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IZVLEČEK 

Zaposlovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju (dalje MDR) v rednem delovnem 

okolju je izjemnega pomena, saj je pogosto zanje to edina oblika socialnega 

vključevanja. Zaposlitev jim predstavlja vir osebnega zadovoljstva in potrditev njihovih 

zmožnosti, da tudi oni lahko participirajo in soustvarjajo v skupnosti, kar pripomore k 

njihovemu osebnostnemu razvoju. 

Osebe, ki so vključene v podporno zaposlitev, imajo več možnosti za razvijanje 

prijateljskih odnosov z osebami brez MDR. Kljub temu številni avtorji ugotavljajo, da 

imajo te osebe v času malice ali po službi malo možnosti za druženje s sodelavci, saj 

običajno delajo krajši delovni čas. Čeprav osebe z MDR v podpornem zaposlovanju 

dosegajo višjo stopnjo zadovoljstva z delom kot osebe, ki delajo v varovanem delovnem 

okolju, pa ne dosegajo takšne stopnje socialne vključenosti, kot bi pričakovali. 

Ugotovitve glede socialnega vključevanja oseb v podporno zaposlovanje v primerjavi s 

tistimi v varovanem delovnem okolju so v tujih raziskavah različne, zato me zanima, 

kako je z vključitvijo v našem družbenem prostoru. 

V empiričnem delu s kvalitativno analizo raziskujem dejavnike socialne vključenosti 

oseb z MDR v delovnem okolju podporne zaposlitve in varstveno delovnega centra ter v 

domačem okolju. Pri tem me zanimajo naslednji dejavniki: počutje na delovnem mestu, 

komunikacija in odnosi s sodelavci, občutek pripadnosti in zadovoljstvo z delom, 

socialne veščine, druženje s prijatelji, prostočasne aktivnosti. 

Podatke sem zbirala z delno strukturiranimi odprtimi intervjuji in jih analizirala z 

metodo kvalitativnega raziskovanja. 

V raziskavi ugotavljam, da so osebe z MDR dobro vključene v podporno obliko 

zaposlitve in imajo občutek pripadnosti v delovnem okolju, ki ga obiskujejo. Mentorji v 

podjetjih so zadovoljni z izpolnjevanjem delovnih nalog pri osebah z MDR in jih 

doživljajo kot vestne in zavzete delavce. Ugotavljam, da osebe z MDR z veseljem in 

zadovoljstvom opravljajo delo v rednem delovnem okolju. Med raziskavo so se 

pokazali številni dejavniki, ki spodbujajo in zavirajo socialno vključenost osebe z MDR 

v podporno zaposlitev. Prav tako ugotavljam pomembno vlogo sodelovanja varstveno 

delovnih centrov (dalje VDC) in podjetij, v katerih osebe z MDR opravljajo zaposlitev. 

Moje ugotovitve bodo pripomogle k uspešnejšemu vključevanju oseb z MDR v 

podporno obliko zaposlitve. 



 

 

KLJUČNE BESEDE: socialna vključenost, podporna zaposlitev, komunikacija in 

odnosi s sodelavci, varstveno delovni center, osebe z motnjo v duševnem razvoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Employment of people with intellectual disabilities in an ordinary work environment is 

extremely important because it is often their only path to social inclusion. Employment is 

their source of personal satisfaction and a way to reassure them that they can take part in and 

build the community which, in turn, contributes to their personal growth. 

People involved in supported employment get more opportunities for developing friendly 

relations with people without intellectual disabilities. Nevertheless, many authors find that 

they can rarely socialise with their co-workers during lunch breaks because they normally 

work fewer hours. Although people with intellectual disabilities engaged in supported 

employment are more satisfied than those working in sheltered workshops, their level of 

social inclusion is lower than expected. Foreign research on social inclusion in supported 

employment and sheltered workshops revealed different findings, which is why I looked into 

the issue in our social environment. 

The empirical part of the thesis contains a qualitative analysis exploring factors of social 

inclusion of people with intellectual disabilities in supported employment, sheltered 

workshops or in domestic environment. I focused on the following factors: well-being in the 

workplace, communication and relations with co-workers, a sense of belonging and 

satisfaction with work, social skills, socialisation with friends, spare time activities. 

Data was collected through semi-structured open-ended interviews and analysed using the 

qualitative research method. 

The research findings indicate that people with intellectual disabilities are integrated in 

supported employment and that they have a sense of belonging to their work environment. 

Their mentors in companies are satisfied with their performance of tasks and find that they are 

scrupulous and enthusiastic workers. Our findings suggest that people with mental disabilities 

are happy to work in an ordinary work environment. The research also revealed a number of 

factors promoting as well as discouraging their involvement in supported employment. It 

transpired that cooperation between sheltered workshops and companies providing 

employment is very important. 

Our findings will help improve the inclusion of people with intellectual disabilities in 

supported employment. 

 

KEYWORDS: social inclusion, supported employment, communication and relations with 

co-workers, sheltered workshops, people with intellectual disabilities.
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I  UVOD 

Pri svojem delu opažam, da socialna vključenost oseb z MDR v družbeno okolje izboljša 

kakovost njihovega vsakdanjega življenja. 

Ljudje z MDR potrebujejo priložnost, da lahko participirajo v primernih in za njih 

pomembnih dejavnostih in se družijo z ljudmi brez motnje. Socialna vključenost je torej 

pomemben vidik pri določanju kakovosti življenja oseb z MDR (Hall, 2010). Avtorji Bigby, 

Fyffe in Ozanne (2007, v Hall, 2010) menijo, da naj bi osebe v družbi izpolnjevale tipične 

družbene vloge ter živele tako kot drugi ljudje. Zaposlitev v rednem delovnem okolju je ena 

izmed dejavnosti, ki predstavlja osebi z MDR priložnost socialnega vključevanja. 

Osebe z MDR nimajo enakih pravic pri zaposlovanju v redno delovno okolje. Med glavnimi 

ovirami za njihovo zaposlovanje je zakonodaja, ki jim onemogoča vstop na odprti trg dela. 

Tako imajo osebe z MDR omejen dostop do zaposlovanja in so večinoma nameščene v 

varstveno delovnih centrih, kjer opravljajo delo pod posebnimi pogoji, vendar to ne 

predstavlja sklenitve delovnega razmerja. Številni avtorji menijo, da je delo v varovanih 

delavnicah delo v zaprtem okolju in ne poudarja učenja socialnih veščin ter uporabnih znanj, s 

katerimi bi lahko osebe vstopile na odprti trg dela (Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 

2005). Upoštevati moramo, da se tudi VDC-ji razvijajo, spreminjajo in odpirajo svoja vrata. V 

življenju osebe z MDR dobivajo pomembnejšo vlogo, ki se kaže predvsem v ohranjanju in 

pridobivanju novega znanja, pridobivanju izkustvenega učenja, kaže pa se tudi v delovnih in 

socialnih navadah. 

V praksi opažam, da se znotraj VDC-jev kaže velika težnja po drugih oblikah zaposlovanja 

oseb z MDR, kot je npr. podporna zaposlitev. V Sloveniji obstaja kar nekaj primerov dobrih 

praks, kjer so osebe z MDR vključene v podjetja v rednem delovnem okolju. Možnost dela v 

rednem delovnem okolju jim prinaša številne pozitivne lastnosti, ki vplivajo tudi na kakovost 

njihovega življenja (preživljanje prostega časa, izboljšanje materialnih dobrin, širitev socialne 

mreže, druženje z osebami brez MDR ipd.). 

Možnosti, ki jih imajo osebe z MDR v raznih dejavnostih, kot so zaposlitev, izobrazba, 

prostočasne in druge aktivnosti, imajo velik vpliv na njihovo socialno vključenost (Hall, 

2010). 
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 ODRASLE OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Odrasle osebe z MDR so osebe, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje 

sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje 

veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo, ali osebe, pri 

katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe (»Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev«, 2010). Prizadetost nastane v otroški oziroma mladostni dobi do 

dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 

26. leta starosti. 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (AAIDD, 2012, v Assunta, 2013) je 

MDR opredelila kot »invalidnost, za katero je značilna znatna omejitev tako v intelektualnem 

delovanju kot tudi v prilagojenem vedenju, ki pokriva veliko vsakdanjih socialnih in 

praktičnih spretnosti, in je nastala pred 18 letom« (str. 169). Lačen (2001) opisuje, da je oseba 

z motnjo v duševnem razvoju »oseba, ki pri testiranju doseže rezultat, ki bistveno odstopa v 

pod povprečje na vsaj dveh od naslednjih področij adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb 

za samega sebe, domača opravila, iznajdljivost v okolju, funkcionalno akademska znanja, 

samousmerjanje, zdravje, varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna 

sposobnost« (str. 12). 

Lačen (2001) poudarja, da je temeljna značilnost obdobja odraslosti oseb z MDR ta, da te 

osebe nikoli ne bodo popolnoma samostojne. Avtor pravi, da te osebe v vseh obdobjih 

svojega življenja, tudi v obdobju odraslosti, potrebujejo posebno skrb, vodenje in usmerjanje. 

Pri njih gre za doseganje večje ali manjše stopnje samostojnosti in s tem višje ali nižje stopnje 

zaposlitve (oziroma profesionalne usposobljenosti). Za njihov zdrav, socialno-emocionalni 

razvoj so po mnenju avtorja potrebne naslednje tri komponente: 

- Konstruktivna aktivnost: konstruktivna aktivnost pride do izraza, kadar je okolje 

dovolj stimulativno in ob vsebinah, ki jih dojemamo. 

- Emocionalna zadovoljenost: pri svojem delu naj bi vsak človek doživljal več kot manj 

emocionalnega ugodja. Brez tega naj bi bila vsa prizadevanja brezsmiselna. 

- Osebnostna potrjenost: potreba človeka po potrjevanju je njegova prvinska potreba. 

Pri razumevanju osebe z MDR je po mnenju Lačna (2001) prišlo do napredka v tem smislu, 

da se MDR ne določa več kot neke »absolutne lastnosti posameznika, temveč kot neko stanje, 
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odvisno od načina interakcije (sovplivanja) osebe z MDR s svojimi vrstniki« (str. 12). V 

ospredje ne postavlja več intelektualnega razvoja in z njim povezane kategorije inteligenčnega 

kvocienta, ampak govori o ravneh pomoči, ki jih posamezna oseba potrebuje na enem, dveh 

ali več adaptivnih področjih. Stopnja pomoči je opredeljena kot občasna, omejena, obsežna in 

vseobsegajoča. 

1.1. Prilagoditvene spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Prilagoditvene spretnosti so naučena vedenja, ki vključujejo posameznikovo zmožnost 

prilagoditve in obvladovanja okolja, in sicer z namenom učinkovitega delovanja v skladu s 

socialnimi pričakovanji. Prilagoditvene spretnosti pri odraslih predstavljajo redno prihajanje v 

službo, samostojno odločanje o stvareh in sklepanje prijateljstva (Harrison in Oakland, 2008, 

v Stropnik in Kodrič, 2012). 

Za osebe z MDR je zelo pomembno, da se vse življenje učijo prilagoditvenih spretnosti, saj so 

bistvenega pomena za njihovo optimalno delovanje (Carr in O'Reilly, 2007, v Stropnik in 

Kodrič, 2012). Zetlin in Morrison (1998, v Stropnik in Kodrič, 2012) pravita, da mora biti 

učenje prilagoditvenih spretnosti prilagojeno njihovi starosti in sposobnosti. Ameriško 

združenje za motnje v duševnem razvoju in razvojne motnje (AAIDD, 2012, v Stropnik in 

Kodrič, 2012) predstavlja prilagoditvene spretnosti kot skupek konceptualnih, socialnih in 

praktičnih spretnosti, ki se jih ljudje naučimo, da lahko funkcioniramo v vsakodnevnem 

življenju. Omejitve pri prilagoditvenih spretnostih učinkujejo na posameznikovo vsakdanje 

življenje in na njihovo zmožnost odzivanja v določenih situacijah ali okolju. Harrison in 

Oakland (2008, v Stropnik in Kodrič, 2012) sta ugotovila, da se dobro razvite prilagoditvene 

spretnosti kažejo v večji samostojnosti posameznika v različnih okoljih (doma, v družbi), 

nizke prilagoditvene spretnosti pa po njunem mnenju pomenijo večjo potrebo po nadzoru in 

pomoči pri vsakodnevnih nalogah.  

Borthwick-Duffy (2006, v Stropnik in Kodrič, 2012), Harman, Smith-Bonahue in Oakland 

(2010, v Stropnik in Kodrič, 2012) opisujejo posamezna področja prilagoditvenih spretnosti: 

 Praktične spretnosti, ki posamezniku omogočajo neodvisnost v dejavnostih 

vsakodnevnega življenja. Te spretnosti vključujejo področja, kot so skrb zase, 

življenje doma in v širšem okolju, zdravje, varnost ter delovne veščine. 

 Socialne spretnosti, ki obsegajo posameznikovo odgovornost v socialnih situacijah. To 

pomeni, da je treba izpolniti socialna pričakovanja drugih, biti spreten v socialnih 
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situacijah ipd. Te spretnosti vključujejo tudi področji socialnih spretnosti in spretnosti 

pri prostočasnih dejavnostih (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2015). 

 Konceptualne spretnosti, ki opisujejo predvsem spoznavne in akademske spretnosti ter 

komunikacijo (pismenost, uporaba denarja, časovna orientacija). 

Avtorji (Ditterline in Oakland, 2009; Harrison in Oakland, 2009, v Stropnik in Kodrič, 2012) 

navajajo naslednja področja prilagoditvenih spretnosti: 

 komunikacija, širše okolje, funkcionalne akademske veščine, življenje doma, zdravje 

in varnost, prosti čas, skrb zase, samonadzor, socializacija in delo. 

 Vedenjske in osebnostne značilnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Omejitve v intelektualnem delovanju pri osebah z MDR ustvarjajo nekatere pogosto opažene 

težave, kot sta šibka frustracijska toleranca in nizka samopodoba. Nizka frustracijska 

toleranca je pomembna razvojna veščina, saj omogoča, da ljudje vsakodnevno prenašamo 

skrbi oziroma frustracije vsakdanjega življenja. Frustracijska toleranca prispeva tudi k 

omejitvi neprijetnih posledic, ki so povezane z impulzivnim obnašanjem (Reynolds, Zupanick 

in Dombeck, 2015). 

Osebnost oseb z MDR oblikujejo mnogi dejavniki, ki vplivajo na njihovo življenje in odnose 

z drugimi ljudmi. Kot vsi ljudje se tudi osebe z MDR po svojih osebnostnih lastnostih med 

seboj močno razlikujejo. Osebnostno strukturo oblikujejo okoliščine odraščanja, izkušnje, 

njihova vloga v družini ter socialne in druge razmere. Nekatere lastnosti so vendarle bolj 

pogoste pri osebah z MDR, druge spet bolj izrazito izstopajo v osebnostnem profilu nekaterih 

od njih. Osebe z MDR slabše obvladajo afekte in impulze, bolj neposredno izražajo svoja 

čustva in imajo manjšo tolerantnost za frustracije. Poleg teh lastnosti, ki imajo običajno 

organsko osnovo, so zanje značilne še naslednje lastnosti: plašnost, negotovost, nizko 

samovrednotenje, zavore pri vzpostavljanju socialnih stikov in druge podobne lastnosti 

(Tomori in Ziherl, 1999). 

Reynolds, Zupanick in Dombeck (2015) ugotavljajo, da ljudje niso enako občutljivi na 

frustracije ter se na frustracije odzivamo na različne načine. Nekateri ljudje se odzivajo na 

impulziven, trmast in agresiven način, drugi se odzovejo s pasivnostjo in z umikom. Nizka 

frustracijska toleranca lahko privede tudi do avtoagresivnega vedenja pri posameznikih, kar 

opažajo pri nekaterih osebah z MDR. Toliko kolikor frustracij prenesemo, imenujemo 

frustracijska toleranca. Večja, kot je ta toleranca, bolj smo odporni proti frustracijam in 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frustracijska_toleranca&action=edit&redlink=1
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obratno, nižja, kot je toleranca, manj smo odporni proti frustracijam. Najpomembnejše okolje, 

ki določa, kakšno frustracijsko toleranco bomo imeli, je družinsko okolje. Vsaka frustracija 

povzroči motnje v organizmu. Te motnje so anksioznost, motnje v odnosih in zmanjšanje 

delovnih sposobnosti. Frustracijska toleranca omogoča ljudem, da gradijo zaupanje. Kadar 

želimo rešiti težavo, nam na začetku lahko spodleti. To je lahko frustrirajoče. Brez 

frustracijske tolerance bi ljudje obupali. Če se posameznik ne trudi pri reševanju težav, potem 

ne bo razvil veščin, ki so potrebne za rešitev te težave. 

Samopodoba se razvija, ko se otrok uči reševati neko težavo. Pri osebah z MDR je zaradi 

intelektualne oviranosti, reševanje težav oteženo. Spretno reševanje težav zahteva trajno 

pozornost in vztrajnost pri soočanju s težavami. Te sposobnosti pa so pri osebah z MDR 

omejene (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2015). 

 Socialne in komunikacijske veščine odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Socialne veščine so v splošnem pomenu predstavljene kot spretnost reševanja težav, ki jih 

pred ljudi postavlja konkretno življenje (Spence in Shepherd, 1983, v Metelko Lisec, 2004). 

Osebe z MDR so običajno zaradi raznovrstnih dejavnikov, tako prirojenih kot okoljskih, manj 

uspešne v socialnih interakcijah. Zaradi prirojenih dejavnikov imajo te osebe primanjkljaj na 

kognitivnem področju, kar jih omejuje v različnih prilagoditvenih veščinah, ki so lahko 

konceptualne, praktične in socialne (Assunta, 2013). 

Socializacija je pomemben proces pri učenju socialnih veščin. Ljudje se skozi interakcije z 

drugimi ljudmi sprva učijo s pomočjo kontrolnega sistema ojačitve in nato s ponotranjanjem 

vrednot in norm (Kellxner-Pringle, 1965, v Assunta, 2013). Vendar pa imajo ljudje z MDR 

šibke zaznavne in internalizacijske sposobnosti, zato so neuspešni v ponotranjanju vrednot in 

norm ter v generaliziranju le-teh v prihodnja vedenja, kar je posledica neustreznega 

socialnega vedenja (Davidson in Neale, 1986, v Assunta, 2013). 

Socialne veščine so ključne za družbeno življenje odraslih. Kronick (1983, v Sukumaran, 

2012) navaja, da neprimerno socialno vedenje oseb z MDR izvira iz nepravilnega zaznavanja 

socialne situacije. Prav tako imajo te osebe težave pri zaznavanju in razumevanju 

kontekstualnih situacij, saj ne zmorejo prepoznati emocionalnih in socialnih odnosov in ne 

razumejo občutkov ter zaznav pri drugih. 

Včasih imajo osebe z MDR težave pri vzpostavljanju odnosov s sodelavci; npr. so sramežljivi 

ali govorijo preveč in so kako drugače moteči v odnosu do drugih. Ko je oseba zaposlena v 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Anksioznost
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običajnem delovnem okolju, je to priložnost, da se z opazovanjem drugih nauči primernih 

socialnih veščin (Bray, 2003). 

Chadsey Rusch (1992, v Bray, 2003) definira socialne veščine kot ciljno orientirana, naučena 

vedenja, ki so situacijsko specifična in se razlikujejo glede na družbeni kontekst. Po tej 

definiciji se vsi ljudje, tudi osebe z MDR, socialnih veščin lahko naučijo. Študije so pokazale 

učinkovitost treninga socialnih veščin pri spodbujanju delovnega uspeha oseb z MDR. 

2 SOCIALNO  VKLJUČEVANJE 

Socialna vključenost je opredeljena kot nasprotje socialne izključenosti in pomeni stanje, v 

katerem se posameznikom ali posameznim skupinam sistematično preprečuje dostop do 

pravic in priložnosti, ki so na razpolago v družbi in ki omogočajo uspešno vključenost vanjo. 

Socialna vključenost širše pomeni, da se borimo za enakost ljudi, pravičnost, solidarnost z 

vsemi in ne le z nekaterimi, ki skrbijo zase, za svoje interese in pravice. Prizadevamo si za 

neodvisno in demokratično življenje, emancipiranost ljudi, družbene in kulturne kode, ki bodo 

omogočali različnim ljudem skupno življenje brez izključevanja (Socialna vključenost in 

participacija, b. d.). Buckmaster in Thomas (2009, v Cobigo, Quellette-Kuntz, Lysaght in 

Martin, 2012) socialno izključenost opisujeta kot pomanjkanje priložnosti do sodelovanja v 

socialnem, ekonomskem in političnem življenju ter pretrgane vezi med posameznikom in 

družbo. Sherwin (2010, v Cobigo idr., 2012) razlaga, da gre pri socialni izključenosti in 

vključenosti za binarno razmerje in dodaja, da če nismo vključeni, potem smo izključeni.  

Pregled literature kaže številne definicije socialne vključenosti. Številni avtorji se soočajo z 

izzivi, ko skušajo opredeliti socialno vključenost. Cobigo idr. (2012) povzemajo nekaj 

definicij o socialni vključenosti in navajajo, da socialna vključenost pomeni imeti popoln in 

pravičen dostop do sredstev in dejavnosti v družbeni skupnosti, biti v odnosu z družino, 

prijatelji in znanci ter imeti občutek pripadnosti do skupine. Predstavlja torej več kot zgolj 

fizično prisotnost in pomeni sodelovanje in udejstvovanje v družbi. 

Jaeger in Bowman (2005, v Hall, 2010) socialno vključenost razlagata kot enak dostop do 

fizičnega okolja in kot enake možnost dostopati in razumeti intelektualno vsebino. Crane 

(2002, v Hall, 2010) dodaja, da socialna vključenost pomeni tudi občutek pripadnosti, ki 

izhaja iz prijateljstva. Crane in Lemaj (2002, 2006, v Hall, 2010) se strinjata, da so pozitivne 

interakcije pomemben dejavnik socialnega vključevanja, prav tako kot razvijati in ohraniti 

socialno mrežo prijateljev. 
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O. Poljšak Škraban in S. Žorga (2007, v Mesojedec, Pucelj, Milenkovič Kikelj, Mrak Merhar 

in Grbec, 2004,) navajata, da je »socialna vključenost povezana z občutkom koherentnosti, 

kjer gre za kakovost posameznikovega zaznavanja dogodkov, s katerimi se v življenju 

posameznik sooča. Posameznik z močnim občutkom koherentnosti svoje težave zaznava kot 

izzive in ne kot smolo v življenju, tisti s šibkim občutkom koherentnosti pa nimajo motivacije 

ali znanja za spoprijemanje z njimi. K močnemu občutku koherentnosti prispevajo občutek 

zdravja, zdrav življenjski stil, višja stopnja izobrazbe, napredovanje v službi, nizka stopnja 

stresa in dobri dohodki (materialna samostojnost) pa tudi uporaba aktivnih in na težavo 

usmerjenih strategij spoprijemanja. K šibkemu občutku koherentnosti prispevajo 

nezaposlenost, bolezen, občutek izgorelosti in nesposobnosti, kar lahko povzroči večjo 

ranljivost v stresnih situacijah in slabše zdravje« (str. 9). 

Nekateri avtorji menijo, da je nesmiselno govoriti o visoki ravni socialne vključenosti v vseh 

vidikih življenja (Cummins in Lau, 2003; Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner 

in Rodriguez, 2008, v Cobigo idr., 2012). Na primer oseba, ki ima v družbi ugleden položaj, 

ne bi dosegla visoke stopnje na postavkah, povezanih s prostim časom in udejstvovanjem v 

rekreativnih dejavnostih. Po drugi strani pa lahko oseba, ki je trenutno brezposelna, sodeluje v 

številnih prostovoljnih dejavnostih. Stopnja socialne vključenosti se torej med posamezniki 

razlikuje, saj temelji na osebnih željah in potrebah.  

