost življenja. Tako je izjemno pomembno, da 

so delovne aktivnosti zanje ustrezno izbrane in prilagojene ter se jim v delovnem procesu nudi 

primerna podpora. Če želimo biti pri tem uspešni, moramo vedeti, kako posamezni dejavniki 

delovnih aktivnosti vplivajo na kakovost življenja teh oseb – kateri le-to zvišujejo in kateri jo 

ogrožajo.  

Strokovnjaki so se dosedaj povečini poglabljali predvsem v področje bivanja in vpliv različnih 

oblik nastanitev na kakovost življenja, medtem ko je bilo področje delovnih aktivnosti in njihov  

vpliv na kakovostno življenje redkeje preučevano (Kober, 2011). Slovenski avtorji to področje 

zgolj splošno omenjajo. Tako natančnejše informacije v zvezi s ključno problematiko svoje 

diplomske naloge črpam iz raziskav tujih avtorjev: Beyer in Robinson, 2009; Beyer, Brown, 

Akandi in Rapley, 2010; Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 1999; Fabian, 1991; Jahoda idr., 

2008; Kiernan in Marrone, 1997; Kober, 2011; Kober in Eggleton, 2005; Verdugo, Jordán de 

Urríes, Jenaro, Caballo in Crespo, 2006.  

Slednji so preučevali, kako vključevanje v delovne aktivnosti samo vpliva na kakovost življenja in 

ugotavljali, ali se med različnimi oblikami delovnih aktivnosti pojavljajo kakršnekoli pomembne 

razlike. Njihove ugotovitve lahko uporabimo kot smernice za oblikovanje ustreznih programov 

podpore in pomoči na področju vključevanja odraslih OMDR v delovne aktivnosti.  
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4.1 Splošen vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih 
OMDR 

Lačen (2001) izpostavlja, da je za doseganje čim bolj samostojnega, kakovostnega življenja 

OMDR v odrasli dobi izredno pomembna vključenost v delovne aktivnosti. Pomembna je 

predvsem konstruktivna, smiselna aktivnost, ki jo vsak človek lahko doseže le, če dela stvari, ki 

jih zmore. Z njimi se lahko osebno potrjuje in doživlja občutek čustvenega ugodja. Kaj pa kažejo 

raziskave? Kakšen vpliv imajo delovne aktivnosti na splošno na kakovost življenja OMDR? Jo 

zvišujejo, znižujejo, na katera področja najbolj vplivajo ipd.? 

Schalock in Lilley (1986, v Kober, 2011) sta oblikovala Vprašalnik kakovosti življenja, s katerim 

sta v sklopu logitudinalne raziskave preučevala kakovost življenja posameznikov na področju 

bivanja in dela, 8-10 let po tem ko so iz institucije prešli v življenje v skupnosti. Ugotovila sta, da 

so imeli posamezniki, ki so bili uspešno vključeni v delovno okolje, višjo kakovost življenja kot 

tisti, za katere iskanje primernih delovnih aktivnosti ni bilo uspešno. Sklepala sta, da kakovost 

življenja na področju bivanja ni odvisna od kakovosti delovnega življenja, medtem ko to obratno 

ne drži. Posamezniki, ki so uspešno obdržali svojo službo, so imeli višje splošne intelektualne 

sposobnosti in manj primanjkljajev oz. posebnih potreb. Zaradi tega ne moremo zagotovo trditi, 

ali je na njune rezultate vplivala samo vključenost v delovne aktivnosti ali tudi stopnja motnje 

oz. izrazitost posebnih potreb (Schallock in Lilley, 1986, v Kober, 2011).  

Kroese idr. (2000, v Jahoda idr., 2008) so v svojo raziskavo vključili majhen vzorec (n=20) OMDR, 

ki so bile vključene v evalvacijo agencije podpornega zaposlovanja. Ena polovica je imela službo, 

druga polovica pa je zaposlitev iskala, torej je bila v času raziskave brezposelna. Zaposleni so 

pokazali pomembno višjo raven psihološkega zadovoljstva kot kontrolna skupina nezaposlenih. 

Vseeno  pa je tu potrebno izpostaviti omejitve načina izbiranja vzorca, ki je bil vzet iz ene same 

agencije in tako odprt za mogoče pristranskosti (Jahoda idr., 2008).  

Fabian (1991) je v svoji študiji uporabil Lehmanov intervju kakovosti življenja (Lehman, 1988, v 

Fabian, 1991), s katerim je ugotavljal, ali osebe s težjimi oblikami MDR v odprtih oblikah 

delovnih aktivnosti poročajo o višji kakovosti življenja kot tiste osebe, ki niso vključene v 
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nobeno obliko. Ugotovil je, da so posamezniki, ki so imeli delo, poročali o statistično 

pomembno višji kakovosti življenja kot iskalci službe v 2 od 8 področjih intervjuja – delo in 

finance. Pričakovano je, da bodo zaposleni ljudje običajno bolj zadovoljni s svojo delovno 

situacijo kot brezposelni. Poleg tega imajo ti tudi denarni dohodek, zaradi česar so bolj 

zadovoljni s svojim finančnim stanjem kot tisti, ki tega dohodka nimajo. Rezultati raziskave tako 

niso ravno presenetljivi. Zanimivo pa je, da zaposlitev ni pokazala višjih točk tudi na ostalih 

področjih kakovosti življenja. Tako na osnovi njegovih ugotovitev ne moremo trditi, da 

zaposlitev pomembno vpliva na splošno kakovost življenja OMDR.   

Omenila bi tudi raziskavo, ki jo je za namene svoje diplomske naloge izvedla Škorlideva (2012) 

na Hrvaškem. Vanjo je vključila OMDR, ki so bile zaposlene na odprtem trgu dela v javnem in 

privatnem sektorju. 44 jih je bilo članov Združenja za spodbujanje inkluzije v Zagrebu, 6 pa 

združenja »Svjetlo« v Zadru. Za ocenjevanje kakovosti življenja je bil uporabljen Vprašalnik 

ocene kakovosti delovnega življenja (Dujmovid, 2000, v Next idr., 1991; Nisbet in York, 1991, 

1994; Kiernan in Marrone, 1997; v Škorlid, 2012), ki so ga izpolnili strokovnjaki ali delovni 

asistenti, ki osebe dobro poznajo. Avtorica je s pomočjo kvalitativne deskriptivne analize 

ugotovila, da zaposlovanje s podporo pomembno prispeva k višji kakovosti življenja OMDR 

preko objektivnih kriterijev in subjektivnega doživljanja.   

4.2. Razlike med vplivom različnih oblik delovnih aktivnosti na kakovost življenja 
OMDR 

Kot pa smo že izpostavili, obstajajo najrazličnejše oblike delovnih aktivnosti. Zato je na mestu 

tudi vprašanje, ali med OMDR, ki so vključene v posamezne oblike, obstajajo kakršnekoli razlike 

v kakovosti življenja. Dosedaj narejene raziskave so se usmerjale predvsem na razlike med 

zaščitnimi ali segregiranimi oblikami delovnih aktivnosti in podpornim zaposlovanjem na 

odprtem trgu dela (Kober, 2011). Rezultatih takšnih raziskav nam bodo pomagali, da bomo za 

posameznika lažje izbrali primernejšo obliko delovne aktivnosti. 

Inge idr. (1988, v Kober in Eggleton, 2005; v Kober, 2011) so v svojo študijo vključili 20 OMDR, ki 

so bile vključene v segregirane delovne aktivnosti in 20 takih, ki so bili zaposleni na odprtem 
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trgu dela. Podvzorca sta se skladala v spolu, starosti, gibalni in senzorni oviranosti, podpori 

družine in nivoju funkcioniranja posameznikov. Njihovo kakovost življenja so ocenjevali s 

pomočjo AAMR Lestvice prilagoditvenega vedenja, ocenjevanjem njihovega zdravja in anketo, ki 

je zajemala posameznikovo participacijo v skupnosti, socialno-delovne veščine, ravnanje z 

denarjem in tedenske dohodke. Vse tehnike ocenjevanja so izvedli preko pomembni drugih.  