Nekdo se lahko odloči, da ne bo sodeloval na nekaterih področjih (npr. ne bo volil na lokalnih 

ali državnih volitvah). Če je tako, ali bi morali te osebe šteti za socialno izključene (Craig, 

Burns, Fitzpatrick, Pinfold in Priebe, 2007, v Cobigo idr., 2012)? 

Socialna izključenost se po mnenju Martinjaka (2004, v Mesojedec idr., 2004) navezuje tudi 

na socialne odnose, stopnjo posameznikove udeležbe v socialnem življenju ter na možnost 

sprejemanja zanj pomembnih odločitev. Rener (2003, v Rapuš Pavel, 2005, v Mesojedec idr., 

2004) dodaja, da gre pri tem za občutke pomanjkanja družbenega priznanja in dostojanstva ter 

občutek nemoči, da bi lastno situacijo lahko sami spremenili. 

Socialna vključenost in socialna integracija imata podoben pomen in ju je težko razlikovati. 

Oba izraza poudarjata velik pomen družbene participacije, vendar v povezavi s subjektivnim 

občutkom pripadnosti skupini (Cummins in Lau, 2003; Hall, 2009, v Cobigo idr., 2012). 

Socialna vključenost je rezultat interakcij med osebnimi in okoljskimi dejavniki. Dinamično 

prepleteni dejavniki delujejo skupaj, da bi proizvajali »relativno socialno vključenost«. 

»Relativni« vidik odraža vpliv osebnih in okoljskih dejavnikov na posameznikovo socialno 
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vključenost. Stopnja socialne vključenosti se lahko razlikuje glede na družbene vloge, okolje 

in čas.  

Cobigo idr. (2012) poudarjajo, da se posameznik lahko odloči, da se ne bo vključil  v skupino, 

saj ima raje zasebnost. Avtorji predlagajo 5 opredelitev socialne vključenosti: 

 vrsta zapletenih interakcij med okoljskimi dejavniki in osebnostnimi lastnostmi, ki 

zagotavljajo priložnost, 

 dostop do javnih dobrin in storitev, 

 imeti izkušnje in pričakovane družbene vloge, izbrane glede na starost, spol in 

kulturo, 

 biti priznan kot sposoben posameznik za opravljanje družbenih vlog v skupnosti,  

 pripadati socialni mreži, v katerih posameznik prejema in oddaja podporo.  

 

Ljudje iščemo interakcije z drugimi, predvsem s tistimi, ki imajo skupne interese. V literaturi 

obstaja veliko definicij socialne vključenosti. Večina avtorjev v svoji definiciji poudarja, da 

socialna vključenost pomeni imeti občutek pripadnosti neki družbeni sredini (družina, 

prijatelji, delovno okolje, soseska), pri tem pa je treba upoštevati tudi družbene vloge. Po 

mnenju nekaterih avtorjev je socialna vključenost na splošno odvisna od posameznika, saj 

izhaja iz njegovih potreb in želja. Ob tem pa opozarjajo, da je dobro upoštevati tudi potrebe 

skupine, v kateri posameznik deluje. 

 Socialna vključenost in družbene vloge 

Cobigo idr. (2012) govorijo o vrednosti družbene vloge in pravijo, da lahko njeno vrednost 

opredelimo kot prepletanje skupinskih in osebnih pričakovanj, izbir, potreb. Tako skupina kot 

posameznik imata pričakovanja, preference in potrebe, ki morajo biti izpolnjene preko 

posameznih družbenih vlog. 

Turner (1989, v Cobigo idr., 2012) v svoji teoriji opisuje, kako se lahko skupina upre 

vključitvi dodatnega člana, ko se posameznikove družbene vloge ne ujemajo s kulturo neke 

skupine. Po njegovem mnenju mora obstajati soglasje med člani skupine glede porazdelitve 

družbenih vlog, da je lahko prispevek posameznika priznan in učinkovit. Brez takega soglasja 

so posamezni ukrepi brez pomena. Bollard (2009, v Cobigo idr., 2012) meni, da koncept 

socialnega kapitala pomaga razložiti to zapleteno dinamiko. Putnam (2000, v Cobigo idr., 

2012) pravi, da socialni kapital omogoča članom skupine, da skupaj delujejo ter bolj 
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učinkovito izvajajo skupne cilje. Almedon (2005, v Cobigo idr., 2012) socialni kapital deli na 

strukturni in kognitivni element. Strukturni socialni kapital se nanaša na odnose, mrežo, 

združenja in ustanove, ki ljudi in skupine povezujejo skupaj. Kognitivni socialni kapital pa se 

nanaša na vrednostni sistem, ki si ga med seboj delijo člani društva ali skupine in s pomočjo 

katerega vstopajo v odnose z drugimi. Temeljne vrednote vključujejo vzajemnost, zaupanje, 

altruizem in državljansko odgovornost. Delitev zaupanja in vzajemnost pa vodi v zmanjšanje 

občutka marginalizacije in v bolj zadovoljive socialne odnose (Western, McCrea in Stimson, 

2007, v Cobigo idr., 2012). Lemay (2006, v Cobigo idr., 2012) razlaga, da je socialna 

vključenost dinamični proces, ki vključuje kompleksne interakcije med osebnimi in 

okoljskimi dejavniki. Kadar osebni prispevek izpolni pričakovanja, izbiro in potrebo tako 

skupine kot posameznika, se to kaže v obojestranskem zadovoljstvu in gradi zaupanje ter 

vzajemnost. Družbena vloga po mnenju avtorja obstaja, če je recipročno povezana z drugimi 

dopolnilnimi vlogami. Putnam (2000, v Cobigo idr., 2012) dodaja, da če hočeš biti sosed, 

moraš imeti soseda, če hočeš biti zaposlen, moraš imeti delodajalca. Člani skupine morajo 

med seboj deliti vrednote, kot sta vzajemnost in zaupanje, da lahko sodelujejo v odnosih z 

drugimi člani. 

Link in Phelan (2001, v Cobigo idr., 2012) ugotavljata, da kadar drugi ljudje posamezniku v 

družbi ne priznajo neke družbene vloge, mu v tem primeru onemogočijo, da bi to vlogo 

dosegel, jo izvajal. Pomanjkanje sodelovanja v pomembnih družbenih vlogah se lahko razlaga 

s posameznikovimi prejšnjimi izkušnjami in znanji, saj le-te niso dovoljevale posamezniku 

razviti veščine, ki so potrebne za izvajanje družbene vloge. Zato avtorja opozarjata, da  je 

treba na socialno vključenost gledati z razvojnega vidika, saj družbene vloge temeljijo na 

preteklih izkušnjah. Socialna vključenost je proces in ne statično stanje. V mladih letih se 

družbene vloge izvajajo znotraj družine (sin, hči, brat, sestra ...). Ko posameznik odraste, je 

sposoben izvajati družbene vloge tudi v širši skupnosti (učenec, zaposlen, sosed itd.). 

Pričakovanje skupine do njenih članov prav tako vpliva na možnosti izvajanja njihovih 

družbenih vlog, saj imajo lahko nekateri člani skupine nižja pričakovanja glede oseb s 

posebnimi potrebami kot drugi. Negativna stališča in prepričanja glede oseb s posebnimi 

potrebami lahko zmanjšajo možnost za vključitev v neko družbeno vlogo. 

Socialna vključenost izhaja iz vsote družbenih vlog neke osebe v različnih skupinah in okoljih 

(Lemay, 2006, v Cobigo idr., 2012). O socialni vključenosti torej lahko govorimo, ko je oseba 

sposobna in dojemljiva za opravljanje družbenih vlog in ki izpolnjuje pričakovanja, izbiro in 
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potrebe tako posameznika kot skupine. Družbene vloge so različne in so rezultat 

posameznikovih veščin, znanj in preteklih izkušenj. Če upoštevamo razvojni pristop, potem je 

potrebno cilje in pričakovanja socialne vključenosti prilagoditi stopnji posameznikovega 

razvoja (Hammel idr., 2008, v Cobigo idr., 2012). Hammel idr. (2008, v Cobigo idr. 2012) 

ugotavljajo, da morajo biti cilji socialne vključenosti opredeljeni za osebe z motnjami, pa 

čeprav se razlikujejo od družbenih norm in standardov. 

2.1. Socialna vključenost odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Socialna vključenost pomeni za osebe z MDR, da imajo občutek pripadnosti (Crane, 2002, v 

Hall, 2010), dostop do različnih dejavnosti, družbenih vlog in medosebnih odnosov v družbi 

(Partington, 2005, v Hall, 2010), pomembno socialno vlogo v družini, delovnem okolju in 

skupnosti (Lemaj, 2006, v Hall, 2010). Probyn (1996, v E. Hall, 2010) prav tako razlaga, da 

»pripadati« v osnovi pomeni družbeno stvar, ki se dogaja v vsakdanjem življenju in pomeni 

povezovanje ljudi v različnih prostorih. Probyn (1996, v E. Hall, 2010) še navaja, da pripadati 

pomeni več kot biti socialno vključen in da se mora oseba v družbi počutiti povezano in 

spoštovano. Razvijanje in ohranjanje vzajemnih odnosov v družini, med prijatelji, sodelavci 

in znanci v skupnosti je tudi po mnenju avtorice S. Hall (2010) zelo pomembno za osebe z 

MDR. Te osebe se še vedno soočajo s predsodki in diskriminacijo, kar jih omejuje pri 

njihovem socialnem vključevanju. Podobnega mnenja je tudi Crane (2002, v Hall, 2009), ki 

poudarja, da so osebe z MDR izolirane od večinske družbe, in dodaja, da bodo ostale 

izolirane, vse dokler bodo podvržene predsodkom in netoleranci. Zaradi neprimernih 

dejavnosti imajo malo izkušenj s socialno vključitvijo in malo možnosti za razvijanje 

prijateljstva. Socialna vključenost, ki jo te osebe izkušajo znotraj družbenega okolja, se zelo 

razlikuje. S. Hall (2010) še dodaja, da na socialno vključenost vpliva tudi način bivanja osebe 

z MDR, kot na primer ali oseba živi samostojno, s starši, v bivalni skupnosti ali večji 

instituciji. 

S. Hall (2010) navaja tri dejavnike socialne vključenosti, in sicer: vključenost oz. sodelovanje 

v skupnosti, razvijanje odnosov z drugimi in občutek pripadnosti: 

- Sodelovanje v skupnosti– Abbott in McConkey (2006, v Hall, 2010) pravita, da 

vključenost v skupnost pomeni, da ima posameznik možnost dostopa do različnih 

družbenih storitev, kot so dostop do različnih prizorišč, objektov, lokacij, uporaba 

zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev ipd. Avtorji McConkey, Walsh-Gallagher in 
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Sinclair (2005, v Hall, 2010) navajajo, da tip življenjske nastanitve prav tako vpliva na 

vključenost posameznika v skupnost. Hall (2005, v Hall, 2010) dodaja, da je ključni 

označevalec socialne vključenosti sprememba bivanja: premik od podporne oblike 

bivanja do samostojnega bivanja.   

Socialna vključenost pomeni tudi vključenost oseb z MDR v zaposlitvene možnosti. 

Wistow in Schneider (2003, v Hall, 2010) navajata, da različni dejavniki, kot so 

transport, nastanitev in izobraževanje, vplivajo na zaposlitvene možnosti in povečajo 

njihovo socialno vključenost. Riches in Green (2003, v Hall, 2010) opredeljujeta 

socialno vključenost kot sodelovanje in druženje s sodelavci ob zaključku dela, 

menjavi delovne izmene in kot druženje v dejavnostih. 

- Razvijanje odnosov z drugimi – osebe z MDR druženje in pogovarjanje z ljudmi iz 

skupnosti prepoznajo kot pomembno komponento socialne vključenosti (Abbott in 

McConkey, 2006, v Hall, 2010). Blessing (2003, v Hall, 2010) je izpostavil 

pomembnost vzdrževanja odnosov v širši skupnosti in zagotavljanja podpore ob tem, 

saj se s tem poveča posameznikova vključenost v skupnost. K večji socialni 

vključenosti spada tudi razvijanje vzajemnih odnosov med ljudmi z MDR in njihovimi 

sodelavci (Carrier, 2007; Wistow in Schneider, 2003, v Hall, 2010). 

- Občutek pripadnosti – Mactavish, Mahon, in Lutfiyya (2000, v Hall, 2010) v  študiji 

ugotavljajo, da posamezniki dojemajo socialno vključevanje kot občutek pripadnosti, 

ki izhaja iz tega, da si s prijatelji in družino skupaj delijo čas, dejavnosti in izkušnje, in 

sicer ne glede na to, ali imajo osebe  motnjo ali ne. 

 

Uspešna socialna vključenost za osebe z MDR pomeni, da imajo občutek pripadnosti skupini 

in razvito socialno mrežo, znotraj katere imajo neformalno podporo (Hall, 2009, v Cobigo 

idr., 2012). Cummins in Lau (2003, v Cobigo idr., 2012) navajata, da je občutek pripadnosti  

tesno povezan s pojmi povezanost v skupnosti, osebna soodvisnost in socialni kapital, česar 

pa ni mogoče preprosto določiti in izmeriti z objektivno prisotnostjo v skupnosti. 

Da bi osebe z MDR povečale svojo socialno vključenost, morajo nenehno izboljševati svoje 

osebne sposobnosti in veščine. Da pa bi to dosegle, potrebujejo dostop do primernih 

izobraževanj za pridobivanje socialnih spretnosti, informacij za zdrav način življenja ter 

spodbudo zaposlenih za druženje (Abbott in McConkey, 2006, v Hall, 2010).  Riches in 

Green (2003, v Hall, 2010) ugotavljata, da igra primerno socialno vedenje ključno vlogo pri 

uspešni integraciji v delovno okolje. 
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Avtorja Wistow in Schneider (2003, v Hall, 2010) pravita, da se osebe z MDR počutijo 

sprejete takrat, kadar se ljudje pogovarjajo z njimi, kadar jih sodelavci povabijo na skupno 

druženje izven delovnega okolja in kadar se počutijo kot del delovnega okolja. 

Večina oseb z MDR v preteklosti ni aktivno participirala v družbenem življenju. Osebe z 

MDR so bile institucionalizirane, izolirane od družbe in so bile pogosto prikrajšane za vse 

najbolj osnovne storitve (Pueschel, 1999). V zgodnjem 20. st. ni bilo šol, ustreznih 

programov, stanovanjskih objektov posebej za osebe z MDR (Crane, 2002, v Hall, 2010). 

Okoli leta 1950 so se začele med seboj povezovati družine oseb z MDR,  kar je pripeljalo do 

ustanavljanja šol (Ferdinand in Mrcus, 2002, v Hall, 2010). V zadnjih nekaj desetletjih so se 

na področju integracije zgodile korenite spremembe. Številne osebe z MDR zdaj prebivajo v 

skupnosti. Danes se številni strokovnjaki soočajo z izzivom, kako najbolj optimalno 

integrirati osebe z MDR v družbo, da bodo živele čim bolj kakovostno življenje (Pueschel, 

1999). 

Socialna vključenost oseb z MDR je odvisna tudi od načina njihovega bivanja, interakcije z 

drugimi osebami in uporabe družbenih ugodnosti (McConkey, 2007, v Hall, 2010). V študiji, 

ki jo je naredil McConkey (2007, v Hall, 2010),  imajo ljudje, ki bivajo v obliki podpornega 

načina bivanja, večjo stopnjo socialne vključenosti kot tisti, ki bivajo v skupinskih ali bivalnih 

enotah. V preteklosti je bila zelo razširjena institucionalna oblika bivanja za osebe z MDR. 

Danes vemo, da te osebe lahko zaživijo v skupnosti, če jim je omogočena primerna finančna 

in družbena podpora in tako ob primerni podpori zaživijo tudi samostojno. Nekatere osebe z 

MDR zaradi številnih razlogov tudi v odrasli dobi ostanejo v skupnem bivanju s starši, 

nekatere osebe se vključijo v institucionalno obliko varstvo (bivalne enote), večina pa jih 

obiskuje dnevni program v varstveno delovnih centrih.  

Vključenost in aktivna participacija v skupnosti, kjer oseba biva in deluje, je pomembna za 

osebe z MDR. Kljub temu številni avtorji ugotavljajo, da je vključenost teh oseb odvisna tudi 

od številnih dejavnikov, tako osebnostnih (interes, volja, samopodoba, motivacija, socialne 

veščine ipd.) kot tudi okoljskih in drugih.  

Blessing (2004, v Hall, 2010) izpostavi, da čeprav je fizična vključitev pomemben korak pri 

socialni vključenosti, je glavni cilj vključevanja v skupnost ta, da posameznik postane del 

skupnosti, namesto da bi samo prebival v njej. 
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3 ZAPOSLOVANJE ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Zaposlitev igra pomembno vlogo pri razvijanju veščin, kot so: socialne in fizične veščine ter  

kognitivne sposobnosti (Stephens, Collins in Doddler, 2005, v Goh, 2010). V zadnjih 

dvajsetih letih je bil po svetu opazen velik poudarek na asistenci pri zaposlovanju oseb z 

MDR. Z razvojem podpornih zaposlitvenih servisov so se možnosti teh oseb glede 

zaposlovanja v rednem delovnem okolju zelo povečale (McGaughey, Kiernan, McNally in 

Gilmore, 1993; Revell, Wehman, Kregel, West in Rayfield, 1994; Rusch, 1990, v Kiernan in 

Schalock, 1997). Taylor (1987, v Kiernan in Knutson, 1990) poudarja, da postaja delo vedno 

bolj pomembno, ne samo zaradi časa, ki ga preživimo na delu, ampak tudi zato, ker delo 

prevzema večjo, bolj pomembno vlogo v življenju večine ljudi.  

Delo je tudi sredstvo, s katerim si oblikujemo identiteto in prostor v družbi, gradimo 

prijateljstva in realiziramo stopnjo ekonomske neodvisnosti (Holland, 1983; Starishevsky, 

Matlin in Jordaan, 1963, v  Kiernan in Knutson, 1990). 

Avtorji (Matson in Rusch, 1986; Wehman, 2001; Wehman in Kregel, 1998, v Wehman, 2003) 

navajajo nekatere dobre strani zaposlovanja oseb MDR. Pravijo, da je v ameriški kulturi delo 

visoko vrednotena dejavnost in nudi številne ugodnosti: 

1. Opravljanje pravega dela in plačevanje davkov lahko poveča posameznikovo 

samovrednotenje. 

2. Plača in dodatne ugodnosti, ki jih posameznik pridobi med delom, ponujajo 

posamezniku večjo finančno varnost ter večji nadzor nad svojim življenjem. 

3. Zaposlene posameznike  drugi vidijo kot produktivne in usposobljene, kar prispeva k 

zmanjšanju stigme, ki so povezane z njihovo nezmožnostjo. 

4. Delo omogoča osebi z MDR možnost interakcij s sodelavci, razvijanje medosebnih 

odnosov in družbenih dejavnosti izven delovnega procesa. Čeprav med sodelavci 

poteka neposredna komunikacija in si sodelavci med seboj delijo podobne izkušnje, 

delovno okolje vsekakor prispeva k vzpostavitvi prijateljstva (Wehman, 2001, v 

Wehman, 2003). 

5. Delo in z njim povezan zaslužek prispeva k večji neodvisnosti, izboljša kakovost 

življenja in osebno zadovoljstvo (Wehman in Kregel, 1998, v Wehman, 2003). 

 

 

 



Janja Barić: Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev 

 

14 

 

 

 Dostopnost zaposlovanja za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (dalje ZZRZI) (2007, 2011, 

2012, 2014), ki je začel veljati v letu 2004, uvaja nekatere spremembe, kot je npr. kvotni 

sistem oziroma podporno zaposlovanje. Mnenja o kvotnem sistemu zaposlovanja so različna. 

C. Zadnikar (2000) našteva prednosti in slabosti tovrstnega zaposlovanja. Prednosti so po 

njenem mnenju predvsem v zagotavljanju zaposlenosti invalidov in priložnosti za dvig zavesti 

podjetij in celotne družbe. Kot slabo stran zaposlovanja omenja, da je zaposlovanje v 

nasprotju z načelom antidiskriminacije in ima vpliv na stigmatizacijo. Poleg tega invalidni 

delavci nimajo vpliva na kreiranje delovnih mest in ne omogoča mehke integracije invalidov 

v podjetje. 

Iz tega zakona so izključene osebe z zmerno, težjo in težko MDR in so označene kot 

nesposobne za plačano delo, kar pomeni, da se na zavodu za zaposlovanje ne morejo prijaviti 

kot iskalci zaposlitve. Te osebe imajo pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji ter prejemajo nadomestilo za invalidnino. Invalidnina, ki jo osebe z MDR 

prejemajo, ne zadostuje za samostojno življenje in pokriva le osnovne življenjske stroške. Če 

bi oseba z MDR, ki ima po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 

(dalje ZDVDTP) (1983, 2006, 2010, 2011) status invalida, dobila redno službo, bi izgubila 

pravico do invalidnine in ostalih dodatkov, ki se vežejo na ta status. ZZRZI (2007, 2011, 

2012, 2014) prinaša spremembe tudi za osebe z lažjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

Za te osebe obstajata trenutno dve možnosti za zaposlitev, in sicer redna zaposlitev na 

odprtem trgu dela ali delo v invalidskih podjetjih (Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 

2005). 

Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju po ZDVDTP (1983, 2006, 2010, 

2011) pridobijo status invalida, kar pomeni, da so označene kot nesposobne za samostojno 

življenje in delo. Ta status osebe ohranijo vse življenje in nimajo možnosti za ponovno oceno. 

Zaposlijo se lahko le v primeru, če se odrečejo »statusu invalida«, s tem pa izgubijo vse 

pravice, ki jim pripadajo po tem zakonu. Nekatere osebe, ki imajo oznako zmerna, težja ali 

težka motnja v duševnem razvoju in imajo po ZDVDTP (1983, 2006, 2010, 2011) status 

invalida, so, z odločitvijo sodišča, označene kot delno ali popolnoma opravilno nesposobne. 

Tem osebam je dodeljen skrbnik in ne uživajo enakih pravic kot ostali odrasli (Pravice oseb z 

intelektualnimi ovirami, 2005).  
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Odraslim osebam z MDR, ki jim je popolnoma odvzeta opravilna sposobnost, nimajo 

možnosti in pravice, da se zaposlijo na odprtem trgu dela. Osebe, ki niso vključene v VDC, 

pogosto delajo na kmetijah in doma pomagajo staršem (Pravice oseb z intelektualnimi 

ovirami, 2005). 

Osebe z MDR so večinoma vključene v VDC-je, kjer se jim zagotavlja družbena skrb na 

področju socialnega varstva.  

 Varstveno delovni center 

»Prehod iz šole v službo in zaposlitev v varstveno delovnem centru predstavlja za OMDR 

vstop v svet odraslih in odraslosti. Staršem takšna zaposlitev predstavlja obliko družbenega 

varstva za njihove odrasle otroke« (Zadnikar, 1994, str. 19). 

Varstveno delovni centri so javni socialnovarstveni zavodi, ki opravljajo storitve varstva, 

vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitve institucionalnega varstva za odrasle 

osebe z oznakami lažje, zmerne, težje in težke motnje v duševnem in telesnem razvoju. 