Ugotovili so, da so posamezniki na odprtem trgu dela imeli pomembno višje rezultate na 

naslednji področjih prilagoditvenega vedenja: ekonomska aktivnost, razvoj jezika, operiranje s 

števili in časom. Pri anketi, na katero so odgovarjali skrbniki, so imeli povsod višje rezultate, 

medtem ko pri vidikih zdravja ni bilo opaznih nobenih razlik. Iz ugotovljenega so avtorji sklepali 

na višjo kakovost življenja pri osebah, ki so imele delo na odprtem trgu. Kober (2011) pa v zvezi 

s to raziskavo opozarja na uporabo majhnega vzorca in neustreznih metod ocenjevanja, ki 

izhajajo iz pomankljivega razumevanja koncepta kakovosti življenja. Te namreč ne moremo 

preprosto enačiti z veščinami prilagoditvenega vedenja ali mnenjem drugih o socialni 

vključenosti posameznika, delovnih veščinah ipd. Inge idr. (1988, v Kober in Eggleton) torej sicer 

ugotavljajo, da imajo posamezniki, ki so zaposleni na odprtem delovnem trgu višje denarne 

dohodke, kljub temu pa je enako pomembno raziskati, kakšen vpliv imajo odprte oblike 

delovnih aktivnosti tudi na ostala področja življenja posameznika.   

McCaughrin idr. (1993, v Beyer in Robinson, 2009) pri predstavljanju podpornega zaposlovanja 

ravno tako posebej izpostavljajo, da rezultati njihove raziskave o kakovosti življenja OMDR 

kažejo v prid tej obliki delovnih aktivnost. Osebe, ki so vključene vanje, so, v primerjavi z OMDR 

v VDC-jih, bolj zadovoljne s stopnjo lastne vključenosti na delovnem mestu, kar izhaja iz 

interakcij z osebami brez težav. Bolj so zadovoljne tudi z lastno aktivnostjo na delovnem mestu 

kot v dnevnih centrih, prav zaradi vezi, ki jih ustvarijo z osebami brez težav.  

Holloway in Sigafoos (1998, v Beyer in Robinson, 2009) v svojo študijo vključila 36 mladih 

odraslih z MDR, ki so bili vključeni ali v podporne oblike zaposlitve ali v zaščitne oblike delovnih 

aktivnosti. Ugotovila sta, da posamezniki v prvi prejemajo večje plače in so tako z njimi tudi bolj 
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zadovoljni ter imajo višjo stopnjo socialne vključenosti. Ugotovoljene razlike med kakovostjo 

življenja obeh skupin niso bile statistično pomembne, razen na področju dela.  

Griffin idr. (1996, V Jahoda idr., 2007) so primerjali osebno zadovoljstvo ali psihološki »well-

being« OMDR v obliki zadovoljstva z delom in samospoštovanja. Njihov vzorec je zajemal 200 

oseb z LMDR, starih od 21-40 let. Od teh je bila polovica vključenih v segregirane delovne 

dejavnosti, polovica pa v kompetitivno obliko. Za vključene v slednjo so uporabljene tehnike 

ocenjevanja pokazale pomembno višje samospoštovanje in zadovoljstvo z delom od tistih v 

zaščiteni obliki. Avtorji so tako večjo stopnjo neodvisnosti povezali z višjim zadovoljstvom s 

svojim življenjem.  

Tudi Sinnott-Oswald je s sodelavci (1991, v Bratkovid, 2002a; v Kober, 2011) primerjal kakovost 

življenja OMDR v segregiranih in odprtih delovnih aktivnostih. V svoj vzorce je vključil 10 iz prve 

in 10 iz druge skupine in jih izenačil na osnovi starosti, spola in stopnje MDR. Za ocenjevanje 

njihove kakovosti življenja so avtorji razvili svoj vprašalnik, ki je bil osnovan na Vprašalniku 

kakovosti življenja Schalocka in Lilleya (1986, v Kober, 2011). Pri osebah, ki so bile zaposlene na 

odprtem trgu dela, so se pokazali višji rezultati pri 10 od 18 vprašanj: sprejemanje lastnih 

odločitev, samospoštovanje, pogostost in spretnost pri uporabi javnih prevoznih sredstev, 

sodelovanje pri rekreacijskih in prostočasnih dejavnostih, obisk restavracij z drugimi, uporaba 

prostega časa, napredek pri mobilnosti, delovnih veščinah in povišanje dohodka v zadnjih letih. 

Na osnovi teh rezultatov so avtorji zaključili, da imajo osebe v odprtih oblikah bolj kakovostno 

življenje kot tiste v segregiranih. Omejitve te raziskave pa so podobne tistim iz dosedaj 

omenjenih: uporaba majhnega vzorca in še nepotrjena psihometrična veljavnost uporabljenega 

instrumenta (Kober, 2011).  

Zaradi omejitev prej omenjenih tehnik, ki so jih raziskovalci uporabili pri ocenjevanju kakovosti 

življenja v svojih študijah, so Eggleton idr. (1999) te nadomestili z Vprašalnikom kakovosti 

življenja, ki sta ga razvila Schalock in Keith (1993, v Eggleton idr., 1999). Za razliko od prej 

omenjenega vprašalnika, ta omogoča skupni seštevek točk kakovosti življenja in seštevek točk 

na 4 različnih podpodročjih: osebno zadovoljstvo z življenjem, posameznikova kompetentnost 
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in produktivnost na delu, občutek opolnomočenja in neodvisnosti v bivanjskem okolju ter 

občutek pripadnosti in vključenosti v družbo (Schalock in Keith, 1993, v Kober, 2011).  

Tudi Eggleton idr. (1999) so v svoji raziskavi uporabili precej majhen vzorec: 25 ljudi iz odprtih 

zaposlitev in 25 takih, ki so takšno obliko zaposlitve še iskali. Slednji so bili v času raziskave 

bodisi vključeni v segregirane oblike delovnih aktivnosti bodisi brezposleni. Tudi oni so prišli do 

zaključkov, da imajo zaposlene osebe statistično pomembno višjo kakovost življenja v primerjavi 

z brezposelnimi. V primerjavi z drugo podskupino iskalcev redne zaposlitve, ki so bili v tistem 

času vključeni v zaščitene delovne aktivnosti, so prišli do podobnih ugotovitev. Ti so imeli 

pomembno nižjo kakovost življenja kot OMDR, zaposleni na rednem trgu dela.  

Vendar pa tako Jahoda idr. (2007) kot Kober (2011) opozarjajo na reprezentativnost izbranega  

vzorca te raziskave. Vključeni v raziskavo so bili namreč izbrani na podlagi seznama ene same 

odprte zaposlitvene agencije. Glede na to, da so bili zaposleni v zaščitnih oblikah registrirani v 

zaposlitveni agenciji, najverjetneje niso bili zadovoljni s svojo trenutno vključenostjo v delovne 

aktivnosti, saj drugače ne bi iskali druge zaposlitve.  

Kober in Eggelton (2005) sta pomankljivosti prejšnje raziskave skušala popraviti z izvedbo nove. 

V njej sta uporabila enak vprašalnik in z njih intervjuvala 117 OMDR: 64 iz odprtih oblik in 53 iz 

segregiranih. Prišla sta do podobnih ugotovitev kot prejšnje raziskave. V celoti gledano so 

OMDR, ki so bile vključene na odprti trg dela, poročale o pomembno višji kakovosti življenja kot 

osebe v segregiranih delovnih aktivnostih. Posebno je bilo to vidno predvsem na področju 

opolnomočenja in neodvisnosti ter socialne pripadnosti in vključenosti.  