Večina oseb z MDR obiskuje varstveno delovne centre. Osebe z MDR se po zaključku 

programa usposabljanja v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja, najkasneje 

do 26. leta starosti, vključijo v VDC. Znotraj VDC-ja se izvajajo storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z 

ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb. Storitve 

omogočajo tem osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi možnost aktivnega vključevanja v 

skupnost in delovno okolje ter opravljanja njihovim zmožnostim primernega dela. Uporabnik 

pridobiva nove socialne in delovne navade, uresničuje lastne ideje, želje in ustvarjalnosti, 

stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Tako ohranja že usvojeno znanje, usvaja nova 

znanja ter delovne spretnosti. Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in 

njihovim družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje (»Pravilnik o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev«, 2010). Te osebe nimajo statusa zaposlenega, saj z 

varstveno delovnim centrom ne sklenejo pogodbe o zaposlitvi. Osebe prejemajo simbolično 

plačilo, ki mu pravijo nagrada (Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 2005). Nagrada pa ne 

predstavlja dohodka, s katerim bi se lahko OMDR preživljala, saj imajo osebe z MDR s 

statusom invalida pravico, da prejemajo nadomestilo za invalidnost (»Zakon o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb«, 1983, 2006, 2010, 2011). 

Upravičenci do storitve so odrasle osebe z lažjo, zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju, odrasle osebe z več motnjami, pri katerih so prisotne tudi osebnostne motnje ali težje 
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senzorne motnje (motnje sluha, vida), ter osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe 

gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave) (»Pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev«, 2010).  

Čeprav VDC-ji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (1983, 

2006, 2010, 2011) predstavljajo temeljno rešitev zaposlovanja, so označeni kot segregirane 

oblike zaposlovanja.  

Avtorji Wehman, Kregel in Barcus (1985, v Pueschel, 1999) opozarjajo, da je še vedno veliko 

oseb z MDR, ki zaradi nedosegljivosti dela v skupnosti opravljajo delo v zaščitenih delovnih 

okoljih. Delavnice po njihovem mnenju ustvarjajo preveč monotono, stereotipno in 

dolgočasno okolje. Poleg tega pa se lahko zgodi, da v delavnicah zmanjka dela. Osebe z 

MDR, ki obiskujejo delavnice pod posebnimi pogoji, imajo malo ali nič interakcij z osebami 

brez MDR. Hall (2004, v E. Hall, 2010) navaja, da osebe z MDR nočejo oz. nimajo 

priložnosti poiskati primernega načina do socialne vključenosti, predvsem zaposlitve in 

samostojnega življenja, vendar si še vedno želijo pripadati in biti sprejete.  

Delo v zaščitenih okoljih ima negativen vpliv na socialno ekonomsko blaginjo oseb z MDR. 

Raziskave kažejo, da osebe, ki so vključene v varovano delovno okolje, izkušajo nižjo 

samozavest in zadovoljstvo z delom v primerjavi s tistimi, ki so vključeni v podporno 

zaposlitev. Prav tako imajo osebe malo možnosti pri doseganju samostojnosti in ne morejo v 

polni meri razviti svojih potencialov in uresničiti svojih ciljev (Social and economic 

outcomes, 2011).  

Številni odrasli z MDR so še vedno izključeni iz pomembnih zaposlitvenih možnosti in 

opravljajo delo v delavnicah pod posebnimi pogoji in dnevnimi centri. Številni avtorji 

ugotavljajo, da osebe z MDR v varovanih okoljih nimajo priložnosti za druženje z osebami 

brez MDR. 

 Delavnice pod posebnimi pogoji 

E. Novljan in D. Jelenc (2002) pravita, da je »za osebe z MDR zaposlitev ena od osnovnih 

človekovih potreb. Ob delu razvijajo svoje sposobnosti, doživljajo uspehe, pridobivajo 

občutek koristnosti in pripadnosti širšemu socialnemu okolju. To vse pa vpliva na kakovost 

njihovega življenja« (str. 91). 
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Delavnice pod posebnimi pogoji so se začele razvijati v sredini 19. stoletja kot podaljšek 

oziroma razširitev izobraževalnih oz. medicinskih ustanov (National Disability Rights 

Network, 2012; Nelson, 1971, v Nettles, 2013). Leta 1838 je bila v Ameriki ustanovljena prva 

delavnica, ki je delovala v okviru inštituta Perkins za slepe osebe in je osebam nudila program 

poklicnega izobraževanja (Nelson, 1971, v Nettles, 2013). Delavnice so bile namenjene 

različnim uporabnikom in so izvajale različne storitve: zagotavljale so potrebe po posebnem 

izobraževanju, ki ni bilo predvideno v javnih šolah, omogočile so poklicno usposabljanje in 

delo različnim marginaliziranim populacijam: osebam, ki so imele težave v duševnem 

zdravju, osebam z motnjo v duševnem razvoju, osebam s težavami v vedenju (Nettles, 2013). 

Prvi centri za zaščiteno zaposlitev (ang. Sheltered employment in Sheltered workshops), 

katerih namen je bil podpora pri razvijanju delovnih spretnosti in osebnostnega razvoja, so se 

začeli ustanavljati po letu 1960. Centri so bili namenjeni osebam, ki se zaradi znižanih 

sposobnosti niso mogle zaposliti na odprtem trgu dela. Razvile so se z namenom podpore pri 

razvijanju delovnih spretnosti in osebnostnega razvoja (Kos, 2015; The evolving concept of 

sheltered workshops in the EU, 2015). 

Delavnice pod posebnimi pogoji nudijo več različnih možnosti zaposlitve, ki zahtevajo ročne 

spretnosti, miselno sklepanje, ustvarjalnost in komunikacijske sposobnosti na različnih 

področjih. Zaposlitev je prilagojena posameznikovim zmožnostim in potrebam ter lahko 

poteka po različnih modelih (Kos, 2015; The envolving concept of sheltered workshops in the 

EU, 2015): 

- delo na kraju samem (v delavnici, ki je lahko odprta tudi za stranke, kot npr. 

restavracije, pralnice), 

- napotitev (začasna ali stalna) na drugo lokacijo ali drugo nalogo, 

- nadomestna zaposlitev – zaposlitev v običajnem delovnem okolju, vendar pod pogoji 

zaščitenega zaposlovanja), 

- mobilne enote (manjše delovne skupine poskrbijo za dela v skupnosti – urejanje 

okolja, čiščenje, urejanje vrtov, ki veljajo v centru za zaposlitev pod posebnimi 

pogoji). 

V primerjavi s Slovenijo, kjer je krog upravičencev za vključitev v VDC ozek, so delavnice 

pod posebnimi pogoji v večini evropskih držav  odprt širšemu krogu upravičencev: 

- osebam z zmanjšano intelektualno zmožnostjo, 

- osebam s težavami v duševnem zdravju (s težjimi psihiatričnimi obolenji), 
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- socialno ogroženim osebam (dolgotrajno brezposelnim, bivšim odvisnikom ...), 

- osebam po nezgodnih poškodbah glave, 

- osebam z najtežjimi in kombiniranimi oblikami prizadetosti (Kos, 2015; The 

envolving concept of sheltered workshops in the EU, 2015). 

Formalna ureditev in status centrov za zaposlitev pod posebnimi pogoji se razlikuje od države 

do države (ponekod gre za socialne storitve, drugje za socialna podjetja ali kooperacije). 

Razlike so tudi v statusu vključenih oseb (Kos, 2015, The envolving concept of sheltered 

workshops in the EU, 2015). 

V okviru združenja EASPD je bila narejena raziskava (SWOT analiza) o prednostih in 

slabostih zaščitenih delavnic v Evropi (Kos, 2015, The envolving concept of sheltered 

workshops in the EU, 2015): 

Tabela 1 - Prednosti in slabosti zaščitenih delavnic v Evropi 

PREDNOSTI: 

- Možnost za delo za osebe, ki se ne 

morejo zaposliti na odprtem trgu dela, 

- opolnomočenje oseb z invalidnostjo in 

spodbujanje za vstop na odprti trg dela, 

- možnost prenašanja delovnih izkušenj 

na odprti trg dela preko napotitev, 

- podpora osebi ne samo na področju 

zaposlitve, temveč tudi v prostem času. 

SLABOSTI: 

- V nekaterih državah osebe, ki so vključene 

v VDC-je, ne uživajo enakih delavskih 

pravic – ne dobijo prave plače, 

- nizka stopnja prehajanja na odprti trg dela, 

- prehod na odprti trg dela ali v druge oblike 

zaposlitve navadno ni enostaven, 

- ni polne socialne vključenosti oseb s 

posebnimi potrebami v okolje oseb brez 

posebnih potreb, 

- okolje VDC-jev ni vedno dovolj 

inkluzivno. 

MOŽNOSTI: 

- Možnost tesnejšega sodelovanja s 

podjetji na odprtem trgu dela, 

- delavnice pod posebnimi pogoji bi 

lahko bile bolj fleksibilne v 

zaposlitvenih oblikah, 

- strokovni delavci v zaščitenih 

delavnicah bi lahko nudili več podpore 

delodajalcem v podjetjih. 

NEVARNOSTI: 

- Socialni prejemki in nadomestila v 

nekaterih državah ne motivirajo osebe k 

prehajanju na redni trg dela, 

- razpoložljiva mesta v VDC-jih se krčijo, 

brez možnosti odpiranja  novih mest. 

Vir: Kos, 2015, The envolving concept of sheltered workshops in the EU, 2015 
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4 INTEGRIRANA ZAPOSLITEV 

Avtorja Schalock in Kiernan (1997) pravita, da integrirana zaposlitev vključuje tiste 

posameznike, ki vstopijo na odprti trg dela brez potrebne podpore (konkurenčna zaposlitev), 

in tiste posameznike, ki pri delu in ohranitvi dela potrebujejo nekaj podpore (podporna 

zaposlitev). V obeh oblikah zaposlitve delajo posamezniki skupaj z delavci, ki nimajo motnje 

v duševnem razvoju. V magistrski nalogi uporabljam pojem podporna zaposlitev, saj osebe z 

MDR pri vstopu na odprti trg dela potrebujejo podporo in vodenje skozi proces dela. 

Podpora, ki jo oseba z motnjo prejema na delovnem mestu, je lahko v obliki plačane podpore 

(job coach – delovni asistent) in v obliki naravne podpore na delovnem mestu (Schalock in 

Kiernan, 1997). 

4.1. Razvoj podpornega zaposlovanja 

»Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju, 

ki se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja razvil v Severni Ameriki, od koder se je zaradi 

pozitivnih izkušenj razširil v druge dele sveta, zlasti zahodno Evropo. Model podpornega 

zaposlovanja v osnovi izhaja iz teorij normalizacije in prepričanja, da imajo vsi državljani 

pravico do plačanega dela in polne vključenosti v vse dele življenja in družbe« (Evalvacija in 

oblikovanje modela  podpornega zaposlovanja, 2009). 

Tovrstno zaposlovanje se je začelo razvijati v Združenih državah Amerike, leta 1980 

(Wehman,  Moon, Everson, Wood in Barcus, 1987; Verdugo in Jenaro, 1993; Storej in Certo, 

1996; Mank, 1998; Verdugo, Jordan de Urries, Bellver in Martınes, 1998; Wehma in Bricout, 

1998, v Verdugo, Jorda'n de Urri'es, Jenaro, Caballo in Crespo, 2006). Takrat so državne 

agencije za pomoč osebam s težavami začele nuditi podporo v zaposlovanju in delu delavcem 

z motnjo v duševnem razvoju. V sredini in konec 80-ih let je v ZDA prišlo do sprememb v 

podpornem zaposlovanju v vsakem rehabilitacijskem sistemu v državi. Ta model je bil že leta 

1984 formalno ustanovljen v Zveznem registru. Do leta 1990 je bilo preko 72.000 

Američanov zajetih v agencijah za podporno zaposlovanje. Podporno zaposlovanje se vse bolj 

širi in razvija tudi v državah Evropske unije. Konec 20. st. je v večini držav EU prevladovala 

visoka stopnja brezposelnosti oseb z MDR. Prav zaradi tega so se v socialni politiki pojavile 

tendence, ki so bile usmerjene v napredovanje zaposlovanja teh oseb. Prva tendenca, ki se 

obravnava kot ključni dejavnik socialne politike Evropske unije, je socialna vključenost, ki 

vsem državljanom zagotavlja enake možnosti, da polno sodelujejo v vseh vidikih družbe. 
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Druga družbena tendenca je spodbujati človekove pravice vseh državljanov v skupnosti. 

Evropska unija je sprejela sodoben model rehabilitacije, ki na ljudi s posebnimi potrebami ne 

gleda več kot na osebe, ki potrebujejo vseživljenjsko skrb. Namesto tega obstoječa socialna 

politika priznava osnovne človekove pravice oseb s posebnimi potrebami  in spodbuja njihovo 

izvajanje s pomočjo izenačevanja možnosti. Zaposlitev predstavlja odraslim osebam osnovno 

pravico, ker omogoča prihodek in izboljša kakovost življenja. Zaradi tega socialna politika 

Evropske unije določa, da mora vsak član v okviru redne nacionalne politike upoštevati 

potrebo po zaposlovanju ljudi s posebnimi potrebami. Vsaka država bi morala graditi 

strategijo za zaposlovanje invalidov preko nacionalnega akcijskega načrta za zaposlovanje 

(Bratković in Janković, 2007). 

4.2. Podporna oblika zaposlitve 

»Podporna zaposlitev je zaposlitev na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s 

strokovno in tehnično podporo uporabniku, delodajalcu in delovnemu okolju. Ta podpora 

vključuje informiranje, svetovanje, usposabljanje, osebno asistenco, spremstvo pri delu, 

razvoj osebnih metod dela, ocenjevanje delovne uspešnosti in tehnično podporo s 

prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo« (»Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov«, 2007, 2011, 2012, 2014 ). 

Nekatere osebe potrebujejo dolgotrajno in stalno podporo, da bi se uspešno usposobile za delo 

in zaposlitev (Bratković, 2007). 

Podporna zaposlitev predstavlja osebam z MDR obliko vključenosti v običajno delovno 

okolje. Kiernan in Schalock (1997) predstavita podporno zaposlitev kot obliko zaposlitve v 

okolju, kjer večina delavcev nima MDR in kjer je delavcu z MDR zagotovljena podpora za 

ohranitev zaposlitev. Podporna zaposlitev predstavlja za osebe z MDR plačano delo v 

običajnem delovnem okolju, ob kontinuiranem vodenju in podpori. Podporo nudijo delovni 

asistenti in kasneje tudi osebe iz delovnega okolja. Avtorici D. Bratković in M. Janković, 

(2013) poudarjata nekatere prednosti podporne zaposlitve: oseba, ki je vključena v podporno 

zaposlitev prejema plačo, ki je višja od nagrade za delo, ki bi jo prejela v varovanem 

delovnem okolju, večja je socialna vključenost in izboljša se socialna mreža odnosov. Osebe z 

MDR v običajnih pogojih dela pokažejo značilnosti in sposobnosti, ki jih v segregiranem 

delovnem okolju niso imele možnost pokazati. Opazne so tudi pozitivne spremembe v 

kakovosti življenja teh oseb. D. Bratković in M. Janković (2013) omenjata podporno 

zaposlitev na Hrvaškem in pravita, da je dosedanji program podpornega zaposlovanja, tako na 
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Hrvaškem kot drugje po svetu, prinesel dobre rezultate. Prav tako dodajata, da prihaja do 

naslednjih rezultatov: prihaja do socialne vključenosti in oblikujejo se odnosi med osebo z 

MDR ter ostalimi osebami brez MDR, osebe z MDR so zadovoljne z delom in odnosi na 

delovnem mestu, zadovoljne so tudi družine osebe, ki je vključena v podporno zaposlitev, 

večja je vključenost oseb z MDR v skupnost, osebe imajo na splošno boljšo kakovost 

življenja tudi na drugih področjih. Brown (1996, v Parmenter, 1996) ugotavlja, da je delo 

samo del posameznikovega življenja in imeti službo ne zagotavlja, da bo imela oseba 

kakovostno življenje. 

Plača in druge ugodnosti, ki jih pridobi oseba z MDR, pomeni večjo finančno varnost, nadzor 

nad življenjskimi odločitvami, poveča se samostojnost, izboljša se kakovost življenja in 

osebno zadovoljstvo osebe (Matson in Rusch, 1986, Wehman in Kregel, 1998, v Wehman, 

2003). 

D. Bratković (2007) omenja 4 modele podpornega zaposlovanja: 

- model individualne zaposlitve – poiskati primerno delo v skupnosti za posamezno 

osebo. Usklajujejo se zahteve dela, interesi in sposobnosti delavca. Takšen 

individualiziran pristop je ključen za uspešno zaposlovanje oseb z največjimi 

težavami; 

- skupni model (enklava) – ta model se predstavlja kot skupina oseb s težavami, ki ob 

stalni podpori delovnega asistenta delajo skupaj;  

- model mobilnih skupin – mobilna skupina običajno vključuje 3–8 oseb in enega ali 

dva delovna asistenta. Ta skupina deluje v lokalni skupnosti in ponuja razne storitve: 

urejanje okolja, čiščenje, urejanje vrtov; 

- mala podjetja – osebe z motnjo skupaj z družino in prijatelji ustanavljajo mala 

podjetja. 

Avtorici D. Bratković in M. Janković (2013) navajata nekatere osnovne značilnosti podporne 

zaposlitve: 

- interakcija z osebami brez motnje, 

- oseba prejema denarno nadomestilo in koristi druge ugodnosti (bolniška, dopust, 

dodatno izobraževanje in usposabljanje), 

- oseba je najprej nameščena v redno delovno okolje, potem pa se ji nudi usposabljanje 

za določeno delovno mesto, 

- vsakdo je lahko vključen v podporno zaposlitev, in sicer ne glede na obseg motnje, 
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- podpora je fleksibilna in se prilagaja potrebam posameznika, 

- osebi se nudi stalna podpora za ohranitev dela ali pri iskanju novega dela, 

- oseba z motnjo odloča, kje in pod katerimi pogoji želi delati, 

- podporna zaposlitev je v številnih državah uspešna alternativa varovanim delavnicam. 

Ta razvoj pomembno vpliva na šolske programe, ki pripravljajo posameznike na 

delovno okolje, zlasti na družbene in medosebne spretnosti, ki so bistvenega pomena 

za uspeh na delovnem mestu. 

Številne študije so pokazale, da so osebe z MDR lahko uspešne pri delu in lahko v 

veliki meri prispevajo v skupnosti (Winer 2000, v Flores, Jenaro, Begon˜a, Orgaz in 

Martın, 2010). 

- Osebe z MDR so pripravljene in sposobne delati ter opravljati določene naloge v 

rednem delovnem okolju. 

 

V študiji, ki je bila narejena v Španiji, jih je zanimalo, katere značilnosti podpornega 

zaposlovanja so tiste, ki povečajo kakovost življenja in ali je kakovost življenja delavcev 

večja v podporni zaposlitvi ali v zaščitenih delavnicah. Njihov cilj je bil analizirati različne 

elemente delovnih mest, ki vplivajo na kakovost življenja delavca z MDR v podpornem 

zaposlovanju. V raziskavi so ugotovili, da ni razlik v kakovosti življenja med osebami, ki 

opravljajo delo v podpornem zaposlovanju in osebami, ki delajo v varovanih delavnicah. Do 

takšnega rezultata je prišlo zaradi položaja, ki ga imajo zaposlitveni centri v Španiji. Ko so 

varovane delavnice v Španiji primerjali s tistimi v drugih državah, so ugotovili, da imajo 

drugačne in bolj pozitivne značilnosti delovnih mest, kot so ugodne delovne bonitete (dopust, 

socialna varnost, zdravstvena oskrba, nadure) in plača (nikoli ni pod minimalno plačo). Dalje 

so ugotovili, da je tipičnost delovnega mesta na splošno povezana s kakovostjo življenja in z 

dvema njenima podpoglavjema (kompetenco/produktivnostjo in 

samoodločanjem/samostojnostjo). Opazili so, da več podpore, kot prejema oseba z MDR na 

delovnem mestu, nižja je kakovost življenja in z njo povezano nižje samoodločanje in 

samostojnost. Prisotnost vedenjskih težav na delovnem mestu povezujejo z nižjimi rezultati v 

kakovosti življenja. Več kot je vedenjskih težav, nižja je kakovost življenja (Verdugo idr., 

2006). 

Številne raziskave kažejo, da so osebe z MDR sposobne opravljati delo v običajnem 

delovnem okolju. Različni avtorji navajajo pozitivne lastnosti podpornega zaposlovanja, kot 
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so: pridobivanje delovnih navad in socialnih veščin, razvijanje prijateljstva, druženje z ljudmi 

brez MDR, izboljšanje ekonomskega statusa ...). Kljub pozitivnim lastnostim pa osebe, ki so 

vključene v podporno zaposlitev, opravljajo delo s krajšim delovnim časom in so na nižjih 

plačanih položajih. 

 Delovni asistent (»job coach«) 

A. Bray (2003) meni, da delo delovnega asistenta (»job coacha«)  zahteva znanje številnih 

veščin, poznavanje metod učenja in podpore odraslih oseb z MDR ter po mnenju avtorice 

obsega tudi naslednje dejavnosti: 

- pomoč pri iskanju dela, ki ustreza osebi z MDR, 

- pomagati zaposlenemu in ostalim delavcem razumeti in jim pomagati pri nudenju 

podpore osebi z MDR, 

- učiti osebo z MDR, kako opraviti delo, 

- pomagati pri reševanju začetnih težav, ki se pojavijo pri delu in pomagati pri 

doseganju samostojnega opravljanja dela. 

 

»Naloga job coacha je nudenje ustrezne podpore pri opravljanju dela v realnem delovnem 

okolju. Takšna podpora lahko vključuje usposabljanje na delovnem mestu, trening socialnih 

veščin, pomoč za prihod na delo in odhod iz dela (osebna asistenca) in ostalo pomoč, ki je 

potrebna za uspešno opravljanje dela« (Evalvacija in oblikovanje modela podpornega 

zaposlovanja, 2009). 

Delovni asistent nudi osebi z MDR prilagojeno podporo za usposabljanje za delovne 

aktivnosti v rednem delovnem okolju, spodbujanje socialne integracije osebe v delovnem 

okolju in podporo, ki ima cilj uresničevanja delovne učinkovitosti in kakovosti delovnega 

življenja. Delo delovnega asistenta se s časom zmanjšuje in počasi ukinja. Podpora se dopolni 

ali v celoti nadomesti z naravno podporo drugih delavcev, kolegov. Glavna naloga delovnega 

asistenta je doseči to, da oseba z MDR pri delu postopoma postaja samostojnejša in na ta 

način osebo podpirajo zaposleni na delovnem mestu. Oblika podpore, ko oseba z MDR 

dobiva podporo in pomoč od zaposlenih, se imenuje naravna podpora (Bratkovič, 2007; 

Bratković in Janković, 2013). Delovni asistent prevzema delo posrednika, svetovalca in 

osrednjega partnerja v pogovoru med delodajalcem in ostalimi zaposlenimi. Od delovnih 

asistentov se pričakuje zelo visoka stopnja osebne odgovornosti. Za razliko od delovnega 
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usposabljanja v skupini, v sklopu dnevnega centra ali zaščitenih delavnic, je tukaj pristop 

veliko bolj oseben in to od delovnega asistenta zahteva še dodatne zahteve (Bratković, 2007). 

 Naravna podpora 

Pojem naravna podpora, »natural support«, sta prva predstavila Nisbet in Hagner (1988, v 

Wehman in Bricout, 2015). Podpora je ena izmed oblik pomoči osebam z MDR, da postanejo 

bolj samostojne in sposobne nadzirati svoje življenje. Vsak posameznik potrebuje neko 

stopnjo asistence, da uspe oziroma napreduje v življenju. Osebe z MDR potrebujejo podporo, 

da so uspešne v šoli, na delu, doma in v skupnosti. 