Ko pa sta natančneje analizirala kakovost življenja posameznikov z višjimi delovnimi 

zmožnostimi in tistih z manj funkcionalnimi delovnimi zmožnostmi, sta ugotovila, da vrednosti 

višje kakovosti življenja v vprašalniku (predvsem na nivoju opolnomočenja in neodvisnosti)  

veljajo samo za osebe z višjo ravnjo funkcionalnih delovnih zmožnosti. Njuni rezultati torej 

nakazujejo na to, da pri osebah, ki imajo bolj omejene zmožnosti, ne prihaja do pomembnih 

razlik v kakovosti življenja na osnovi vključenosti v različne oblike delovnih aktivnosti. Te 

ugotovitve podpirajo vključevanje višje funkcionirajočih posameznikov v odprte oblike 
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zaposlovanja, raje kot v posebne delovne aktivnosti, medtem ko na njihovi podlagi tega za 

OMDR z večjimi oviranostmi ne moremo trditi. Za slednje moramo razmisliti predvsem o 

učinkovitih metodah, ki jih bodo ponudile večjo samostojnost in opolnomočenje (Kober, 2011). 

Iz pridobljenih podatkov osvetljujeta tudi to, da zaščitne oblike posameznikom ne prinašajo 

zadovoljive ravni splošne kakovosti življenja, še posebej na področju opolnomočenja in 

neodvisnosti. Če izhajamo iz teh ugotovitev avtorjev in jih podkrepimo še raziskavami, ki so 

preučevale socialne in ekonomske izzide podpornega zaposlovanja (Center for Inclusion and 

Citizenship, 2011), nas hitro pripelje do razmišljanja o popolnem zapiranju zaščitnih oblik 

delovnih aktivnosti. Kljub temu pa Kober (2011) takšen skrajen ukrep krepko odsvetuje. Pravi, 

da bi ta močno omejil oz. skrčil možnosti, med katerimi lahko OMDR in njihove družine zbirajo. 

Svetuje, naj strokovnjaki te ugotovitve raje uporabijo pri zagotavljanju podpore v procesu 

tranzicije v odraslost in odločanju o delovnem mestu.  

Študija Kobera in Eggletona (2005) nam poleg tega prinaša pomembne informacije o tem, kako 

zadovoljiva so pozamezna področja kakovosti življenja pri OMDR, vključenih v posamezne oblike 

delovnih aktivnosti, v primerjavi z ostalo populacijo. Ugotovila sta, da so OMDR z višjimi 

delovnimi zmožnostmi doživljali nižji občutek zadovoljstva v enih in drugih oblikah delovnih 

aktivnosti. V zaščitnih oblikah lahko to izhaja iz primerjanja lastne delovne situacije s situacijo 

ljudi brez težav, pri odprtih oblikah zaposlovanja pa je lahko povod za to v pomanjkljivih 

interakcijah s sodelavci in s tem zmanjšanem občutku pripradnosti delovni skupnosti. Iz 

raziskave avtorja sklepata tudi, da je socialna pripadnost in integracija večine OMDR še vedno 

pod zadovoljivim nivojem. Kot smo že povedali, karkšnekoli delovne aktivnosti same po sebi še 

niso recept za večjo vključenost v družbo, kar pomeni, da je na tem področju še vedno potrebno 

veliko narediti.  

Verdugo in sodelavci (2006) so ravno tako izvedli raziskavo, v kateri so primerjali kakovost 

življenja vključenih v odprte (160 OMDR) in segregirane (72 OMDR) oblike delovnih aktivnosti v 

Španiji. Tudi oni so uporabili Schalockov in Keithov Vprašalnik kakovosti življenja. Za razliko od 

raziskave Kobera in Eggletona (2005) sami niso našli nobene pomembne razlike v kakovosti 
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življenja med njimi. Avtorji v diskusiji opozarjajo, da v Španiji, za razliko drugih držav, delavci v 

zaščitenih oblikah prejemajo vsaj minimalno plačo in ostale ugodnosti, kot so plačane nadure in 

zdravstvene ugodnosti. S tem pojasnjujejo različne rezultate v primerjavi s prejšnjimi 

raziskavami. Kober (2011) zaradi prisotnosti denarnega vidika, ki lahko pomembno vpliva na 

kakovost življenja, predlaga podrobnejše raziskovanje, kaj so v resnici temeljni dejavniki, ki 

povzročajo statistično pomembne razlike v kakovosti življenja vključenih v posamezne oblike  

zaposlovanja – ali je to res narava organizacijske oblike delovne aktivnosti ali denarni dohodki, 

ki so v zaščiteni obliki zaposlitve pomembno nižji.  

Ko bomo znali odgovoriti tudi na to vprašanje, bomo lahko pri nudenju pomoči na področju 

delovnih aktivnosti OMDR resnično usmerjeni na kakovost njihovega celotnega življenja, ker se 

ne bomo odločali med alternativnimi možnostmi zgolj na podlagi višjih ali nižjih denarnih 

dohodkov.  

Novejšo raziskavo s tega področja so izvedli Beyer idr. (2010), ki so v njej zajeli sledeč vzorec: 17 

OMDR vključenih v podporno zaposlovanje, 10 OMDR v invalidska podjetja, 10 OMDR iz 

dnevnih centrov (VDC-jev) in 17 njihovih sodelavcev brez težav iz podpornega zaposlovanja. 

Sodelujoči so bili v vzorec vključeni iz različnih virov, kar pomeni manj možnosti za pristranskost. 

Za ocenjevanje njihove kakovosti življenja so uporabili Celovito lestvico kakovosti življenja 

(Cummins, 1997) in Lestvico delovnega okolja (Moos 1981, 1994, v Beyer idr., 2010).  

Ugotovili so, da je pri OMDR, ki so bili vključeni v podporno zaposlovanje, prisotno več 

pozitivnih pokazateljev kakovosti življenja objektivne narave, ne pa tudi subjektivne, kot pri 

ostalih dveh skupinah OMDR. Sodelavci brez težav so kazali višjo kakovost življenja na 

objektivnih področjih in večjo samostojnost na delovnem mestu v primerjavi z vsemi OMDR. 

Zanimivo je, da so OMDR v podpornih zaposlitvah izkazovali višjo subjektivno dojemanje 

kakovosti svojega življenja (pozitivnejši pogled na materialni vidik svojega življenja, 

produktivnost, varnost, vključenost v družbo in čustveno blagostanje) kot njihovi sodelavci brez 

težav, kljub temu, da so podatki zanje pokazali nižje materialno blagostanje, produktivnost in 

delovno avtonomijo. Avtorji sklepajo, da je do tega prišlo zato, ker OMDR svoje zadovoljstvo 
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primerjajo z drugimi osebami, ki imajo podobne težave, medtem ko večinska populacija svojo 

situacijo primerja s situacijo delavcev na splošno.  

Tudi ti avtorji, na podlagi pridobljenih informacij o objektivnih pokazateljih kakovosti življenja 

delavcev z MDR, podobno kot Kober in Eggleton (2005) priporočajo izboljšanje procesa 

tranzicije na delovno mesto ter nudenje ustreznejše podpore v delovnem procesu, ki bo lahko 

obrodila večjo socialno inkluzijo.  
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SKLEP 

Na izbrano temo je po svetu še vedno narejenih malo raziskav. Marsikatere na tem področju, 

posebno zgodnejše, imajo veliko omejitev, kot je uporaba majhnih, nereprezentativnih vzorcev 

in neustreznih ocenjevalnih tehnik s pomankljivo veljavnostjo. Zaradi kulturnih omejitev 

koncepta kakovosti življenja je precej vprašljivo tudi posploševanje ugotovitev na druge države. 

Vsekakor pa se na področju ustreznosti oz. psihometrične veljavnosti raziskav v zadnjem času 

odvijajo premiki na bolje.  

Skrajni čas je že, da se v zvezi z zanimanjem za to področje raziskovanja, tudi pri nas   

zgledujemo po zagnanosti omenjenih tujih strokovnjakov. Pregled tujih raziskav o povezanosti 

dveh pomembnih področij odraslega življenja OMDR predstavlja dobro osnovo za ustvarjanje 

optimalnih pogojev na področju delovnih aktivnosti in s tem izboljševanja kakovosti življenja teh 

oseb tudi pri nas.  

Posebej zanimivo bi bilo izvesti tudi longitudinalne študije, ki bi nam pokazale, ali imajo 

posamezne oblike zaposlovanja tudi dolgoročne vplive na življenje posameznikov z OMDR. Na 

mestu bi bilo tudi nadaljnje preučevanje razlik v kakovosti življenja zaposlenih OMDR in 

večinske populacije, raziskovanje razlik med zaposlenimi moškimi in ženskami z MDR itn.  