Naravno podporo pri delu lahko opredelimo kot »vsako strategijo, vir, odnos ali interakcijo, ki 

jih zagotovijo oseba, instrument ali oprema, ki je običajno na voljo in zviša kakovost življenja 

osebe« (Jordan de Urríes in Verdugo, 2003, v Verdugo idr., 2006, str. 309). Posameznikom, 

ki nudijo osebam z MDR podporo pri iskanju službe in posledično tudi podporo na delovnem 

mestu, predstavlja izziv to, da to podporo preusmerijo v naravno obliko podpore in v 

delovnem okolju, kot je npr. podpora sodelavcev (Parmenter, 1996). 

Študije so pokazale, da lahko sodelavci osebam z MDR nudijo dobro podporo na delovnem 

mestu. Včasih lahko delovni asistent pomaga ostalim zaposlenim pri nudenju podpore osebi z 

MDR. Študije so pokazale, da kadar so bili zaposleni usposobljeni za nudenje podpore 

osebam z MDR, so bile te osebe bolj uspešne na delovnem mestu, več so zaslužile in imele 

več prijateljev na delovnem mestu. Za dobre rezultate pri delu je dobro, da so ostali delavci že 

od začetka vključeni v podporo odraslim osebam z MDR (Bray, 2003). 

 Prednosti podporne zaposlitve 

Pregled literature kaže, da podporna zaposlitev izboljša socialni status, socialno vključitev in 

socialne veščine. Poleg tega je povezana z višjo kakovostjo življenja, duševnim zdravjem in 

samozavestjo v primerjavi z delom v zaščitenih delavnicah (Flores idr., 2001, Jahoda idr., 

2008, Jahoda idr., 2009, Kober in Eggleton, 2005, v Social and economic outcomes, 2011). 

To pa pogosto vodi do večjega zadovoljstva z delom in večje možnosti do interakcij v 

skupnosti (Forrester-Jones, Jones, Heason in Di'Terlizzi, 2004, v Social and economic 

outcomes, 2011). Schur (2002, v Social and economic outcomes, 2011) je dokazal, da 

zaposlitev zmanjšuje socialno izolacijo, ljudje se ob zaposlitvi naučijo veščin, ki lahko 

povečajo participacijo v družbi. Izvedel je raziskavo, v kateri je preučeval vpliv podporne 
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zaposlitve na zaslužek, ugodnosti in davčne olajšave. Ugotovitve iz raziskave so pokazale, da 

zaposlitev osebe z MDR poveča dohodek v gospodinjstvu za 49 %. Raziskava je še pokazala, 

da zaposlitev zmanjša stopnjo revščine med odraslimi osebami z MDR za 20 %. Študije o 

razlikah med spoloma podpirajo te ugotovitve in dodajajo, da ženske z MDR delajo na slabše 

plačanih delovnih mestih in zaslužijo manj denarja (Boeltzig, Timmons in Butterworth, 2009, 

v Social and economic outcomes, 2011). 

Podporna zaposlitev je učinkovita za tiste posameznike z MDR, ki so najbolj zaposljive, 

medtem ko zaščitene delavnice še vedno predstavljajo najbolj običajno delovno mesto za 

posameznike s precejšnjo nezmožnostjo (McInnes, Ozturk, McDermot in Mann, 2010; 

Weheman in Revell, 2000, v Nettles, 2013). 

Študija Forrester-Jones (2004, v Social and economic outcomes, 2011) je pokazala, da 

podporna zaposlitev omogoča več možnosti, da se osebe z MDR bolj pogosto vključujejo v 

prostočasne dejavnosti, in sicer v primerjavi s tistimi, ki obiskujejo zaščitene delavnice. Schur 

(2002, v Social and economic outcomes, 2011) je ugotovil, da zaposlitev zmanjša socialno 

izključenost, saj skozi zaposlitev lahko pridobijo veščine, ki povečajo družbeno pripadnost. 

 Zadovoljstvo zaposlenih s podporno zaposlitvijo 

Zadovoljstvo zaposlenih je definirano kot izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika. 

Je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, 

izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta (Mihalič, 

2008, v Zadovoljstvo zaposlenih, 2015). Zadovoljstvo pri delu lahko pojmujemo tudi kot 

občutek, ki navdaja posameznika, zaradi katerega se veseli dela, delovnih izzivov in srečanja 

s sodelavci (Zadovoljstvo zaposlenih, 2015). 

Številni avtorji in raziskovalci navajajo različna mnenja in ugotovitve o zadovoljstvu 

zaposlenih glede podpornega zaposlovanja oseb z MDR. Agosta, Brown in Melde (1993, v 

Kregel in Wehman, 1997) so ugotovili, da negativno vedenje in stereotipi, ki so jih opazili pri 

zaposlenih, predstavljajo glavno oviro pri učinkovitem izvajanju podporne zaposlitve. Fabian, 

Edelman in Leedy (1993, v Kregel in Wehman, 1997) ugotavljajo podobno in opisujejo 

načine, v katerih lahko negativno vedenje zaposlenega predstavlja oviro pri izvajanju naravne 

podpore. 

Drugi raziskovalci opisujejo bolj pozitivna vedenja zaposlenih glede podpornega 

zaposlovanja. Kregel in Unger (1993, v Kregel in Wehman, 1997) sta ugotovila, da so 
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zaposleni ocenili zelo dobro delovno uspešnost udeležencev podporne zaposlitve. Zaposleni 

navajajo, da so osebe, ki so vključene v podporno zaposlitev, sposobne opraviti delo. Številne 

študije (Kregel, Parent in West, 1994; Shafer, Kregel, Banks in Hill, 1988, v Kregel in 

Wehman, 1997) so pokazale, da zaposleni ocenjujejo delo oseb z MDR kot zelo uspešno. 

Kregel in Wehman (1997) opozarjata, da to ne pomeni, da so vse osebe, ki opravljajo 

podporno zaposlitev, odlični delavci. Nekatere študije so še pokazale, da nadrejeni slabše 

ocenjujejo hitrost in samostojnost pri njihovem delu, medtem ko splošno delovno uspešnost 

ocenjujejo visoko. 

Druge raziskave so pokazale, da imajo osebe, ki so vključene v podporno zaposlitev, 

pozitiven vpliv na vse zaposlene v podjetju. Številni zaposleni namreč navajajo, da te osebe 

izboljšajo moralo pri zaposlenih v nekem podjetju (Kregel in Wehman, 1997). Podobno 

ugotavljata Kregel in Tomiyas (1994, v Kregel in Wehman, 1997) in pravita, da v različnih 

pogledih pozitivno vplivajo na zaposlene. 

4.3. Vključitev v delovno okolje 

Delovno mesto je okolje, kjer vstopamo v nove medosebne odnose in je pomembno za razvoj 

in rast osebnosti z vidika sprejemanja vlog. D. Brečko (1995) meni, da je prav delovna 

skupina najpomembnejši agens osebnostnega razvoja ter da zaposlitev predstavlja eno izmed 

ključnih mest za vzpostavitev identitete. Trček (1984, v Brečko, 1995) poudari, da so prav 

odnosi med sodelavci lahko pomembnejši dejavniki produktivnosti kot denarna spodbuda. 

Socialna vključitev prav tako pomeni razvijanje odnosa med osebami z MDR in sodelavci v 

rednem delovnem okolju (Carrier, 2007; Wistow Schneider, 2003, v Hall, 2010). Socialna 

interakcija na delovnem mestu lahko vključuje tudi sodelovanje v izmenjavanju šal ali skupno 

kosilo (Butterworth, Hagner, Helm in Whelley, 2000, v Hall, 2010). Vander Hart (1998, v 

Hall, 2010), ugotavlja, da so primerne socialne veščine, ki so v neki delovni kulturi zaželene 

in sprejete, pomembne pri razvijanju odnosov s sodelavci. 

4.3.1. Sklepanje prijateljstva in odnosi na delovnem mestu  

Wistow in Schneider (2003, v Hall, 2010) ugotavljata, da so lahko prijateljski odnosi na 

delovnem mestu površinski. V njuni raziskavi 40% oseb z MDR ni imelo tesnejših 

prijateljskih odnosov z drugimi. Čeprav sta avtorja v raziskavi zaznala nekaj primerov 

tesnejših prijateljskih vezi in druženj, sta opazila tudi primere odtujitve pri njihovih 
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sodelavcih. Riches in Green (2003, v Hall, 2010) v svoji raziskavi navajata, da je 

izmenjavanje šal in druženje oseb z MDR z drugimi zaposlenimi nekaj običajnega in rednega. 

V raziskavi, ki jo je opravil Blessing (2004, v Hall, 2010), je 56 % oseb imelo redne stike s 

sodelavci čez dan, 64 % je le redko komuniciralo s sodelavci izven delovnega okolja, 34,6 % 

se je občasno šalilo v odnosu z drugimi in 43,2 % oseb se je družilo s sodelavci na odmoru za 

kosilo ali zgolj odmoru. 

Vander Hart (1998, v Hall, 2010) ugotavlja, da imajo osebe z lažjo MDR več interakcij z 

drugimi kot osebe z zmerno ali težjo MDR. Avtor še ugotavlja, da veliko oseb nima 

priložnosti za druženje z drugimi, ker so zaposleni za krajši delovni čas in nimajo odmora za 

kosilo ali malico. 

Sodelovanje oseb z MDR pri nekaterih delovnih običajih, kot so udeleževanje izletov, 

druženje z ostalimi sodelavci pri kosilu, skupno pitje kave ipd. tem osebam pomaga pri 

doseganju občutka pripadnosti (Butterworth, Hagner, Helm in Whelley, 2000, v Hall, 2010). 

Po mnenju avtorjev, kot sta Nisbet in Hagner (1988, v Kregel in Wehman, 1997), je glavna 

prednost podporne zaposlitve ta, da imajo osebe z MDR možnost sodelovanja in druženja s 

sodelavci v delovnem okolju. 

Pregled literature o zadovoljstvu na delovnem mestu kaže, da se lahko delovno okolje in 

odnosi s sodelavci štejejo med najpomembnejše dejavnike, ki prispevajo k delovnemu uspehu 

in zadovoljstvu (Mosley, 1988, v Wehman, 2003). Prijateljstvo na delovnem mestu ima 

pomembno vlogo v kakovosti posameznikovega delovnega življenja. Delovna uspešnost, 

ohranitev dela in zadovoljstvo z delom so povezani s posameznikovim sodelovanjem v 

družbenih odnosih s sodelavci (Kirmeyer, 1988; Klein in D'Aunno, 1986; Young, 1986, v 

Wehman, 2003). Vključitev v delovno okolje oziroma možnost interakcije in skupnega dela s 

sodelavci, ki niso intelektualno ovirani, predstavlja stopnjo kakovosti podpornega 

zaposlovanja (Mank, Ciofi in Yovanoff, 1997, v Wehman, 2003). Čeprav integracija 

vključuje več kot samo interakcije, se lahko domneva, da je posameznikova participacija v 

delovnem okolju pokazatelj družbene sprejetosti pri sodelavcih in zadovoljstva z delom 

(Wehman, 2003). Wehman (2003) izpostavi, da gre pri vključevanju v delovno okolje za 

subjektivni proces. 

Bigby, Fyffe in Ozanne (2007, v Hall, 2010) ugotavljajo, da imajo osebe z MDR željo po 

sklepanju prijateljstva, vendar po njihovem mnenju nimajo dovolj podpore in primernih 

socialnih veščin. Pri vzpostavljanju odnosov in pridobivanju pozitivnih socialnih interakcij se 
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osebe z MDR soočajo s številnimi omejitvami in težavami (Hall, 2010). Carrier (2007, v Hall, 

2010)  je ugotovil, da se nekateri delavci na delovnem mestu izogibajo osebam z MDR zaradi 

težav, ki jih imajo pri govoru. 

Pomembno je tudi, kako in kdaj zaposleni sodelujejo med seboj. Zaposleni lahko prepoznajo 

posebne dogodke pri drugih zaposlenih, kot so rojstni dan, rojstvo otroka ipd. Aktivna 

udeležba v eni izmed socialnih funkcij, ki vključuje zaposlene iz podjetja, lahko prispeva k 

temu, da se delavci počutijo kot del kolektiva (Wehman, 2003). Hughes, Rusch in Curl (1990, 

v Wehman, 2003) pravijo, da zaposlitvena integracija pomeni, da zaposleni medsebojno 

sodelujejo kot enakopravni člani delovnega okolja. 

Wehman (2003) ugotavlja, da lahko v nekaterih službah zaposleni delajo drug ob drugem in 

imajo ob tem možnost do pogostih interakcij. Nekateri zaposleni lahko opravljajo delo v 

ločenih prostorih znotraj stavbe in se čez dan srečujejo le občasno. Obstajajo pa tudi situacije, 

kjer zaposleni skoraj nikoli nimajo stikov z drugimi delavci, razen z nadrejenimi. 

Pomemben pokazatelj integracije v delovno okolje je tudi značilnost delovnega mesta, kjer 

osebe opravljajo delo (Butterworth, Whitney-Thomas in Shaw, 1997; Chadsey-Rusch, 

Gonzales, Tines in Johnson, 1989; Mank, Cioffi in Yovanoff, 1997, v Wehman, 2003). To je 

prostor, kjer oseba skupaj z ostalimi zaposlenimi preživi večino svojega delovnega časa. Delo 

v istem delovnem času, opravljanje podobnih nalog delovnega mesta, malicati oz. imeti 

odmor ob istem času kot ostali zaposleni, daje osebi možnost za socialne interakcije in skupne 

pogovore (Butterworth idr., 1997, v  Wehman, 2003). Wehman (2003) opozarja, da je oseba z 

motnjo prikrajšana za druženje z drugimi, kadar opravlja delo v ločenem prostoru stavbe ali 

drugem delovnem času kot ostali delavci. 

Tudi sprememba osebja ima lahko pomemben vpliv na delovno kulturo in družbeno okolje 

nekega delovnega okolja. Npr. nov nadrejeni se lahko odloči za nekatere spremembe v 

podjetju in določi, da vsi zaposleni ne hodijo na malico ob isti uri, ampak izmenično 

(Wehman, 2003). 

Ljudje so bolj nagnjeni k sklepanju prijateljstva s tistimi posamezniki, s katerimi imajo 

podobne interese in izkušnje (Wehman, 2003). Avtor dodaja, da lahko prijazna in sproščujoča 

delovna klima spodbuja druženje med delavci. Vzdušje v delovnem okolju je lahko 

sproščujoče zaradi odsotnosti nadrejenega, medtem ko je ob njegovi prisotnosti vzdušje 

hladno, tiho in tekmovalno (Wehman, 2003). 
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5 KAKOVOST DELA KOT ELEMENT KAKOVOSTI ŽIVLJENJA ODRASLIH 

OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Taylor in Bogdan (1990, v Butterworth, idr., 1997) opisujeta kakovost življenja kot edinstven 

osebni konstrukt, ki ga je težko meriti, saj se kriteriji razlikujejo od osebe do osebe. 

Predlagata, da kakovost življenja razumemo kot edinstveno osebno izkušnjo, saj posameznik 

lahko isto situacijo drugače razume. Družbeno življenje je eno od področij, ki določajo 

kakovost življenja ljudi z MDR (Schalock, Garden in Bradley, 2007, v Assunta, 2013). 

Avtorici D. Bratković in B. Rozman (2007) pojem kakovost življenja razlagata z naslednjimi 

značilnostmi: 

- Kakovost življenja ni nekaj, kar bi oseba enostavno dobila, ampak jo kreira skupaj z 

drugimi. 

- Je diskrepanca med uresničenimi in nezadovoljenimi potrebami in željami 

posameznika (večje kot je nesorazmerje, slabša je kakovost življenja). 

- Kakovost življenja je ustvarjena, kadar so zadovoljene osnovne potrebe posameznika 

in kadar ima oseba možnost, da ustvari svoje cilje in možnosti na pomembnih 

življenjskih področjih (Goode, 1994a; Woodil idr., 1994; v Goode, 1997, v Bratkovič 

in Rozman, 2007). 

- Kakovost življenja pomeni, da je nekdo zmožen določiti smer svojega življenja in 

kreirati svoj obstoj na osnovi lastnih teženj, želja in potreb (Holm, Holst in Perlt, 

1994, v Bratković in Rozman, 2007). 

Ko govorimo o kakovosti življenja, govorimo o multidimenzionalnem in interakcionalnem 

konceptu (Chen, Bruininks, Charlie in Hayden, 1993; Emerson, 1985; Schalock in Genung, 

1993; Hughes, Hwang, Kim, Eisenman in Killian, 1995; Schalock, 1996; Schalock, 1997, v 

Bratković in Rozman, 2007), ki se odraža v splošnem dojemanju blaginje in zadovoljstva 

(Schalock, 1996; Schalock in Verdugo, 2002, v Verdugo idr., 2006) in ki zajema velik del 

medsebojnih, na različne načine povezanih dejavnikov. Skupna značilnost različnih pristopov 

je ta, da poudarjajo kakovost življenja na ravni posameznika. Vendar pa je treba poudariti 

dejstvo, da posamezniki živijo v okolju, ki je zaznamovano z različnimi fizičnimi, socialnimi, 

ekonomskimi in kulturnimi značilnostmi. Vsak posamezni vidik nekega okolja ima svojo 

»kakovost«, ki vpliva na kakovost življenja, ki jo doživlja posameznik. Dejavniki, ki vplivajo 

na kakovost življenja lahko variirajo od posameznika do posameznika, in sicer glede na 

njihove življenjske pogoje in spremembe v okolju (Bratković in Rozman, 2007). 
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Lindstrom (1992, v Bratković in Rozman, 2007) navaja štiri osnovne vidike, s katerimi lahko 

opazujemo kvaliteto življenja:  

1. osebni (telesne, psihološke in duševne značilnosti), 

2. medosebni (družinska, prijateljska in družbena mreža socialnih odnosov),   

3. okoljski in zunanji (stanovanje, delo ipd.),  

4. globalni (kulturne specifičnosti, družbena skrb za posameznika). 

Renvick, Brown in Raphael (2000, v Bratković in Rozman, 2007) skozi holistični pristop 

(koncept kakovosti življenja, ki je osredotočen na osebo) opisujejo kompleksnost medsebojno 

različnih dejavnikov kakovosti življenja na mikro, mezo in makro ravni. Izhodišče tega 

pristopa je ta, da posameznik živi v sklopu svoje okolice: fizičnega okolja, družbenih in 

kulturnih skupin ter skupnosti in da je kakovost življenja treba opazovati v tem kontekstu. 

Na kakovost življenja oseb z MDR skozi vse življenje vplivajo naslednje kritične okoljske 

spremenljivke: stopnja zdravstvenega varstva, bivalno okolje (pogoji bivanja in vsakdanjega 

življenja), prisotnost družinskih razmerij, socialni in čustveni odnosi z drugimi (npr. s 

prijatelji, kolegi, sodelavci), rehabilitacije in podpore, izobraževanje, delovno okolje kot tudi 

prosti čas in prostočasne dejavnosti. Vpliv teh spremenljivk na kakovost življenja se 

spreminja v času različnih življenjskih obdobij in glede na stopnjo podpore, ki jo 

posamezniku nudi okolica (Stark in Faulkner, 1996, v Bratković in Rozman, 2007). 

Schalock (1986; 1996; 1997, v Bratković in Rozman, 2007) je prišel do zaključka, da so 

dejavniki kakovosti življenja oseb z MDR na splošno enaki ali podobni tistim v splošni 

populaciji. Avtor definira model kazalcev kakovosti življenja teh ljudi, ki vsebuje osem 

ključnih dimenzij, ki so: čustveno, materialno in fizično dobro počutje, medosebni odnosi in 

osebni razvoj, samoodločanje, socialno vključevanje in pravice. Čustveno počutje se nanaša 

na stopnjo čutenja in dojemanja varnosti, sreče in zadovoljstva. Medosebni odnosi vključujejo 

določeno stopnjo vzpostavljenih intimnih, tesnih odnosov z drugimi. Materialna korist je 

povezana s socialno-ekonomsko in eksistencialno varnostjo. Osebni razvoj vključuje 

priložnost za izobraževanje, razvijanje znanja in sposobnosti, skozi različne dejavnosti, 

možnost razvoja kompetenc in samouresničevanja. Fizično dobro počutje kot značilnost 

zdravstvenega stanja je povezano z zdravstveno oskrbo, prehrano, rekreacijo in prostim časom 

ter sodelovanjem v vsakodnevnih dejavnostih. Samoodločanje se nanaša na stopnjo osebne 

avtonomije, kar pomeni, da ima nadzor nad svojim življenjem, ima možnost izbire in 
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odločanja. Socialna vključenost označuje sprejetost v družbeni skupnosti, družbeni status, 

socialne vloge in pridobivanje družbene podpore. 

Kakovost življenja dobiva torej nove razsežnosti. Poleg zadovoljevanja temeljnih pogojev za 

življenje se vedno bolj poudarjajo potrebe po izpopolnjevanju pri delu, občutek pripadnosti, 

zadovoljstvo z izpopolnjevanjem svojih zmožnosti (Antončič in Boh, 1991, v Gričar, 2007). 

Svetlik (1996, v Gričar, 2007) poudarja, da je kakovost življenja odvisna od tega, kako ljudje 

porabljajo sredstva, ki jih imajo na voljo. 

Svetlik (1991, v Antončič in Gnidovec, 1996) pravi, da na kakovost življenja ljudi nasploh 

bistveno vpliva tudi kakovost delovnega življenja, saj je delo temeljni vir narodnega bogastva 

in tako tudi vir bogastva vsakega posameznika. Antončič (1985, v Antončič in Gnidovec, 

1996) dodaja, da je zaposlitev tudi sredstvo za zadovoljevanje človekovih potreb, ki niso 

samo instrumentalne potrebe (potreba po samostojnosti pri delu, odgovornosti in iniciative ...) 

in so povezane s poklicnimi vrednotami, ki jih ima posameznik. Rusch in Millar (1998, v 

Goh, 2010) ugotavljata, da prav zaposlitev predstavlja pomemben element kakovosti življenja 

odraslih oseb z MDR. Delo oziroma zaposlitev izboljša njihovo kakovost življenja v smislu 

ekonomske blaginje, skrbi za samega sebe, sklepanja prijateljstva in vključitve v družbo. 

Posamezniki z MDR, ki sodelujejo v podpornem zaposlitvenem programu in so s pomočjo 

zaposlitvenega koordinatorja zaposleni znotraj skupnosti, so deležni višje stopnje vključenosti 

kot uporabniki, ki so zaposleni v varovanem delovnem okolju (Murphy in Rogan, 1995; 

Wehman, Inge, Revell in Brooke, 2007, v Goh, 2010). Na splošno ima zaposlitev zelo 

pozitiven vpliv, saj izboljšuje socialni status, socialno integracijo in druženje (Farris in 

Stancliffe, 2001, Forrester-Jones idr. 2004, v  Flores  idr., 2010). 

5.1. Kakovost delovnega življenja 

Kakovost delovnega življenja je stopnja, do katere so posamezniki sposobni zadovoljiti 

pomembne osebne potrebe, medtem ko so zaposleni v podjetju. Podjetja, ki želijo pri 

zaposlenih doseči kakovost delovnega življenja, na splošno skušajo zaposlenim vcepiti 

občutek varnosti, enakosti, ponosa, notranje demokracije, lastništva, samostojnosti, 

odgovornosti in prilagodljivosti. Trudijo se, da so v odnosu do zaposlenih pošteni in jim 

nudijo podporo, odprte komunikacijske kanale na vseh ravneh, zaposlenim ponujajo 

priložnost, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo, in jim hkrati želijo omogočiti, da 

izvajajo svoje naloge (Srivastava in Kanpur, 2014). Breaugh (1985, v Antončič in Gnidovec, 
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1996) poudarja pomen samostojnosti pri delu kot ključne značilnosti pri delu. Posameznik, ki 

ima pri delu zelo malo samostojnosti, bo verjetno manj zadovoljen z delovno kariero kot tisti, 

ki lahko v večji meri določa o tem, kaj in kako bo delal. Večje zadovoljstvo z delom  

nedvomno prispeva k večji kakovosti delovnega življenja in tudi h kakovosti življenja 

nasploh. 