Kiš-Glavaš s sodelavci (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da ne moremo rezultatov kar preprosto 

posploševati na vse skupine oseb s posebnimi potrebami, ker so ti izredno heterogena skupina z 

različnimi značilnostmi. Enako lahko rečemo tudi za ugotovitve, ki se tičejo zgolj skupine OMDR. 

Nanje sicer lahko gledamo kot na skupino oseb s podobnimi značilnostmi, zavedati pa se 

moramo, da ne gre vseh metati v en koš. Vsak posameznik ima namreč drugačne, unikatne 

posebne potrebe, kar pomeni, da moramo na izbrano problematiko gledati in pristopati 

individualizirano.  

Strokovnjaki so si enotni, da je potrebno OMDR vključiti v različne oblike delovnih aktivnosti. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz primerjav segregiranih in bolj odprtih oblik zaposlitev, sicer kažejo v 

prid podpornemu zaposlovanju. Ne smemo pa jih uporabiti za siljenje odraslih z MDR v zgolj 
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določeno vrsto zaposlitve in popolno zavračanje druge. Takšno ravnanje namreč deluje v 

nasprotju z načelom opolnomočenja teh oseb. Razpoložljivost različnih možnosti in sprejemanje 

lastnih odločitev je bistvena sestavina kakovostnega življenja odraslih OMDR in njihovih družin 

(Brown in Brown, 2009; Lačen, 2001). Zaradi tega bi moralo biti to omogočeno tudi na področju 

delovnih aktivnosti. Ker je vsak posameznik drugačen, bi morale biti na voljo različne rešitve in 

ponujena individualizirana pomoč in podpora pri iskanju in vzdrževanju za posameznika najbolj 

ustrezne oblike. Pomembno je, da posamezniku z MDR znamo pomagati poiskati ustrezno delo 

oz. obliko zaposlitve, ki mu ne bo prinašala zgolj večjega zaslužka, temveč bo čim bolj pozitivno 

vplivala na celotno kakovost njegovega življenja. Rešitev mora odsevati njegove dejanske 

potrebe in interese, ne pa predstave nekoga drugega. Svet dela naj bo s svojo pestrostjo, izzivi 

in preizkušnjami dostopen vsem in vsakemu, ne glede na to, kaj zmore oz. česa ne zmore. 

Potrebno je povečati predvsem vlogo oseb, ki so vključene v VDC-je. Omogočiti jim je treba, da 

si samostojneje kreirajo svoje življenje v skladu s svojimi sposobnostmi. Imeti morajo možnosti 

izbrati delo med ponujenimi, se odločiti, kje bi radi poglobili svoje spretnosti ipd. Ponujeno delo  

bi bilo potrebno diferencirati glede na zahtevnost in vsebino, saj imajo vključene osebe različne 

sposobnosti in zanimanja. Več pa je pri nas gotovo potrebno delati tudi na zagotavljanju 

možnosti zaposlitve izven VDC-jev na odprtem trgu dela oz. v redni obliki zaposlitve, z 

nudenjem ustrezne podpore (Vizija razvoja ..., 2004).  

Smiselno bi se bilo zgledovati po dobrih praksah iz tujine in več denarja iz proračuna namenjati 

službam oz. zaposlitvenim agencijam, ki bodo omogočale nudenje podpore in svetovanje OMDR 

pri iskanju dela in v samem delovnem procesu (Vizija razvoja ..., 2004).  

Delovne aktivnosti so pomembne za vse OMDR. Ni važno, koliko v svojem delovnem času 

naredijo in zaslužijo, ampak so pomembnejše druge stvari. S tem, ko hodijo na delovno mesto, 

so bolj enaki ostalim. Pomembno je, da se tam ne srečujejo le sebi podobnimi, temveč prihajajo 

v stik tudi z ljudmi brez težav. Tako spoznavajo zunanje življenje, širša družba pa v stalnem stiku 

z njimi spreminja svoje predstave o tej populaciji in jih tako bolje sprejema v svojo sredino.  
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