Svetlik (1996) navaja, da v literaturi s področja upravljanja človeških virov, kakovost 

delovnega življenja opredeljujemo kot sredstvo za povečevanje produktivnosti, in sicer s 

pomočjo večje motiviranosti in večjega zadovoljstva delavcev, zmanjševanja stresnih situacij, 

izboljšanja komuniciranja ter zmanjševanja odpora do sprememb. Izhajamo iz spoznanja, da 

produktivnosti dela dolgoročno ni mogoče povečevati z avtokratskim vodenjem, saj ljudje 

tako organizacijo slej ko prej zapustijo; če ne fizično, pa duhovno. Delavce je treba pritegniti 

k reševanju težav, ki zadevajo njih in njihove odnose z organizacijo. Tak pristop k upravljanju 

naj bi bil sestavni del organizacijske kulture. 

Dessler (1988, v Černe Peršolja, 2003) pravi, da je kakovost delovnega življenja izražena z 

možnostmi zaposlenih, da z delom zadovoljijo svoje osebne potrebe in je tako določena – s 

poštenim, enakopravnim in spodbujevalnim obravnavanjem zaposlenih: 

- z možnostmi vseh zaposlenih, da v največji meri uporabijo svoje sposobnosti in 

dosežejo največjo možnost samouresničitve; 

- z odkritim in zaupljivim komuniciranjem med vsemi zaposlenimi; 

- z dejavno vlogo vseh zaposlenih pri sprejemanju pomembnih odločitev, ki 

zadevajo njihovo delo; 

- z ustreznim in poštenim nagrajevanjem; z zdravim in varnim delovnim okoljem 

(Svetlik, 1998, v Černe Peršolja, 2003). 

5.1.1. Kakovost delovnega življenja v podpornem zaposlovanju 

Kakovost delovnega življenja predstavlja stopnjo posameznikovega zadovoljstva z vlogo, 

odnosom in dolžnostmi na delovnem mestu. Zadovoljstvo temelji na različnih dejavnikih, ki 

vplivajo na posameznika, na njegove osebnostne spremenljivke, socialno kulturne norme in 

kulturo delovnega mesta (Kiernan in Knutson, 1990, v Kiernan in Marrone, 1997).  

Interakcije, ki jih imajo osebe z MDR z drugimi osebami na delovnem mestu, vplivajo na 

njihovo socialno vključenost v delovno okolje. Vander Hart (2000, v Hall, 2010) je ugotovil, 

da na delovnem mestu, kjer so osebe z MDR zaposlene, nimajo priložnosti za druženje z 
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ostalimi sodelavci. Wistow in Schneider (2003, v Hall, 2010) pa opozarjata, da fizična 

integracija ne pomeni nujno tudi socialne integracije. Številne raziskave so pokazale, da so 

posamezniki z MDR lahko uspešni pri delu in lahko prispevajo v družbeno skupnost (Winer, 

2000, v Flores idr., 2010). 

V študiji, ki je bila narejena v Španiji in je zajemala vzorec z 232 osebami z MDR (160 

vključenih v podporno zaposlitev in 72 v varovano delovno okolje), so ugotovili, da ni razlike 

v kakovosti življenja med osebami, ki so vključene v podporno zaposlitev in osebami, ki so 

vključene v zaščiteno delovno okolje (Flores idr., 2010).  

 Dejavniki, ki vplivajo na kakovost delovnega življenja 

Svetlik (1996) poudarja, da posamezniki v delovnem okolju najdejo družbo, sodelavce, s 

katerimi se družijo in skupaj rešujejo delovne naloge. Ljudje izbirajo dela, pri katerih se 

potrjujejo kot ustvarjalna bitja in tako tudi pri delu težijo k višji stopnji zadovoljevanja potreb: 

imeti, ljubiti in biti (Allart, 1993, v Svetlik, 1996): 

- potreba »imeti« (materialne potrebe in potrebe po varnosti); 

- potreba »ljubiti« (socialne potrebe, potrebe po pripadnosti in spoštovanju); 

- potreba »biti« (potrebe po samopotrjevanju oz. po samouresničevanju in osebnostni 

rasti). 

Dejavniki, ki določajo stopnjo kakovosti delovnega življenja, se razlikujejo od vsakega 

posameznika. Poleg tega pa ti dejavniki pri posamezniku variirajo tudi skozi čas. Avtorja 

Kiernan in Malone (1997) poudarjata, da kar nekomu v neki situaciji predstavlja kakovost, 

nekomu drugemu tega na predstavlja. 

Avtorja Kiernan in Marrone (1997) obravnavata kakovost delovnega življenja kot družbeno 

gibanje, ki je soodvisno z ostalimi dejavniki življenja. Postavljata si vprašanje, kaj je treba 

narediti, da se zadosti potrebam in pričakovanjem vseh vpletenih, tako da bodo ljudje v 

organizaciji imeli zdravo delovno razmerje. 

Kakovost življenja ni samo tisto, kar delavec potrebuje, ampak gre za povezavo med 

pričakovanjem delovnega mesta in posameznikovim potrebam. Kadar se pričakovanja 

podjetja in potrebe posameznika ujemata, pride do uresničitve zadovoljstva (Getzel in Guba, 

1957, v Kiernan in Marrone, 1997). 
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Narejene so bile številne raziskave o kakovosti delovnega življenja, ki je pogosto 

obravnavana kot podskupina kakovosti življenja. Mnenja avtorjev glede njune povezanosti so 

različna. Številni avtorji so prepričani, da ju je treba obravnavati ločeno. Poleg tega menijo, 

da visoka stopnja kakovosti na enem področju ni nujno pokazatelj njene visoke stopnje na 

drugem področju (v Kiernan in Marrone, 1997). 

Obstajajo nekateri dejavniki, ki so povezani z zadovoljstvom posameznika na delovnem 

mestu. Dejavniki dela, ki so bistveni za kakovost delovnega življenja, kot so zanimivost dela, 

pomembnost in raznolikost nalog, možnost napredovanja, samostojnost, udeležba pri 

soodločanju, praviloma niso bili dosegljivi za osebe z MDR (Kiernan idr, 1991; McGaughey 

idr, 1994; West, Rewel in Wehman, 1992, v Kiernan in Marrone, 1997).  

Avtorja Kiernan in Marrone (1997) ugotavljata, da je pripadati in biti del družbenega 

konteksta pozitiven dejavnik za kakovost delovnega okolja. 
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III EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Socialna vključenost je ena izmed ključnih dejavnikov za uspešno zaposlitev in kakovost 

delovnega okolja (Nisbet in Hagner, 1988; Yan idr, 1990, v Vander Hart, 2000). Čeprav 

osebe z MDR na splošno izkušajo večjo stopnjo socialne vključenosti kot nekoč, se le-ta 

znotraj družbene skupnosti razlikuje (McConkey, Walsh-Gallagher in Sinclair, 2005, v Hall, 

2010). Osebe z MDR imajo glede na medosebne odnose v družbi na splošno različne izkušnje 

s socialno vključenostjo. Avtorji Pedlar, Hawworth, Hutchison, Taylor in Dunn (1999, v Hall, 

2010) ugotavljajo, da te osebe večino časa, na delu in v družbi, preživijo z osebami z MDR in 

se ne družijo z drugimi ljudmi. Hall (2005, v Hall, 2010) je ugotovil, da lahko osebe z MDR 

socialno vključenost doživljajo različno. Tam, kjer se zdi, da so osebe izključene (dnevni 

centri, varovano delovno okolje), se osebe počutijo vključene, in v okolju, kjer naj bi se te 

osebe počutile vključene (zaposlitev v običajnem delovnem okolju), se običajno počutijo 

izključene.  

Z. Novak (2000) ugotavlja, da osebe z MDR, ki so vključene v program podporne zaposlitve, 

drugače funkcionirajo, so samostojnejše in samozavestnejše. Drugačno je njihovo vedenje in 

drugačne so njihove socialne veščine (pohvalijo, dajejo zrelejše in drugačne komentarje). Z 

vključitvijo v redno delovno okolje so veliko pridobili. 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je socialna vključenost oseb z MDR v rednem 

delovnem okolju, in sicer v primerjavi z njihovo vključenostjo v VDC-ju. Pri tem bom 

izhajala iz informacij o tem, kako uporabniki zaznavajo lastno vključenost in kako njihovo 

vključenost ocenjujejo mentorji v obeh delovnih okoljih. S tem bom poskušala odgovoriti na 

vprašanje, v katerem okolju se čutijo te osebe bolj vključene. 

Zanima me tudi, če opravljanje dela v rednem delovnem okolju vpliva na kakovost življenja 

in preživljanje prostega časa. 

 

Namen in cilji: 

- ugotoviti, kakšna je socialna vključenost osebe z MDR v obeh delovnih okoljih (podporna 

zaposlitev in varovano delovno okolje); 

- ugotoviti, kako oseba z MDR izraža pripadnost do obeh delovnih okolij (podporna 

zaposlitev in varovano delovno okolje); 
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- ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki zavirajo oziroma spodbujajo socialno vključenost 

osebe z MDR v rednem delovnem okolju; 

- ugotoviti, kakšen je vpliv podporne zaposlitve na kakovost preživljanja prostega časa in 

na vključenost v skupnost, kjer oseba biva;  

- ugotoviti, kakšno je mnenje mentorjev o možnostih razvijanja podporne zaposlitve v 

prihodnje. 

 

Za raziskovanje sem zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1 –  Kako oseba doživlja medosebne odnose s sodelavci? Kako oseba doživlja delo, ki ga 

opravlja? Na kakšen način poteka druženje z zaposlenimi v podjetju? Kako je oseba 

zadovoljna z delom, ki ga opravlja? Kako poteka sodelovanje med podjetjem in varstveno 

delovnim centrom? 

RV2 – Kako oseba doživlja medosebne odnose s sodelavci – souporabniki? Kako oseba z 

MDR doživlja odnose, komunicira z zaposlenimi – mentorji v VDC-ju? Kakšen odnos ima 

oseba z MDR do dela v VDC-ju,  ostalih aktivnosti in programov, ki se dogajajo v njem? 

RV3 – Kako zaposleni v podjetju ocenjujejo kakovost dela pri uporabnikih? Kako zaposleni v 

podjetju ocenjujejo odnos uporabnikov do dela? Kako ocenjujejo vzpostavljanje odnosov, 

interakcije z zaposlenimi? 

RV4 – Kako oseba z MDR preživlja prosti čas (druženje s prijatelji, različne aktivnosti)? 

RV5 – Kakšno mnenje imajo mentorji v obeh delovnih okoljih o podporni zaposlitvi v 

prihodnje? 

7 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODE DELA 

V raziskavi sem uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja (multiplo študijo primera). 

Informacije sem zbirala z delno strukturiranimi odprtimi intervjuji. Vprašanja, ki so bila 

odprtega tipa, sem sproti prilagajala vsakemu intervjuvancu.  

7.1. Vzorec  

V raziskavo je bilo vključenih 12 oseb, in sicer: 

 4 osebe z MDR, 

 4 zaposleni v podjetju (intervju sem opravila s tremi mentorji in eno sodelavko, ki ni 

mentorica osebi, vendar z njo preživi največ časa na delovnem mestu), 

 4 strokovni delavci v VDC-ju. 
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Vsi intervjuvanci so prostovoljno pristali na pogovor oz. intervju z mano. Za sodelovanje v 

raziskavi sem zaprosila vodstvo v VDC-jih, ki me je v naslednjem koraku usmerilo do 

mentorjev oseb z MDR. Ti so mi omogočili stik z mentorji v podjetju in osebami z MDR.  

Osnovna kriterija izbire pri izboru kandidatov sta bila: 

 vključenost oseb z MDR v obe delovni okolji (podporna zaposlitev v rednem 

delovnem okolju in delo pod posebnimi pogoji v varstveno delovnem centru), 

 vključenost v redno delovno okolje večino dni v tednu (vsaj 3 dni). 

 

V empiričnem delu namesto oseba z MDR uporabljam izraz uporabnik, saj se ta izraz 

uporablja tudi v VDC-jih. Zaradi varstva osebnih podatkov sem imena uporabnikov in 

mentorjev spremenila. Zaradi lažje sledljivosti sem njihova imena v raziskavi označila s črko 

(A, B, C, D): 

 primer 1: mentor A v VDC-ju, uporabnik A, mentor A v podjetju, 

 primer 2:  mentor B v VDC-ju, uporabnik B, mentor B v podjetju, 

 primer 3: mentor C v VDC-ju, uporabnik C, mentor C v podjetju, 

 primer 4: mentor D v VDC-ju, uporabnik D, mentor D v podjetju. 

7.2. Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem pridobila s pomočjo intervjujev. V raziskavi sem uporabila polstrukturiran odprti 

intervju, ki je bil v splošnem podoben za vse sogovornike. Vprašanja sem sproti prilagajala 

različnim udeležencem v raziskavi. Tako so izhodiščnim vprašanjem za osebe z MDR sledila 

še podvprašanja. Razlike v vprašanjih so se pojavile pri mentorjih v VDC-jih, kjer sem z 

vprašanji poskušala izvedeti čim več o počutju in delu uporabnikov v VDC-ju. Mentorje, 

sodelavce v podjetjih pa sem podrobneje spraševala o počutju in delu uporabnikov v podjetju. 

Ob dovoljenju intervjuvancev sem intervjuje tudi posnela z diktafonom, saj gre sprotno 

zapisovanje pogosto na račun stika z intervjuvancem, pri kasnejšem zapisu pa se lahko 

marsikaj izgubi. Sogovornici – mentorici C v VDC-ju in v podjetju snemanja z diktafonom 

nista dovolili, zato sem njune odgovore sproti zapisovala. Pri izvedbi intervjujev sem 

upoštevala Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uporabnike in mentorje v VDC-jih sem 

intervjuvala v prostorih VDC-ja, v dopoldanskem času. Mentorje v podjetjih sem intervjuvala 

na sedežih podjetja. Pri izvajanju intervjujev sem poskrbela za mirno okolje. Intervjuji so 

trajali različno dolgo, in sicer od 35 do 56 minut. 
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7.3. Postopek analize podatkov 

Kvalitativno sem analizirala 12 intervjujev, ki skupaj predstavljajo 4 raziskovalne primere 

oseb z MDR. Po opravljenih intervjujih sem posnete intervjuje dobesedno zapisala. Postopek 

analize podatkov je potekal v nekaj korakih. Intervjuje sem po zapisu večkrat prebrala in ob 

tem naredila povzetke teh pogovorov. Nato je sledil izpis ključnih izjav iz pogovorov. Izbrane 

izjave iz posameznega intervjuja sem nato prosto kodirala, kar pomeni, da sem pred temi 

izjavami zapisala pojme oziroma svoja opažanja, komentarje ob teh izjavah. Izbrane pojme 

sem povzemala in jim v naslednjem koraku pripisala kodo prvega reda (abstrahiranje). V 

zadnjem koraku sem kodi prvega reda pripisala kodo drugega reda in tako dobila kategorijo. 

V tabeli 1 je prikazan postopek kodiranja enega dela intervjuja. Postopek celega intervjuja je 

prikazan v prilogi A. 

Mesec (1998) opozarja, da »moramo pri kategoriziranju paziti, da ne tvorimo kategorij iz 

pojmov, ki so preveč različni, saj tako neupravičeno poenostavljamo raznoličnost empiričnega 

gradiva« (str. 110). 

Tabela 2 - Primer kod prvega in drugega reda kodiranega intervjuja 

Intervju z mentorico A v 

podjetju 

Povzemanje Kode prvega reda 

(abstrahiranje) 

Kode drugega reda 

(kategoriziranje) 

Je prav pozoren do sodelavk. 

Kaj pa druženje med njimi? 

Kako poteka?  

Prav normalno, se mi zdi. Nič 

kaj posebnega, kot vsak 

delavec. Tut on rad pove 

kakšno in se zmeri dobi ... Al 

ko pride noter, ko prinese 

material, reče dve besedi.  

 

 

Ni posebnosti v medsebojnem 

druženju, rad se pošali 

 

 

 

 

 

Druženje in medosebni odnosi, 

komunikativnost uporabnika 

 

 

 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

 

Tut dosti stvari ve, je 

razgledan.  

Opažanje razgledanosti pri 

uporabniku 

Razgledanost – poznavanje 

različnih tem 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Pa tut za domov nima neke sile. 

Se vedno še zadrži in 

poklepeta, pove kakšno. 

Priložnost za pogovor ob 

odhodu domov 

Priložnost za pogovor Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu   

Če sem prav razumela, ima M. 

malico ob istem času kot 

sodelavke? 

Nismo imeli nič definirano, tko 

da točno ne vem. Ma on si 

vzame, poje tisto, tko, da. Nima 

pol ure odmora. Če se hoče, si 

lahko vzame tut takrat odmor 

kot sodelavke. Zdaj jst ne vem, 

kdaj ma on odmor.  

 

 

 

 

 

Možnost odmora ob istem času 

kot sodelavke 

 

 

 

 

 

 

 

Fleksibilnost – samostojno 

odločanje o odmoru 

 

 

 

 

 

 

Značilnost delovnega 

mesta 

 

 

 

Zlo rad prinese kakšne piškotke 

za vse. Ja, ja je kar pozoren. Jst 

Izražanje pozornosti do 

sodelavcev 

Priložnost druženja, 

spoznavanja s sodelavci 

Sprejetost in pripadnost 

na delovnem mestu 
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mu zdaj niti nič več ne rečem, 

ma kar tudi je brez veze.  
 

 

 

 

 

 

M. je zanesljiv, je sto 

procentno pripravljen. In to je 

pomembno. 

Opisovanje uporabnika kot 

zanesljivega 

Zanesljivost uporabnika 

 

Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 

 

Pridobljene kategorije sem nato uvrstila med 5 tematskih področij, in sicer glede na 

raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila. Pokazala so se naslednja področja: 

 socialna vključenost v delovno okolje, kjer oseba opravlja podporno zaposlitev 

(kakšen je občutek sprejetosti, kakšni so medosebni odnosi, kakšna je komunikacija, 

kako obvlada delo, kako rešuje težave na delovnem mestu, kako poteka sodelovanje 

med VDC-jem in podjetjem), 

 socialna vključenost v VDC (kakšen je občutek sprejetosti, kakšni so medosebni 

odnosi, kakšna je komunikacija, kako obvlada delo, kako rešuje težave na delovnem 

mestu), 

 doživljanje in zaznavanje osebe z MDR (zaznavanje osebe kot delavca, kako 

vzpostavlja odnose z drugimi, kako se sooča z delovnimi nalogami ipd.), 

 kakovost preživljanja prostega časa, 

 vizija podpornega zaposlovanja. 
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8 UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

Analiza intervjujev je privedla do oblikovanja utemeljene (poskusne) teorije. Skozi analizo 

intervjujev sem dobila 18 kategorij. Sprva sem primerjala vse štiri primere znotraj ene 

kategorije, potem sem kategorije povezala in interpretirala glede na tematsko področje. Pri 

nekaterih kategorijah so se pojavile tudi podkategorije. 

8.1. Predstavitev kategorij in odnosi med njimi 

Kategorije iz vseh 12 intervjujev, ki se med seboj pokrivajo, so naslednje: 

1. razvita socialna mreža; 

2. varnost pri delu; 

3. počutje na delovnem mestu (podjetje, VDC): potreba po obeh okoljih, pozitivno 

vzdušje na delovnem mestu, pogovor o težavah, počutju v VDC-ju; 

4. zadovoljstvo z delom, dejavnostmi in odnos do dela (podjetje, VDC): pomembnejše 

delo v podjetju kot v VDC-ju, odgovoren odnos do dela, zadovoljstvo z mesečno 

nagrado, zadovoljstvo z dejavnostmi v VDC-ju; 

5. obvladovanje delovnih nalog (podjetje, VDC): samostojnost pri delu, usvajanje dela, 

vodenje pri izpolnjevanju delovnih nalog, težave pri delu (koncentracija, 

preobremenjenost, precenjevanje lastnih sposobnosti), akademske oz. jezikovne 

spretnosti, obvladovanje delovnih nalog v VDC-ju;  

6. pripadnost in sprejetost na delovnem mestu (v podjetju, VDC): zadržanost v odnosu, 

občutki varnosti in sprejetosti – nesprejetost in odsotnost druženja, želja po sprejetosti, 

položaj in vloga uporabnika na delovnem mestu, skupinsko vplivanje, zaupanje, 

sprejetost in pripadnost v VDC-ju, tekmovalnost med uporabniki;  

7. druženje in komunikacija na delovnem mestu (podjetje, VDC): sklepanje prijateljstva 

na delovnem mestu, druženje med delom in razporeditev prostorov, vključevanje v 

pogovor; 

8. druženje izven delovnega časa; 

9. značilnost delovnega mesta: velikost podjetja, delovni čas in število delovnih dni, 

vrsta dela;  

10. podpora na delovnem mestu: naravna podpora pri delu, podpora pri reševanju težav; 

11. sodelovanje med VDC-jem in podjetjem; 

12. sprejemanje, soočanje z drugačnostjo; 
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13. občutek pomembnosti in samozaupanja: občutek lastne vrednosti, izkrivljena oziroma 

negativna samopodoba; 

14. opisovanje lastnosti osebe z MDR kot delavca; 

15. socialne in komunikacijske veščine: nerazumevanje pogovornih situacij oz. informacij, 

čustveno in vedenjsko odzivanje, spreminjanje navad in vedenjskih vzorcev; 

16. zadovoljevanje potreb, neodvisnost in samostojnost: samostojnost opravljanja z 

motornim vozilom, pomoč pri skrbi za denar; 

17. vključenost v lokalno okolje; 

18. vizija podpornega zaposlovanja: nepoznavanje možnosti za podporno zaposlitev. 
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Predstavitev po posameznih kategorijah 

Tabela 3 - Kategorija razvita socialna mreža 

MENTOR V VDC-JU (A) UPORABNIK A MENTORICA V PODJETJU (A) 

- poznanstvo z nekdanjim županom, 

nekdanji župan je bil direktor podjetja,  

stopil je v kontakt z uporabnikom 

- zaposlene v podjetju je poznal 

že od prej, s sodelavkami se 

pozna že od časa  šolanja, 

ohranil je stike s prijateljem iz 

bivšega delovnega okolja 

- poznavanje uporabnika pred vključitvijo v 

podjetje, pomoč študentov, prijatelje ima v 

svojem kraju bivanja 

MENTOR V VDC-JU (B) UPORABNIK B MENTORICA V PODJETJU (B) 

- spoznavanje zaposlenih v podjetju skozi 

sodelovanje  

- prijatelje ima vsepovsod, 

prijatelje ima v kraju, kjer biva 

in dela, ljudje ga pozdravijo 

kamorkoli pride, dekle mu 

predstavlja družbo, pri delu 

zunaj podjetja srečuje ljudi 

- spoznavanje uporabnikov skozi sodelovanje 

s centrom, krajani poznajo uporabnike 

MENTOR V VDC-JU (C) UPORABNIK C MENTOR V PODJEJTJU (C) 

- predlaga tastu, da sprejme osebo z MDR, 

spodbujanje delodajalca, da zaposli osebo z 

MDR v podjetju, neprimerna izbira družbe 

uporabnika 

- ima veliko prijateljev v 

podjetju, v gostilni 

- uporabnika je na videz poznal že od prej, 

želja strokovnega delavca (zeta) po vključitvi 

uporabnika v podporno zaposlitev 

MENTOR V VDC-JU (D) UPORABNICA D MENTOR V PODJEJTJU (D) 

  - spoznavanje novih ljudi na delovnem mestu 

Vir: lastni 

V tej kategoriji opisujem pomen socialne mreže pri pridobivanju podporne zaposlitve. V 

raziskavi se je pokazalo, da igra razvita socialna mreža tako mentorjev kot uporabnikov 

pomembno vlogo pri pridobivanju podporne zaposlitve za osebe z MDR. Pri dveh raziskanih 

primerih se je izkazalo, da je poznavanje ljudi pomembno vplivalo na to, da so osebe z MDR 

dobile priložnost, da se preizkusijo v delu na odprtem trgu. Zaradi dobro razvite socialne 

mreže uporabnika, poznanstva z nekdanjim županom, ki je bil takrat direktor podjetja, je po 

mnenju mentorice A v VDC-ju uporabnik tudi pridobil prvo zaposlitev. V primeru mentorja C 

v VDC-ju se je kot pomembna pokazala njegova socialna mreža, saj je le-ta spodbujal 

delodajalca, ki je tudi njegov tast, da zaposli osebo z MDR: »Ker moj tast ma podjetje in pa 

tut taka zlo preprosta dela ... in potem sem pač svojemu tastu predlagal ...« Tudi mentor C v 

podjetju izpostavi željo strokovnega delavca – zeta, po vključitvi uporabnika v podporno 

zaposlitev. K pridobitvi dela v podjetju, kjer osebe z MDR opravljajo podporno zaposlitev, je 

pripomoglo tudi sodelovanje med podjetjem in VDC-jem, kar v intervjuju omenjata tako 

mentorica B v VDC-ju kot mentorica B v podjetju: »Mi smo že pred tem izvajali dela za 

podjetje, razna kooperantska dela, tk da so nas že poznali ljudje.« Te ugotovitve se 
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navezujejo na kategorijo, o kateri bom razglabljala v poglavju Sodelovanje med VDC-jem in 

podjetjem. 

Mentorica A v podjetju je uporabnika poznala že pred vključitvijo v podjetje. Tudi uporabnik 

A je poznal delodajalko in sodelavko v podjetju. Z eno sodelavko se pozna že od časa šolanja. 

Poleg rednih sodelavcev v podjetju se uporabnik A in uporabnik C srečujeta tudi s študenti. 

Socialno mrežo uporabniku A predstavljajo tudi nekdanji sodelavci, s katerimi je ohranil 

stike. Z enim sodelavcem sta postala tudi prijatelja. Pri širjenju socialne mreže ima po mnenju 

mentorice D v podjetju pomembno vlogo tudi delovno mesto, kjer ima uporabnica možnost 

spoznavanja novih ljudi: »In pa dogaja se tlele. Pa novi ljudje pridejo k nama, ona je tut rada 

zraven.« Podobno v intervjuju omenja tudi uporabnik B in pravi, da pri delu zunaj srečuje 

ljudi in si tako širi socialno mrežo: »Vsepovsod mam prijatelje, me poznajo ljudje. Kamorkoli 

pridem dober dan, dober večer. Tam pa si zunaj med ljudmi. In imaš več stikov.« 

Tabela 4 - Kategorija varnost pri delu 

MENTORICA V VDC-JU (A) UPORABNIK  A MENTORICA V PODJEJTJU (A) 

- opravili varstvo pri delu, varnostni inženir 

si ogleda delovno mesto, varnostni inženir 

ga opozori na varnost pri delu, varnostni 

inženir opozori na neprimerno delovno 

površino 

- na začetku so se pojavile bolečine 

v hrbtu, bolečine zaradi večurnega 

sedenja na enem mestu 

- delovno mesto pogleda strokovnjak, 

zanimanje za ustrezno delovno mesto v i 

VDC-ju, primernost delovnega mesta 

oceni varnostni inženir, izboljšanje 

pogojev delovnega mesta, prepričevanje 

nadrejenih o tem, da si vzame odmor  

MENTORICA V VDC-JU (B) UPORABNIK B MENTORICA V PODJEJTJU (B) 

-organiziranje izobraževanja za 

uporabnike, prilagojeno izobraževanje za 

uporabnika, uporabnik prejme zaščitna 

sredstva, za varno delovno okolje skrbi 

podjetje, narejena ocena tveganja 

 - v podjetju ima delovno obleko, opremo, 

ni sodeloval na predavanjih o varnosti 

dela 

 

 

MENTOR V VDC-JU (C) UPORABNIK C MENTOR V PODJEJTJU (C) 

- opravljeno varstvo pri delu   

MENTOR V VDC-JU (D) UPORABNIK D MENTORICA V PODJEJTJU (D) 

- opravljeno varstvo pri delu   

Vir: lastni 

Za osebe z MDR je pomembno, da se tako kot vsi ostali zaposleni na delovnem mestu dobro 

počutijo. V vseh raziskanih primerih mentorji poudarjajo pomembno vlogo, ki jo ima varnost 

pri delu na počutje uporabnikov. Sem spada predvsem pregled delovnega mesta, uporaba 

delovne oziroma zaščitne obleke, nevarnost dvigovanja bremena, ravnanje z elektriko, 

potrebne spremembe, izboljšave, ki jih naroči varnostni inženir. Usposabljanje za varno delo 
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je bilo izvedeno na začetku vsakega delovnega razmerja. Vsi uporabniku so bili podučeni o 

varnosti pri delu, kjer so se seznanili z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu.  

Narejena je bila tudi ocena tveganja. Na začetku opravljanja dela so se pri uporabniku A 

pojavile bolečine v hrbtu. Kasneje se je izkazalo, da so se bolečine pojavile zaradi neprimerne 

delovne površine, na kar je opozoril tudi varnostni inženir, ko si je ogledal delovno mesto v 

podjetju. Mentorica A v podjetju je uporabnika nekajkrat opozorila, naj si vzame odmor, 

vendar uporabnik ni čutil potrebe po odmoru: »... in pol sem mu rekla, lej če ne upaš, ustani 

se. Ampak on je kar konstantno tako naprej delal, ni si vzel pavze.« Mentorica A je preverjala, 

kako se uporabnik počuti na delovnem mestu. Mentorica B v VDC-ju pove, da so predavanja 

o varnosti dela uporabnikom prilagojena: »Mi naredimo izobraževanje za naše uporabnike, ki 

delajo v raznih podjetjih. To predavanje je njim prilagojeno.« Na ta način so jim približane 

vsebine še bolj razumljive. 

Tabela 5 - Kategorija počutje na delovnem mestu 

MENTORICA V VDC-JU (A) UPORABNIK  A MENTORICA V 

PODJEJTJU (A) 

- poudarjanje pozitivnosti na delovnem 

mestu, v skupini se dobro počuti, 

sproščenost v odnosu do uporabnika, 

samostojnost in dobro počutje pri delu z 

glino 

- v VDC-ju se dobro počuti, težko se opredeli 

do obeh okolij, rad prihaja v VDC, dobro 

počutje v matični skupini, pestra izbira 

aktivnosti znotraj VDC-ja 

 

- deljenje šal med zaposlenimi, 

uporabnik se rad posmeje,  

nadrejeni na delovnem mestu 

preverjajo počutje,  

pomembnost pogovora na 

delovnem mestu 

MENTORICA V VDC-JU (B) UPORABNIK B MENTORICA V 

PODJEJTJU (B) 

- sprotno reševanje težav, uporabnik ima 

epilepsijo, obremenjenost uporabnika z 

aktivnostmi, fizično ne prenese tolikšne 

aktivnosti, poiskati pravo mero 

aktivnosti, opuščanje aktivnosti  

- deljenje šal med sodelavci, ni bilo težav na 

delu, zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu, 

zavedanje, da ni prav, da med delom popivajo, 

obremenjevanje zaradi vedenja drugih, 

samoiniciativno ne pove, da ima skrbi, 

zaposleni opazijo njegovo počutje, dobro 

počutje tako v podjetju kot VDC-ju  

- reševanje težav s pomočjo 

pogovora 

MENTOR V VDC-JU (C) UPORABNIK C MENTOR V PODJEJTJU 

(C) 

- v delavnici se ima lepo, potrebuje obe 

okolji, VDC mu predstavlja varno okolje 

- v podjetju se ima dobro, rad pride v 

delavnico, v delavnici ne mara vpitja drugih 

- sproščeno vzdušje v podjetju, 

možnost počitka po narejenem 

delu,  

MENTOR V VDC-JU (D) UPORABNIK D MENTORICA V 

PODJEJTJU (D) 

- zadovoljstvo vodje, da je v skupini mir, 

da ni moteča za skupino, uporabnica je 

zadovoljna v drugem prostoru, 

neverbalno izražanje slabe volje, skrb 

vodje za dobro vzdušje v skupini,  

zaznavanje počutja uporabnice, 

uporabnica se ne počuti najbolje v VDC-

ju, ima občutek osamljenosti 

- čustvena prizadetost ob neprimernem vedenju 

zaposlenih, zavedanje pomembnosti 

komunikacije na delovnem mestu, strah pred 

sodelavkami, nezanimanje za aktivnosti v 

VDC-ju, obiskuje glasbene ure, vodji skupine 

zaupa samo nekatere stvari, bivanje v bivalni 

skupnosti čez poletje, izražanje potrebe po 

počitku 

- pogovor o težavah z 

uporabnico, pogovor o 

vsakdanjih stvareh, mentorici 

sta ji svetovali, naj ne hodi 

skozi pralnico, izboljšanje 

psihičnega počutja skozi delo  

Vir: lastni 
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Pri treh raziskanih primerih se je pokazalo, da se osebe dobro počutijo tako na delovnem 

mestu, kjer opravljajo podporno zaposlitev, kot v VDC-ju. Dva uporabnika opisujeta, da se 

težko odločita samo za eno okolje, saj sta po njunem mnenju obe okolji enako pomembni. 

Podkategorija potreba po obeh okoljih se je izrazila v dveh primerih. Uporabnik A na 

vprašanje »Če bi imel priložnost delati ves teden v podjetju, kako bi se odločil?« odgovarja: 

»To je težko vprašanje, ker rad prihajam v VDC.« Podobno zaznava tudi mentor C v VDC-ju 

in pravi: »On rabi obe okolji. To mu je osnovno okolje, tu se čuti varnega.« Za dobro počutje 

na delovnem mestu mentorji v obeh delovnih okoljih poskrbijo s pogovori, ki so po njihovem 

mnenju pomembni in potrebni. Podkategorija pozitivno vzdušje na delovnem mestu se je 

pokazala v dveh primerih. Sogovornika (mentorica A v podjetju in uporabnik B) v pogovoru 

omenjata deljenje šal med zaposlenimi, kar prispeva k bolj sproščenemu vzdušju in dobri 

delovni klimi. Dobro vzdušje vlada tudi v podjetju, kjer dela uporabnik C, kar izpostavi 

njegov mentor v podjetju: »Sam pri nas ni tko strogo. Ni tist režim strog, je bolj sproščeno 

vzdušje.« Pogovor o težavah kot naslednja podkategorija, se je izkazala kot pomemben 

element počutja na delovnem mestu. Mentorji so tisti prvi, ki opazijo, zaznajo počutje 

uporabnikov na delovnem mestu. To jim uporabniki pokažejo tudi z neverbalno govorico 

telesa, kot opisuje uporabnik B: »Pol pa me vidijo, pa me kaj pogrunta tovarišica. Pol pa se 

pogovorimo.« Tudi mentor D v VDC-ju zazna slabo počutje uporabnice. Še posebej pri dveh 

uporabnikih se je izkazalo, da s težavo izražata skrbi in to zadržujeta v sebi. Ugotavljam, da 

tudi odnosi na delovnem mestu, v podjetju, pomembno vplivajo na počutje uporabnikov. V 

dveh primerih se je pokazalo, da sta bila uporabnika v stiski zaradi vedenja nekaterih 

zaposlenih na delovnem mestu. Uporabnik B se je zavedal neprimernega vedenja sodelavcev 

(pitje alkohola na delovnem mestu), vendar je zaradi želje po sprejetosti v kolektiv to obdržal 

zase. Pri uporabnici D se je zaradi neprimerne komunikacije sodelavke do nje razvil strah do 

te sodelavke. Zaradi pogovora in svetovanja mentorice D v podjetju, naj se izogiba stikov z 

dotično sodelavko, se je njeno počutje izboljšalo, čeprav odnosa še vedno nista izboljšali. 

Nadaljujem z opisovanjem podkategorije počutje v VDC-ju. Uporabniki se na splošno dobro 

počutijo tudi v VDC-ju, matični skupini, kjer delujejo, in v VDC radi prihajajo. Tukaj imajo 

pestro izbiro vključevanja v različne dejavnosti, vendar se le dva uporabnika pogosteje 

vključujeta v ponujene dejavnosti znotraj tega. Uporabnik A pravi: »Obiskujem delovno 

terapijo, hodim na splošno poučenost, obiskujem izobraževalne ure, rešujem križanke...«   

Dobro počutje v VDC-ju zazna tudi njegova mentorica. V primeru uporabnika B je razvidno, 

da je preveč obremenjen z dejavnostmi, kar po mnenju njegove mentorice v VDC-ju vpliva na 
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njegovo počutje in zdravstvene težave: »On se hoče povsod udejstvovat. To je preveč za 

njega. On je voden tut kot epileptik. Te eskalije so vidne navzven.« Uporabnik C se ne 

vključuje v dejavnosti znotraj VDC-ja, medtem ko uporabnica D obiskuje le glasbene ure. V 

primerjavi z uporabnikom B, ki je po mnenju mentorice B v VDC-ju preveč dejaven, je 

uporabnica D nedejavna in nedružabna. Kot opaža njen mentor v VDC-ju, se uporabnica 

umika iz družbe in je zaradi tega tudi vedno bolj osamljena: »Ja se odmika od drugih, od 

družbe. Ona največkrat reče, sej nimam s kom, s kom naj in dejansko se počuti tko.« Na 

občasno slabo počutje uporabnikov naj bi vplivali tudi medosebni odnosi drugih uporabnikov. 

Uporabnica D navaja: »Zdaj jih dva meseca tu jih gledat ostale, bom ratala živčna.« V praksi 

opažam, da so skupine v VDC-jih raznolike, heterogene tako po starosti kot po sposobnostih. 

Menim, da je zaradi tega težko najti primerno družbo, prijatelje, s katerimi se lahko 

pogovarjajo in si med seboj zaupajo. 

Tabela 6 - Kategorija zadovoljstvo z delom, dejavnostmi in odnos do dela 

Zadovoljstvo z delom, dejavnostmi 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

 - aktivna vključenost v aktivnosti, ki jih 

izvaja VDC, pomoč vzdrževalcu pri delu v 

VDC-ju 

- zanikanje potrebe po odmoru, delo rad 

opravlja, delo je super, zadovoljstvo z 

mesečnim zaslužkom v podjetju, rad ima 

delo v podjetju, delo v drugem okolju, 

izražanje veselja do dela v VDC-ju, 

izražanje zadovoljstva do dejavnosti  

-zavedanje, da pogoji niso 

najbolj idealni 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- prejemanje nagrade glede na prisotnost na 

delovnem mestu, pestrost in zanimivost 

programa, športnega programa, uporabnik 

rad dela, še posebej fizična dela, udeležuje se 

vseh športnih aktivnosti, strah pred izgubo 

zaposlitve  

- želel je delati delo zunaj, na prostem, delo 

v drugem okolju, rad ima rože, rad opravlja 

to delo,  dela proizvodno delo, želja po 

izdelovanju izdelkov iz lesa, bolj mu je 

všeč delo v podjetju, pestre aktivnosti  v 

VDC-ju,  kadar ne zmore dela v podjetju, 

pride v delavnico, zadovoljstvo z nagrado 

- uporabnik je zadovoljen z 

delom, delo z veseljem opravlja, 

nad delom se ne pritožuje, pri 

delu ni težav 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- delo v podjetju mu veliko pomeni, delo v 

delavnici, rad opravlja dela zunaj v okolici 

VDC-ja 

- v podjetju rad dela vsa dela, v delavnici 

rad telovadi 

-zadovoljstvo zaposlenih ob 

predaji dela uporabniku, 

uporabnik rad opravlja vsa dela, 

rad  opravlja dela, kjer se 

demontira, pri delu si ne vzame 

počitka, uporabnik rad prihaja v 

podjetje 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

- izražanje želje do dela v domu, udeležba na 

letovanju v organizaciji VDC-ja, 

nevključevanje v dejavnosti VDC-ja, 

zanimanje za glasbo 

- z delom je zadovoljna, v delavnici 

opravlja proizvodno delo, delo jo veseli, 

včasih ji delo ne odgovarja, vztrajnost pri 

delu 

 

Odnos do dela 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 
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 - upoštevanje navodil pri delu  -dober odnos do dela 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

 - strah pred izgubo zaposlitve, uporabnik 

ima občutek, da gre v pravo službo  

- navodila  za delo dobi od nadrejene, 

obiskovanje gostiln med delom, uporabnik 

ni zahajal v gostilno 

- upoštevanje točnega prihoda 

na delo  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- resen pristop do dela in točnost, 

odgovornost do dela, neupoštevanje navodil 

pri delu v delavnici, delo v delavnici je na 

drugem mestu, rad opravlja dela zunaj v 

okolici VDC-ja 

- sodelavci mu dajejo navodila za delo, 

manjvrednost dela v delavnici, zaupanje 

mentorju, da študentje ne delajo, delo je 

resno in odgovorno 

-zadovoljstvo zaposlenih ob 

predaji dela uporabniku, 

uporabnik rad opravlja vsa dela, 

rad  opravlja dela, kjer se 

demontira, pri delu si ne vzame 

počitka, uporabnik rad prihaja v 

podjetje 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

-izražanje želje do dela v domu, 

nevključevanje v aktivnosti VDC-ja, delo v 

podjetju rada opravlja, upošteva navodil pri 

delu 

- pogosti izhodi sodelavk na cigaret, 

čustvena reakcija, uporabnica je upoštevala 

uro za odmor 

-upoštevanje dogovorjenih 

pravil, spoštovanje mentorice, 

jasne meje 

Vir: lastni 

Kategoriji zadovoljstvo z delom, dejavnostmi in odnos do dela razlagam povezano, ker se 

med seboj povezujeta. Uporabniki so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo v okviru 

podpornega zaposlovanja in delo z veseljem opravljajo. Tudi mentorji v podjetjih in VDC-ju 

zaznavajo zadovoljstvo uporabnikov do dela v podjetju: »Jst mislim, da je on zadovoljen z 

delom in z vsem. Tut z veseljem dela.« (mentorica B v podjetju) V dveh raziskanih primerih 

uporabnika izpostavita tudi zadovoljstvo do obiskovanja in opravljanja dela v drugem okolju, 

kot to opisuje uporabnik A: »To mi tut pomeni, da grem drugam delat.« Tako ima oseba 

občutek, da gre v pravo službo, kar mu daje občutek pomembnosti in sposobnosti. Mentorica 

B v VDC-ju podporno zaposlitev doživlja drugače in opravljanje dela v podjetju ne priznava 

kot službo: »Sej on reče, da gre na šiht, sam to ni to.« Uporabnik C zaznava delo kot resno in 

odgovorno. Glede na to, da so uporabniki vključeni v dve delovni okolji, ugotavljam, da so do 

teh dveh okolij in do dela razvili tudi poseben odnos. Podkategorija pomembnejše delo v 

podjetju kot v VDC-ju se je pokazala v dveh raziskanih primerih. Na splošno je odnos 

uporabnikov do dela v podjetju bolj pozitivno naravnan kot odnos do dela v VDC-ju. 

Uporabniki tudi bolj upoštevajo navodila zaposlenih v podjetju. Odnos do dela v podjetju in 

VDC-ju je bil zelo poudarjen pri uporabniku C, kar njegov mentor v VDC-ju natančno opiše: 

»Karkoli je bilo za nardit, za njega ni bilo dosti dobro tu v delavnici.« Mentorica D v podjetju 

ocenjuje, da ima uporabnica do nje spoštljiv odnos ter da upošteva navodila: »Včasih ostanem 

gor po deveti uri in jo prosim, da mi vklopi likalnik. In ni problema, to ona naredi. Me 

upošteva.« Pri doseganju pozitivnega odnosa je bilo potrebno takoj na začetku postaviti jasne 
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meje in jasna pravila, še pove mentorica D: »Je pa tko, meje morajo bit postavljene povsod. 

Se je zgodilo, da je enkrat prišla čez osmo. Prej je zuni sedela na cigaretu. In sem ji rekla, lej 

ob 8. uri moraš ti začet, jst moram pa ob 7ih, zato želim, da si točna. Pa je razumela.« Mentor 

C v VDC-ju razlaga, da so uporabniku v podjetju postavili meje že na začetku in mu dali 

vedeti, da je to pogoj za ohranitev dela. V pogovoru so poudarjali resen pristop do dela in 

točnost: »So rekli, če boš delal, če boš imel resen pristop, če boš redno hodil, potem boš pač 

ostal z nami. Tako zelo preprosto, a ne. Tam so pravila zelo preprosta.« V treh primerih se 

odnos do dela izraziteje pokaže v povezavi z upoštevanjem pravil. Uporabniki na delovnem 

mestu upoštevajo in spoštujejo pravila, medtem ko opažajo, da jih drugi zaposleni ali 

študentje ne upoštevajo vedno. Ugotavljam, da imajo odgovoren odnos do dela, kar 

predstavlja naslednjo podkategorijo. Prav tako ugotavljam, da jih ta neenakost v spoštovanju 

pravil zmede in postavi v neprijeten, manjvreden položaj. Če izhajam iz prakse, ugotavljam, 

da osebe z MDR potrebujejo jasna pravila in jih tudi upoštevajo, če jih upoštevajo tudi drugi.  

Menim, da je ob tem uporabnica D občutila nepravičen in neenakopraven položaj med njo in 

zaposlenimi, kar je pri njej povzročilo čustveno reakcijo: »Ma ne morš ti bit vsake deset minut 

vne na cigaretu, med šihtom. Tole je mene najbolj sprovociralo. Ker jst sm mogla pa čakat 

eno uro in pol, da sem lahko šla na pavzo.« Menim, da ji osebe na delovnem mestu 

predstavljajo nek model, ki ga posnemajo in se ravnajo po njem. Zaradi zavedanja jasnih 

pravil se je znašla v razdvojenem položaju. Podobnost zasledim pri uporabniku C, ki prav 

tako ne prenese nedelavnosti študentov. Izražanje nestrinjanja glede dela pri študentih lahko 

na tem mestu povežem z občutkom pripadnosti kolektivu, saj uporabnik ob tem izraža skrb, 

kar mentor C v podjetju tudi opiše: »Je pršu zadnjič k meni in je reku ta pa samo zunaj sedi 

pa telefonira. Ta pa ne dela dobro, boš mogel ti kaj rečt.« Izjava spominja tudi na resen 

pristop do dela, ki ga je pridobil uporabnik skozi delo. Uporabnik B je zaradi neupoštevanja 

pravil zaposlenih občutil stisko, saj je prevzel odgovornost za njihova dejanja. Njegova 

izjava: »Enkrat sm se tk sekiro, ko so me poslali v gostilno po alkoholno pijačo. Nisem 

odklonil.« V dveh primerih uporabnika omenjata  preobremenjenost z delom v podjetju. 

Takrat bi morali zaposleni pokazati veliko dobre volje in uporabnike spodbujati. 

Podkategorija zadovoljstvo z mesečno nagrado je izražena v treh primerih. Uporabniki 

izražajo zadovoljstvo do mesečnega zaslužka oziroma nagrade. Uporabnik A pove: »Zaslužim 

tam okrog 100, 150 evrov na mesec ... Ja v redu je.« // »Ja, zlo se pozna pri denarju. Kar se 

pa tiče dela, sem z delom zlo zadovoljna.« (uporabnica D) Uporabnik B zasluži več in pove: 

»Z nagrado sem zadovoljen, okoli 200 evrov zaslužim.« Podkategorija zadovoljstvo z 
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dejavnostmi v VDC-ju je izražena v večini primerov. Uporabniki izražajo zadovoljstvo in 

veselje do dela in obiskovanja aktivnosti v VDC-ju. Uporabnik B pravi: »Delam 

kooperantska dela. Jst bi delal iz lesa, to mi je všeč.« Uporabnik omenja naslednje pestre 

aktivnosti v VDC-ju: »Mi je všeč šport, trening, treniram tek ... / Rad pomagam likovnemu 

pedagogu, delamo izdelke iz gline, vlivamo in delamo kalupe.« (uporabnik A) Zadovoljstvo z 

delom in predvsem aktivno vključenost uporabnika v različne aktivnosti omenja tudi 

mentorica A v VDC-ju. 

Tabela 7 - Kategorija obvladovanje delovnih nalog 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- v podjetju so zadovoljni z M., predstavitev 

delovnega mesta uporabniku, delo je osvojil v enem 

dnevu, preizkus različnih del, samostojnost 

uporabnika pri delu, samostojen pri zahtevnejših 

delih, v podjetju opazijo, da dobro opravlja delo, 

poudarjanje praktičnosti pri uporabniku, pridobivanje 

idej, pridobivanje znanja skozi delovne izkušnje 

-  delo zaznava kot nezahtevno, 

samostojno prebere navodila, 

delovne naloge, proizvodno 

delo opravlja z lahkoto 

- čez čas nastopi sprememba 

delovnega mesta, prilagojenost na 

drugo delo znotraj podjetja, delo ni 

bilo težko, na začetku več kontrole, 

hitro se je priučil dela, spremljanje 

uporabnika pri delu na začetku, na 

delovnem mestu ni bilo težav, 

prilagojenost dela, zavedanje, da ne 

zmore vsa dela 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- razporeditev uporabnika ustreznemu delavcu, 

opravlja delo pomočnika, opravlja lažja in težja dela, 

samostojno opravljanje lažjih del, poskusno delo na 

začetku zaposlitve, neuspeh vpliva tudi na druga 

področja, spremembe pri delu opazi tudi mentorica v 

podjetju,  vpliv neuspeha v športu na delovno 

učinkovitost, pohvale glede dela, opazi se 

poslabšanje in nezanesljivost pri delu, zmedenost in 

pozabljivost pri delu, omejitve pri delu, uporabnik 

želi samostojno kositi in delati druga dela, ni težav z 

delom, z delovnim okoljem, izpolnjevanje nalog, ki 

mu niso dodeljena, uporabniku bolj ležijo groba dela, 

dela v zunanji okolici, v delavnici ni preveč uspešen, 

želja po zahtevnem delu v delavnici, uporabnik ni 

sposoben za opravljanje zahtevnejših del  

- 3 tedensko usposabljanje za 

delo, uporabnik s stroji ne 

upravlja, usposabljanje v 

delavnici, izdelovanje izdelkov 

iz lesa, težave pri delu zaradi 

zdravstvenih težav, v delavnici 

naredi tisto, kar mu dajo za 

delati 

- usposabljanje na delovnem mestu,  

delo je prilagojeno njegovim 

sposobnostim, je sposoben delat 

sam, trenutno delo je dobro osvojil, 

kadar ni voden, naredi po svoje, 

uporabniki ne zmorejo zahtevnejših 

del, uporabnik ne upravlja s stroji 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- preprostost dela, postopoma do opravljanja 

zahtevnejšega dela, uvajanje v delo, motnja ne 

predstavlja ovire pri delu, pomembne so delovne 

sposobnosti, zaznavanje lastnih sposobnosti pri delu, 

narejena škoda v podjetju, opravljanje enakega dela 

kot sodelavec, samostojno opravljanje dela ob 

pomoči, obvlada groba dela, pri delu potrebuje 

vodenje 

- v podjetju dela razna dela, 

prizna, da je na začetku 

potreboval prakso  

- uporabnik se je moral izkazati pri 

delu, delal bo tisto, kar zmore, 

zavedanje, da ne zmore enaka dela 

kot zaposleni,  delo  mu pustijo, 

pripravijo, samostojno si poišče 

delo, kadar je sam v podjetju, pri 

delu ni zaletav, delovne izkušnje je 

pridobil v podjetju, postopno 

usvajanje dela, pomete bolje od 

nekaterih zaposlenih, pri delu 

potrebuje kontrolo, neprijetna 

izkušnja na začetku usposabljanja  

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJETJE) 

- delo dobro opravlja, ko ga osvoji, pogostejše 

obiskovanje podporne zaposlitve, visoka nagrada v 

skupini, brez potrebne kontrole dela 

- težek začetek, strah pred 

neznanim, zahtevnost dela na 

začetku, priznanje, da je zdaj 

lažje, samostojno si pripravi vse 

- pomoč v šivalnici ob ponedeljkih, 

mislila je, da uporabnica zmore vsa 

dela,  na začetku je delo zmogla, 

težave pri delu ob upadu 
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za čiščenje, samozavestna pri 

delu – občutek, da zmore, 

preobremenjenost z delom, ob 

sredah ima lažje delo, ob petkih 

in ponedeljkih je zahtevnejše 

delo 

koncentracije, začetek majhnih 

težav, primeren način soočenja z 

napakami, sproščeno opravljanje 

dela,  težave pri branju se odražajo 

pri delu, spremembe pri delu jo 

zmedejo, če ni novosti delo hitro 

osvoji, odmor med delom, 

samostojno dela nekatera dela, 

manj pogovora med delom, 

samostojno čiščenje prostorov, 

zahtevnejše delo v šivalnici  

Vir: lastni 

V tej kategoriji se je v vseh štirih raziskanih primerih izkazalo, da so uporabniki delo v 

podjetju zelo dobro usvojili. Na začetku dela so delavci in mentorji v podjetjih uporabnikom 

predstavili delovno mesto in delovne naloge. Potekalo je tudi preverjanje njihovih delovnih 

sposobnosti. V kategoriji obvladovanje delovnih nalog so se pojavile naslednje podkategorije: 

samostojnost pri delu, osvajanje dela, vodenje pri izpolnjevanju delovnih nalog, težave pri 

delu (koncentracija, preobremenjenost, precenjevanje lastnih sposobnosti), akademske in 

jezikovne veščine, obvladovanje delovnih nalog v VDC-ju. Mentorji soglasno navajajo, da 

motnja v duševnem razvoju ne predstavlja ovire pri delu in poudarjajo, da je pri delu 

pomembna zgolj delovna sposobnost. To natančneje opisuje mentor C v VDC-ju: »So mi 

delavci povedali že na začetku, da jih ta motnja ne briga. Njih zanima samo to, če zna delat, 

bo ostal, če ni za delat, ne bo ostal.« 

V vseh štirih primerih se je izrazila podkategorija samostojnost pri delu. Mentorji v podjetjih 

ocenjujejo, da so zadovoljni z uporabniki, da dobro opravljajo delovne naloge in so pri tem 

dokaj samostojni. Uporabnik C si samostojno poišče kakšno lažje delo, kadar ni nikogar v 

podjetju, da bi mu dal navodila za delo. Njegov mentor v VDC-ju pove, da uporabnik 

samostojno opravlja popolnoma enako delo kot sodelavec: »D. farba cevi, V. zraven njega 

farba cevi. Samostojno. Popolnoma isto delo.« Iz zapisanega ugotavljam, da ob prisotnosti 

sodelavca uporabniki zmorejo opravljati tudi težavnejša dela. Mentorica D v podjetju razlaga, 

da se dela pri uporabnici razlikujejo, saj opravlja več del. Pri nekaterih delih, kot je čiščenje 

prostorov, je bolj samostojna, pri delu v šivalnici potrebuje več pomoči. Po besedah mentorice 

je delo v šivalnici, v primerjavi s čiščenjem prostorov in balkonov, zahtevnejše: »Tlele so 

ročne spretnosti. Čist neki druzga je v šivalnici, kot pa pol, ko čisti prostore.« Danes je 

uporabnica pri delu samostojna. V vseh primerih se je pokazalo, da čeprav so uporabniki 

samostojni pri delu, mentorji poudarjajo, da so samostojnejši pri lažjih delih.  

Podkategorija usvajanje dela se je izrazila v vseh primerih, saj je pri vseh uporabnikih 

potekalo uvajanje v delo na delovnem mestu za konkretno delo. V primeru uporabnika B je 
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potekalo tudi usposabljanje v okviru njihovega centra. Uvajanje v delo so prevzeli tudi 

zaposleni  v podjetju: »V bistvu uvajali so ga gor M. in vsi ostali delavci.« Mentorica A v 

VDC-ju omenja tudi hitro usvajanje dela v podjetju: »On je v bistvu takoj, v dveh minutah je 

ugotovil, ki more delat.« Po mnenju mentorjev uporabniki nekatera dela opravijo celo bolje 

od drugih delavcev: »Pomede mogoče boljš kot uni naši delavci. Naredi res v redu. Je 

delaven, dela kot stroj.« (mentor C v podjetju) Tudi uporabniki sami na splošno zaznavajo 

delo kot nezahtevno: »To mi je pokazal ta prvo S. Pokazal mi je, kako bo treba delat. Saj ni 

blo prau ki dosti.« (uporabnik A) Uporabnica D prizna, da je imela na začetku malo strahu 

pred tem, kako bo obvladala delo. 

Uporabniki pri delu potrebujejo usmerjanje in vodenje, kar sem poimenovala s podkategorijo 

vodenje pri izpolnjevanju delovnih nalog. Več nadzora nad izpolnjevanjem delovnih nalog je 

bilo na začetku zaposlitve. Ko so uporabniki usvojili svoje delo, se ta nadzor počasi opušča. 

Mentorica A v podjetju pove, da so uporabnika na začetku več spremljali pri opravljanju dela 

in nad delom opravljali več nadzora. Raziskava je pokazala, da so uporabniki med časom 

zaposlitve in delom pridobili oziroma izboljšali svoje delovne veščine: »Od začetka ni bil 

tako spreten. Zdej v teh letih se je tega naučil. Je pridobil to znanje.« (mentor C – podjetje) 

Čeprav so pri nekaterih delih samostojni, mentorji soglasno poudarjajo, da potrebujejo 

vodenje in usmerjanje med procesom dela. Če tega ni, naredijo delo po svoje, kar mentorja B 

in C v podjetju tudi opisujeta: »Ker če ni voden, naredi po svoje.«/ /»Ne smeš ga preveč časa 

pustit, čez pol ure ga moraš spet opozorit ali pa čez eno uro, ker če ne on mogoče mal 

pozabi.« 

V času usvajanja in navajanja na delo so se pokazale številne težave, kar poimenujem s 

podkategorijo težave pri delu (koncentracija, preobremenjenost, precenjevanje lastnih 

sposobnosti). Težave s koncentracijo mentorji v podjetjih izpostavijo pri treh uporabnikih. 

Najpogostejše težave, ki jih mentorji omenjajo so: nenatančnost pri delu, težave pri sortiranju 

perila, pozabljivost in posledično neupoštevanje navodil. Težave so najbolj razpoznavne v 

izjavi mentorice D v podjetju: »En cajt je šlo. Potem so se pa začele težave. Pač neki časa je 

zdržala, ji je šlo dobro. Ko je pa koncentracija popustila, je pa tut kaj zamešala.« Da bi se 

izognili težavam, mentorica poudari, da se med delom zaradi težav v koncentraciji ne 

pogovarjata. Tudi spremembe pri delu vplivajo na delovno učinkovitost, kar se je izrazito 

pokazalo pri uporabnici D. Menim, da strah pred novim delom pri njej nastane zaradi 

pomanjkanja samozavesti, kar kasneje natančneje opisujem v kategoriji samozavest in 

samozaupanje. Mentorica razlaga: »Smo mel drugač police in tko. In seveda je blo pol še težje 
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za njo. Spremembe so tiste ključne, ko jo zmedejo lahko.« V raziskanem primeru uporabnika 

B so se težave pri delu pojavile zaradi preobremenjenosti in posledično neuspeha pri drugih 

dejavnostih, kot je šport, ki ga obiskuje v okviru VDC-ja: »Tekmovanja športna so se začela, 

bil je neuspešen in so ble težave drugje.« (mentorica B v VDC-ju) Mentorica B v VDC-ju 

vpliv neuspeha na delo razlaga takole: »Je nenatančen, pada, je neskoncentriran ... izkazalo 

se je, da je postal bolj šlampast.« V primeru uporabnika C je za razliko od ostalih dveh 

uporabnikov na začetku dela nastopil zelo samozavestno v precenjevanju lastnih sposobnosti. 

Zaradi drugačne zaznave lastne učinkovitosti je v tem primeru prišlo do negativnih posledic, 

kar v intervjuju omenjata oba mentorja uporabnika C: »On misli, da kr zna eno stvar. On se je  

kr usedu na viličarja, pa se peljal, pa je vrgu vrata vn iz pantov.« 

Podkategorija akademske oziroma jezikovne spretnosti se je izkazala kot pomembna v treh 

raziskanih primerih. Večina uporabnikov ima težave pri branju, kar sem ugotovila skozi 

pogovore z mentorji in uporabniki. Težave pri branju, pri uporabnikih, v pogovoru omenjajo 

tako mentorji v VDC-jih kot v podjetjih. Ugotavljam, da je znanje branja prav tako 

pomembno pri doseganju delovne učinkovitosti in tudi samostojnosti pri delu. Pri dvema 

uporabnikoma se je pokazala večja potreba po tem znanju. Uporabnica D pri svojem delu 

uporablja veščino branja, kar ji je predvsem na začetku predstavljalo nekaj težav.: »Zdej ene 

številke sem zlo hitro dobila, nekatere sem pa mogla zlokrat vprašat šiviljo....« Njena 

mentorica v podjetju takole opisuje težave pri branju: »Ona mal težje bere in če je kakšna 

dolga beseda, ne zna prebrati, ji ne gre.« Uporabnik A pri osvajanju akademskih veščin nima 

težav, kar mu vsekakor omogoča večjo samostojnost pri delu: »Gor na zidu je delovni plan. 

Jst si preberem prvo tisto in pol grem delat.« V primeru uporabnika C pomanjkanje teh veščin 

pomeni zmanjšano samostojnost pri delu, kar opisuje mentor v podjetju: »Ampak nekdo mu 

mora nastavit, nekdo mu mora povedat, a ne. V. ne zna brati, pisati, to mu manjka. Tam so 

sami, berejo načrte, sami pogledajo.« V dveh primerih uporabnika pri svojem delu ne 

uporabljata tega znanja, saj narava dela tega ne zahteva. Uporabnika B in C opravljata 

predvsem groba dela tako v podjetju kot v VDC-ju. Uporabnik B tudi navaja, da mu je zelo 

všeč delo na prostem. 

Podkategorijo obvladovanje delovnih nalog v VDC-ju razlagam na koncu kategorije 

obvladovanje delovnih nalog. Uporabniki se v delavnice vključujejo po potrebi oziroma kadar 

nastopi pomanjkanje dela v podjetju. V enem primeru se uporabnik vključuje v delavnico v 

primeru dežja in slabega vremena, saj delo poteka pretežno zunaj. V dveh primerih se je 

izkazalo, da sta uporabnika zelo uspešna pri delu v delavnici. Po besedah mentorjev v VDC-ju 
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pri delu v delavnici tudi izstopata. Po besedah mentorice A v VDC-ju je uporabnik pri delu 

najboljši v skupini: »Tle v skupini pa tko, če dela proizvodno delo, je on daleč najmočnejši 

člen pri tem delu. V bistvu obvlada čist vse proizvodno delo.« Pri delu je praktičen. Ta 

njegova praktičnost pride do izraza tudi v VDC-ju. Mentorica v VDC-ju ta njegova praktična 

znanja pripisuje delovnim izkušnjam, ki jih je pridobil skozi podporno zaposlitev. Mentor D v 

VDC-ju opisuje, da je uporabnica pri delu zelo zanesljiva: »Za njo ni potrebna nobena 

kontrola in tisto kar naredi, je zanesljivo.« Dva uporabnika pri delu v delavnici nista najbolj 

uspešna, saj večina dela, tako pri proizvodnem delu kot pri delu lastnega programa, zahteva 

sposobnost fine motorike. Da gre pri uporabniku za pomanjkanje fine motorike, je razvidno iz 

izjave mentorice B v VDC-ju: »Sam on ni za natančno delo, fine spretnosti ni ... On je bolj za 

taka groba dela, za zunaj.« Podobno ugotavlja tudi mentor C v VDC-ju: »Mu je treba dati 

kakšna groba, rušilna dela, razdiralna dela. Ne morš dat njemu, da bo risal s svinčnikom.« 

Tabela 8 - Kategorija pripadnost in sprejetost na delovnem mestu 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- sprejetost v bivši kolektiv, vključevanje 

uporabnika v delavnico po potrebi, je bil 

sprejet „takšen, kot je“, dobro deluje 

znotraj kolektiva, v podjetju ga sprejemajo 

kot enakovrednega,  poudarjanje tega, da je 

vodja skupine odgovorna za njega, 

poudarjanje pomembnosti vloge vodje 

skupine, deluje v skupini starejših 

uporabnikov, dober odnos z direktorjem 

mu veliko pomeni, direktor-mentor si 

vzame čas za uporabnika, v skupini je 

našel svojo vlogo 

- v podjetju je bil iskan, zaželen, ženski 

kolektiv, dobro razumevanje s sodelavci, 

v podjetju se dobro počuti, se je vklopil 

v podjetje, v kolektivu je enakopravno 

sprejet, ne občuti razlik pri delu med 

njim in ostalim, v VDC se vključuje po 

potrebi, zavedanje, da so z uporabniki na 

isti ravni, razumevanje z uporabniki, z 

uporabniki so tudi prijatelji, vodji 

skupine zaupa, zaupa direktorju v 

podjetju, izražanje potrebe po obeh 

okoljih 

- s sodelavci ima super odnos, 

izražanje pozornosti do sodelavcev, 

delavci opazijo probleme v podjetju,  

probleme delijo z zaposlenimi, 

uporabnik je seznanjen o novostih v 

podjetju  

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- želja uporabnika po udejstvovanju, strah 

pred izgubo dela, rad posluša pogovor med 

sodelavci, v podjetju je lepo sprejet, med 

njim in zaposlenimi ni razlik, ne 

upoštevajo njegove motnje, večja  

pripadnost do podjetja kot VDC-ja, 

identificira se z življenjem zaposlenih, ima 

veliko željo pomagati drugim, naredi delo 

namesto delavcev, tekmovalnost do 

uporabnikov, ostali uporabniki si ne želijo 

njegove družbe   

- doživljanje podjetja kot svojega, 

doživljanje prave službe, dobro 

razumevanje s krajani, s sodelavci, 

dogovarjanje s sodelavci glede dela, za 

sodelavce je šel v trgovino, plačevanje 

pijače za uporabnika, nadrejeni je videl 

sodelavca opitega, nezaupanje 

zaposlenim v VDC-ju – težko se zaupa, 

težko pove kaj zoper svojih sodelavcev, 

saj so prijazni do njega, dobro se počuti 

tako v podjetju kot v VDC-ju   

- v podjetju ne delajo razlik med njim 

in drugimi zaposlenimi, v primeru 

težav se uporabnik obrne na 

sodelavce, dogovori, zaupanje med 

zaposlenimi, sodelavci so ga sprejeli, 

kadar je odsoten od dela, delo in 

zaposlene pogreša, uporabnik je 

zaposlene sprejel kot svoje, 

uporabnika je sprejelo tudi podjetje  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJE) 

- zaznavanje uporabnika kot del kolektiva, 

enakopravnost uporabnika, uporabnik ima 

občutek pripadnosti podjetju, občutek 

pripadnosti do oseb v gostilni, upoštevanje 

oseb v gostilni, v podjetju spozna skupino 

ljudi z drugačnimi vrednotami, v delovni 

skupini prisoten alkohol, strah pred izgubo 

- pogovor o moških zadevah, moški 

kolektiv, sodelavci so dobri ljudje, ob 

prihodu na delovno mesto občuti veselje 

sodelavcev, ob odsotnosti pogreša 

sodelavce, sodelavci ga pogrešajo, kadar 

ga ni, v podjetju so ga dobro sprejeli, v 

podjetju ima družbo, prijatelje, boljši 

- zaposleni v podjetju so dobri ljudje, 

v kolektiv so ga lepo sprejeli, motnja 

ni predstavljala ovire pri sprejetosti, 

zadržanost zaposlenih na začetku, 

zaposleni pripravljeni na prihod 

uporabnika, uporabnik je postal del 

kolektiva, enakost v odnosu mentorja 
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zaposlitve, v delavnici mu je lepo, 

potrebuje obe okolji, v VDC-ju se počuti 

varnega, sprejetega, je med sebi enakimi 

prijatelji so sodelavci v podjetju, bolj 

mu je všeč delo v podjetju, v odnosu je 

postal zrelejši, odgovornejši, pridobil je 

drugačne vrednote   

do njega, postavljanje uporabnika 

pred zaposlenimi, sodelavci ga 

poslušajo, spodbujajo v komunikaciji, 

pogovori o delu z uporabnikom, 

uporabnik rad prihaja na delo, ob 

odsotnosti z dela pogreša delovno 

mesto  

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJETJE) 

- uporabniki v skupini se je bojijo, 

vzbujanje strahu, z uporabniki se ne druži, 

povzročanje konfliktov v skupini, 

pripravljenost na pogovor z uporabnico, 

priznanje, da se ne poglablja preveč v 

počutje uporabnice, nezadovoljstvo z 

bivanjem v VDC-ju, iskanje pozornosti v 

skupini, skupnost, izražanje zadovoljstva 

nad delom in delovanjem uporabnice v 

skupini  

- strah pred srečanjem z novo sodelavko, 

strah pred tem, kako se bo ujela s 

sodelavko, neprimeren odnos 

zaposlenih, neprijetna izkušnja z 

zaposleno vpliva na počutje uporabnice, 

vodja opozori zaposlene na pogoste 

odmore, nesproščenost v komunikaciji, 

nevključevanje v pomembnejše 

pogovore, občutki sprejetosti, sodelavke 

so jo sprejele, sodelavke so zadovoljne z 

njo, slabo počutje v družbi uporabnikov, 

zaposleni nimajo vedno časa za pogovor  

- občutek nesproščenosti v odnosu na 

začetku, zaupanje uporabnice o 

svojih  težavah  o tem, da ji je 

dolgčas v VDC-ju, obojestransko 

zanimanje za družinske člane, dobri 

medosebni odnosi z uporabnico, 

delna sprejetost med sodelavkami, 

velikost kolektiva je ovira pri 

spoznavanju zaposlenih, uporabnica 

se počuti varno v podjetju 

Vir: lastni 

Podkategorija zadržanost v odnosu se je izrazila v dveh primerih. Izkazalo se je, da so bili 

zaposleni malenkost zadržani na začetku prihoda uporabnika C v podjetje: „Mogoče so bili na 

začetku malenkost zadržani do njega“ (mentor C-podjetje). V primeru uporabnice D so bili 

občutki sprejetosti na začetku manj izraziti v primerjavi z drugimi primeri. Uporabnica in 

njena mentorica na začetku opisujeta občutke nesproščenosti v odnosu. Te občutke napetosti 

mentorica opisuje takole: »Je bla tut ona pod stresom, mal pod napetostjo, ker me ni poznala, 

kaj bom rekla, kako bom odreagirala in tko.« Uporabnica prvi stik doživlja podobno: »Malo 

me je bilo strah, kako se bom ujela s šiviljo. Tako da ta prvi dnevi so bli malo težki.« 

Ugotavljam, da se nesproščenost in strah pred prvim stikom dogajata zaradi slabe 

samopodobe uporabnice. Menim, da je slaba samopodoba tudi vzrok za nenehno iskanje 

pozornosti v delavnici, kot to zaznava njen mentor v VDC-ju: »Je rekla, me je butno. Pa sem 

vprašal, a je kdo videl. In zdaj, ker včasih mam občutek, da se ona v tistem zmisli in pol 

zavpije. Išče pozornost.« Podkategorija občutki varnosti in sprejetosti in podkategorija 

nesprejetost in odsotnost druženja sta se izrazili v dveh primerih. Uporabnica se v drugem 

delovnem okolju počuti drugače kot v VDC-ju, saj se po mnenju mentorice počuti varno, torej 

sprejeto: »... dol ji je dolgčas, včasih. Zdaj zakaj ji je dolgčas. Kadar majo kakšne probleme, 

mi je povedala. Ker jo je eden udaril in ne ve, kako bi se tega rešila. Ona se tukaj počuti 

varno.« Ugotavljam, da dobro deluje v majhnem kolektivu, v tem primeru s samo eno 

zaposleno, in sicer njeno mentorico, kjer dobi vso njeno pozornost. V VDC-ju so pri njej 

prisotni občutki osamljenosti in nesprejetosti, saj se je zaradi njenega vedenja drugi 
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uporabniki izogibajo in niso radi v njeni družbi. Nesprejetost in odsotnost druženja pri 

uporabniku B navaja tudi njegova mentorica v podjetju in poudari, da  uporabniki niso radi v 

njegovi družbi. Na večji občutek sprejetosti in pripadnosti vpliva tudi medsebojno 

dogovarjanje in sodelovanje z zaposlenimi na delovnem mestu, informiranje uporabnikov o 

novostih v podjetju. K sprejetosti v delovno okolje vsekakor spada tudi skupna skrb za težave 

v podjetju, če se pojavijo. V primeru uporabnika A se je izkazalo, da nadrejeni težave, ki se 

pojavijo, delijo z zaposlenimi. Dobro razumevanje z zaposlenimi in mentorji v podjetju je 

razvidno iz vseh intervjujev. Seveda je vzrok za to možno pripisati sodelavcem, ki so sprejeli 

uporabnike takšne, kot so, do njih so bili prijazni in tolerantni. Tudi uporabniki doživljajo 

zaposlene v podjetju kot prijazne in dobre ljudi: »Sodelavci so dobri dečki.« (uporabnik C) 

Sodelavci so tudi tisti prvi, ki uporabnikom nudijo pomoč pri delu. 

Pri dveh uporabnikih se je podkategorija želja po sprejetosti na delovnem mestu močno 

izrazila. To močno pripadnost lahko pripišem temu, da gre pri obeh uporabnikih za moški 

kolektiv, kjer poteka drugačna, moška komunikacija. Uporabnik C jo na kratko opiše: »Mamo 

moške debate.« Pripadnost kolektivu omenja uporabnik A, ko je opravljal podporno 

zaposlitev še v prvem podjetju, kjer je prevladoval moški kolektiv. Dobro poznavaje 

pripadnosti nekdanjemu kolektivu opisuje tudi njegova mentorica v VDC-ju: »Je bil v 

kolektivu med samimi moškimi. Ma ga niso nič zafrkavali. V bistvu je bil eden izmed njih.« 

Uporabnik tudi danes obišče stare sodelavce na delovnem mestu in delno izraža pripadnost 

sedanjemu kolektivu, v katerem prevladujejo ženske. Po besedah mentorice B v VDC-ju 

uporabnikova želja po sprejetosti vodi že v sanjarjenje oziroma v fantazijske predstave: »Al 

pa, če se kaj pogovarjajo med sabo, on to tk vleče na ušesa, posluša in kar domišlja si, da bo 

tut on šel tja kot oni.« 

Podkategorija položaj in vloga uporabnika na delovnem mestu se izrazi v treh raziskanih 

primerih, kjer mentorji v podjetju poudarjajo, da med uporabniki in zaposlenimi ne delajo 

razlik na delovnem mestu, torej imajo enak položaj kot ostali zaposleni. To potrjuje tudi sam 

občutek sprejetosti, ki ga čutijo uporabniki do delovnega okolja in kolektiva, kjer opravljajo 

podporno zaposlitev. Uporabnik A ta občutek opiše takole: »Dobro se počutim, sem se vklopil 

v podjetje« ali pa z naslednjo izjavo, v kateri poudari enakopraven odnos zaposlenih do njega: 

»Zaradi tega, ker me obravnavajo kukr ta druge. Pa tudi če sem ....« Zanimiva je bila 

ugotovitev, da čeprav se je uporabnik A v podjetju počutil enakopravno glede na ostale 

zaposlene, je tako, po mnenju mentorice, poskušal delovati tudi v VDC-ju. To pomeni, da se 

je enačil z vlogo mentorice kot vodje skupine. Mentorica v VDC-ju poudari, da je v odnosu 
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do njega v drugačnem položaju, saj je tudi odgovorna zanj in njegovo varnost ter zato ne 

moreta biti v enakem položaju. Ta nesporazum sta rešila že na začetku njunega odnosa: »Z M. 

sem mela na začetku en tak spodrslajček. On se je začel tretirat kot meni enakega tle v 

delavnici.« Od takrat naprej je bil njun odnos naprej korekten. Po mnenju mentorice si je zdaj 

našel svojo vlogo v skupini. Podobno zazna tudi mentor C v VDC-ju pri odnosu uporabnika. 

Mentor je uporabnika soočil z njegovo vlogo v skupini in mu pri tem pokazal, da je mentor 

nad njim in da nista v enakovrednem položaju. Zaposleni so osebe z MDR lepo sprejeli v 

kolektiv, kar mentorji v podjetjih tudi izpostavijo: »Zdaj je pa že tkaj cajta tu, da je že naš, da 

ga že pogrešamo, če ga ni.« (mentor C) Iz opisa lahko sklepam, da je postal uporabnik 

pomemben član kolektiva, ki ima v kolektivu tudi že določeno vlogo. To potrjuje tudi 

naslednja izjava mentorja C v podjetju: »... in pol ko pride ki takega za delat, rečemo, to bomo 

naredili v ponedeljek, ko pride V. delat. Da mu že kar malo šparajo tista dela, ki jih bo on 

naredil.« 

Uporabnik B se s sodelavci identificira in kot navaja njegova mentorica želi živeti takšno 

življenje kot oni. To poimenujem s podkategorijo skupinsko vplivanje. Mentorica C v 

podjetju opiše: »Delavci tam so bolj delavci z nizko izobrazbo, majo tut težave. In on se 

velikokrat poistoveti z njimi.« Uporabnik se v tem primeru podredi skupini, in sicer v želji, da 

bi bil sprejet. Ta občutek pripadanja je tako močan, da sodelavcev ne izda, četudi dejanja 

nasprotujejo njegovemu osebnemu stališču. Njihova dejanja tudi opravičuje: »Saj pravzaprav 

meni je tut brezalkoholno pijačo plačal nekdo.« Skupinski vpliv sodelavcev na uporabnika se 

je pokazal tudi v primeru uporabnika C, kjer mentor v VDC-ju opaža pozitivne spremembe v 

njegovem vedenju. Pomemben dejavnik je tudi zaupanje tako med zaposlenimi in uporabniki 

kot med uporabniki in predstavlja podkategorijo v kategoriji sprejetost in pripadnost na 

delovnem mestu. Najbolj se je izrazila v treh primerih. Pri uporabniku B zaupanje do 

sodelavcev izhaja bolj iz občutka krivde, da jih ne izda in tako izgubi njihovo zaupanje. Do 

njih goji zaščitniški odnos. Zaradi strahu pred izgubo zaupanja se ne zaupa tako mentorjem v 

podjetju kot v VDC-ju. To opisuje v naslednji izjavi: »Sam jst ne morem nekoga namočit, ker 

mi je prijazen do mene. Jst ne morem njega it zatožit. Ker on je za mene prijazen.« Mentorica 

D v podjetju opisuje zaupanje uporabnice v naslednji izjavi: »Zadnjič je sama spregovorila o 

tem, da je dol v VDC-ju, da bodo belil in da jo skrbi, kako bo ona to vse zdaj spakirala. Pa 

sem jo mal potolažila.« Tudi mentor v VDC-ju si vedno najde čas za pogovore z njo. Na 

vprašanje o zaupanju uporabnik A pove, da zaupa tako mentorici v VDC-ju kot mentorju v 

podjetju. Zaupanje se pri uporabnikih različno izraža. Na splošno lahko rečem, da zaupajo 
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bolj svojim mentorjem v VDC-ju kot v podjetju. Izjema je uporabnica D, ki svoji mentorici 

zaupa o težavah. Ugotavljam, da je za zaupanje poleg dobrega medosebnega odnosa 

pomemben tudi občutek varnosti, ki ga uporabnica v odnosu z mentorico občuti. 

Podkategorija sprejetost in pripadnost v VDC-ju se je izrazila v treh raziskanih primerih. Po 

mnenju mentorjev v VDC-ju uporabniki potrebujejo okolje, kjer so si med seboj enaki in se 

počutijo varne. Podobno meni tudi uporabnik A, ki prizna, da je z uporabniki na isti ravni, saj 

so med seboj prijatelji in zaupniki. Ambivalentnost do obeh okolij uporabnik A opiše: 

»Nucam obadva okolja.« Podobnega mnenja je tudi mentor C v VDC-ju. Nasprotnega mnenja 

pa je uporabnica D, saj ji družba uporabnikov ne ustreza in še pove, da med uporabniki ne 

najde ustrezne družbe: »V bistvu jih je puhno takih, ker se z njimi ne morem družit, ne vem, se 

ne čutim.« Zanimiva je ugotovitev, da uporabnik A deluje v skupini starejših uporabnikov pa 

je kljub temu med njimi našel prijatelje. V primeru uporabnice D se je kategorija izrazila v 

negativni modaliteti, saj se uporabnica ne počuti sprejeta v okolje VDC-ja. Nezadovoljstvo z 

bivanjem v bivalni enoti razlaga tudi drugim uporabnikom v skupini. Mentor D v VDC-ju 

izraža zadovoljstvo nad delom in delovanjem uporabnice v skupini in se trudi, da bi se v 

skupini dobro počutila. Po mnenju mentorice B v VDC-ju uporabnik čuti večjo pripadnost 

delovnemu okolju kot VDC-ju. Med uporabniki v VDC-ju nima dosti prijateljev, kar 

mentorica pripisuje tekmovalnosti med uporabniki, kar predstavlja tudi podkategorijo 

tekmovalnost med uporabniki. Tako naj bi si po njenem mnenju med seboj dokazovali status 

moči: »T'k si status dvigujejo. In v bistvu to tekmovanje med sabo, je faktor za status.« 

Tabela 9 - Kategorija druženje in komunikacija na delovnem mestu 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- interakcija s sodelavci v času odmora, 

kave in ob prihodu v službo, možnost 

druženja med delom v bivšem podjetju, 

odsotnost konfliktov na delovnem mestu, 

prijateljski odnos z uporabnico znotraj 

skupine, poudarjanje pomembnosti 

pogovora z uporabnikom, pogovarja se z 

vsemi uporabniki, zrelejši odnos ima z 

uporabnico iz skupine, spoštljiv odnos do 

starejše uporabnice  

- s sodelavci se dobro razume, so 

prijatelji, delo poteka v ločenih prostorih, 

pozdravijo se ob prihodu na delovno 

mesto, med seboj na hitro malo 

poklepetajo, klepet na začetku malice, 

med samim delom se ne pogovarjajo, 

pozdrav in kratek pogovor ob odhodu, 

pogosti stiki z direktorjem podjetja, 

pogovor z njim o drugih stvareh, v VDC-

ju mu je všeč družba, z nekaterimi 

uporabniki se razume,z drugimi ne, 

dobro razumevanje z zaposlenimi v 

VDC-ju, največ stikov ima z vodjo 

skupine, več druženja na starem 

delovnem mestu, vsak dela zdaj svoje 

delo  

- rad se pošali, opažanje razgledanosti 

pri uporabniku, priložnost za pogovor 

ob odhodu domov, skupno druženje v 

času malice, dobri odnosi v podjetju, 

zadovoljstvo delavk z medosebnimi 

odnosi v kolektivu 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- želja po dominantnosti v odnosu med 

dvema uporabnikoma, uporabnik pride na 

- priložnost za pogovor v času odmora, 

odmora za kavico, s sodelavci v podjetju 

- uporabnik ima stike z vsemi delavci, 

jasno podana navodila  o tem, s kom 
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malico v bivalno enoto, odsotnost 

druženja z zaposlenimi v času malice,  

ima partnerko, odsotnost težav na 

delovnem mestu, intelektualno 

sposobnejši uporabniki se družijo med 

seboj, družbo ima v bivalni enoti, 

verbalno žaljenje med uporabniki, želi 

biti v družbi vzgojiteljic, nima kroga 

prijateljev v Centru   

se razume, zaposleni so prijazni, iskreni 

v pogovoru, med seboj so odkriti, so 

dobri prijatelji,  v družbi ni vedno časa za 

pogovor – je veliko dela, na malico 

prihaja v bivalno enoto,, druženje ob 

prihodu na delovno mesto, všeč mu je 

delo v paru, ima družbo, največ stikov 

ima z mentoricama v podjetju in VDC-

ju, drugi nimajo časa za druženje z njim, 

v podjetje rad prihaja zaradi družbe  

in kje bo delal, uporabnik ne malica s 

sodelavci,  delo v paru, uporabnik ima 

super odnos do sodelavcev, 

uporabnika so pri delu ločili, občasno 

druženje z uporabnikom, ki dela v 

podjetju, druženje s sodelavcem na 

delovnem mestu – dobri odnosi    

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- s sodelavcem se dobro razumeta, imata 

odkrit odnos, preživljanje časa na 

delovnem mestu skupaj s sodelavci, delo 

poteka v enem prostoru, dobro se razume 

z uporabniki, rad se pošali z njimi, v 

delavnici ima prijatelje, ima pošten, 

iskren in korekten odnos do uporabnikov 

in zaposlenih, pomen druženja z ljudmi 

brez motnje, postavljanje jasnih meja v 

odnosu  

- zaznavanje sodelavca kot prijatelja, 

skupno delo, s sodelavci se dobro 

razume,  skupno pitje kave v času 

malice, vsakodnevni stiki z mentorjem,  

v podjetju ima družbo, prijatelje, z 

uporabniki se ne razume najbolje, v 

delavnici ima dva prijatelja, med 

uporabniki v delavnici se pojavijo 

konflikti 

- pomoč mentorja pri prvem stiku z 

zaposlenimi, dobro razumevanje s 

sodelavci, posebnost odnosa z 

zaposlenim, s študenti ima dobre 

odnose, malico ima v istem času kot 

sodelavci, sodelavci ga poslušajo, 

spodbujajo v komunikaciji, veliko 

časa preživijo skupaj na delovnem 

mestu  

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

- nerazumevanje z enim uporabnikom v 

VDC-ju, uporabnica je zadovoljna, da 

dela sama v drugi sobi, pomanjkanje 

stikov z zaposlenimi v podjetju, umikanje 

uporabnice pred družbo, težave v odnosu 

z eno zaposleno zaupa mentorju, 

zavzemanje za dobro razumevanje 

uporabnice v skupini, zaznavanje 

uporabnice kot introvertirane, uporabnica 

nima družbe, dobro razumevanje z 

uporabnico, pomanjkanje časa za pogovor 

z vsakim uporabnikom, uporabnica išče 

samoto, želja uporabnice po pogovoru  

- pozdravi sodelavke ob prihodu na delo, 

neprijetna izkušnja z eno od sodelavk, 

dobro sodelovanje z ostalimi 

sodelavkami, sodelavke se pogovarjajo z 

njo, druženje v času odmora, druženje s 

tistimi, ki kadijo, skupno pitje kave, 

preživljanje časa s sodelavko –  

mentorico ob ponedeljkih, s sodelavko 

sta se ujeli, sodelavke pozdravi ob 

zaključku dneva, pogovor z mentorico na 

hodniku doma,  pomanjkanje družbe v 

VDC-ju, nima družbe za izhode,  ima 

eno prijateljico, v bivalni skupnosti se 

med seboj ne družijo, bolj se razume s 

popoldanskimi delavci, heterogenost 

bivalne skupine po starosti in 

razmišljanju, zaupanje težave v podjetju 

direktorici VDC-ja 

- z uporabnico se dobro ujameta, 

zavedanje pomena primerne 

komunikacije, med odmorom 

spregovorita par besed, uporabnica 

preživlja odmor s stanovalci, druženje 

z zaposlenimi v sestrski sobi, družbo 

zaposlenih poišče, če sama hoče, 

pogostost komunikacije je odvisna od 

počutja obeh, primerna komunikacija 

z uporabnico, nevključevanje v 

pogovor, ni priložnosti za delo z 

drugimi zaposlenimi 

Vir: lastni 

V vseh raziskanih primerih se je pokazalo, da interakcija s sodelavci poteka pretežno ob 

prihodu in odhodu z delovnega mesta, v času odmorov in ob pitju kave. Uporabnik A opisuje 

njihovo druženje: »Si voščimo dobro jutri in tko. No in vprašajo, jst vprašam kontra, kako ste. 

No in potem, ko grejo na malico, poklepetamo neki malega.« V primeru uporabnika B se 

priložnost za pogovor s  sodelavci v podjetju zmanjša v času odmora, saj uporabnik prihaja na 

malico v njihov Center. Uporabnik prizna, da je včasih zaradi dela težko najti čas za pogovor. 

Pravi, da je več časa v poletnih mesecih in v času skupnih praznovanj, kar omenjajo tudi drugi 

uporabniki: »Sam včasih je gužva v službi. Letamo, eno delo ne končaš. Pravijo da že moraš 

letet tja, te pa ono delo ostane.« 
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V treh primerih uporabniki povedo, da so s sodelavci na delovnem mestu tudi prijatelji, kar 

poimenujem s podkategorijo sklepanje prijateljstva na delovnem mestu. Uporabniki zaposlene 

doživljajo kot prijazne, iskrene in odkrite v pogovoru. V vseh raziskanih primerih se 

uporabniki dobro razumejo s svojimi mentorji in sodelavci. Dvomljiv je odgovor mentorice B 

v podjetju, ki po mojem mnenju odnos uporabnika do sodelavcev opisuje preveč superlativno: 

»On je super do njih. Odnosi so v redu.« Iz opisanega lahko sklepam, da se mentorica ne 

poglablja v odnose med zaposlenimi ali pa uporabnik težav ne zaupa mentorici in tako 

mentorica nima pravega vpogleda v njihov odnos, hkrati pa tudi sama pove, da ne pozna 

strokovnosti dela. Uporabnik C opravlja delo v enem skupnem prostoru, medtem ko 

uporabnik B rad opravlja delo v paru, saj mu tako ni dolgčas. Po besedah mentorice v podjetju 

ima stike z vsemi delavci, saj mu vsakič dodelijo drugega delavca. Uporabnik B je delal tudi v 

paru skupaj z uporabnikom, vendar je uporabnik B postajal dominantnejši. Zaradi tega 

uporabnik vedno dela v paru z delavcem brez MDR. Mentor v podjetju C izpostavi, da sta 

uporabnik C in sodelavec vzpostavila poseben odnos: »Dobro se razumeta. D. mu je kot en 

mentor pri delu. D. z njim ravna kot z drugimi.« Ta odnos natančneje razlagam v kategoriji 

podpora na delovnem mestu, kjer lepo izstopa primer naravne podpore. Mentorici v podjetju 

B in D se zavedata pomembnosti komunikacije v odnosu z uporabnikom, predvsem pri 

podajanju navodil za delo: »Saj potem, če ti eden počasi in lepo razloži, kot sem ji jst, na lep 

način, boš ti začel lepo sprejemat.« (mentorica D) Uporabnik B pove, da rad prihaja v 

podjetje zaradi družbe, saj po mnenju mentorice v VDC-ju nima svojega kroga prijateljev. 

Veliko se druži s svojim dekletom. Mentorica B v VDC-ju prav tako omenja verbalno 

žaljenje, ki naj bi se dogajalo med uporabniki v VDC-ju: »Tisti, ki so sposobnejši, so grdi 

drug do drugega v komunikaciji.« Uporabniki se med seboj tudi grupirajo in družijo glede na 

sposobnosti. Tudi komunikacijo in druženje sogovorniki različno razlagajo. Dvema 

uporabnikoma je skupno to, da se z ostalimi uporabniki v VDC-ju dobro razumeta. 

Uporabnika imata do drugih uporabnikov spoštljiv in korekten odnos. Mentorica A v VDC-ju 

ocenjuje odnos uporabnika do ostalih, še posebej do starejše uporabnice: »En tak bolj zrel 

odnos ima z D., N., sprejema kot prijateljico, npr. M. že malo bolj kot starejšo gospo, „a ti jst 

pomagam“, ji reče. Na tak način že kavalirsko.« Čeprav sklepajo prijateljstva z drugimi 

uporabniki, je teh prijateljev malo. Uporabnik B je zaradi pomanjkanja družbe rad v družbi 

vzgojiteljic in trenerjev. Uporabnica D v VDC-ju pogreša družbo in pove, da nima nobenih 

prijateljev za skupne izhode, sprehode. V skupino ostalih uporabnikov se težko vklopi zaradi 

heterogenosti skupine po starosti in razmišljanju: »Ker jst se s temi uporabniki ne morem ne 
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pogovarjat ne nič, nimaš jim kaj razlagat, ker itak ne razumejo nič. Jst se s starimi ne morem 

vklopit.« Uporabniki se na splošno dobro razumejo z mentorji in zaposlenimi v VDC-ju. V 

dveh raziskanih primerih se je izkazalo, da se osebi vključujeta tudi v letovanja v okviru 

VDC-ja. Uporabnik B je dejavno vključen tudi v društvo Sožitje, kjer skupaj z osebami z 

MDR obiskuje različna letovanja. Tako ima uporabnik možnost sklepanja prijateljstva tudi z 

ostalimi osebami z MDR izven Centra. 

Podkategorijo druženje med delom, ki se je različno izrazila v vseh štirih primerih in 

podkategorijo razporeditev prostorov na delovnem mestu, ki se je različno izrazila v treh 

primerih, razlagam povezano. Uporabnik A opravlja delo v podjetju v ločenih prostorih, zato 

se priložnost za pogovor med delom pojavi le občasno: »Oni drugi delajo v drugem prostoru 

in jst delam v drugem prostoru. Drugač se ne pogovarjamo ... Če kaj nucajo, me pokličejo, 

grem tja.« V nekdanjem podjetju je bilo več medsebojnega druženja s sodelavci: »Ja več nas 

je blo, bolj smo se družli s sodelavci kot zdaj. Smo bli bolj skup.« Razlog za bolj pogosto 

druženje v bivšem podjetju njegova mentorica vidi v tem, da so delali v enem skupnem 

prostoru. Ugotavljam, da je zaradi dela v ločenih prostorih manj priložnosti za pogovor med 

sodelavci, kar povzroča tudi bolj zaprte, nesproščene odnose, kot se je izkazalo tudi v primeru 

uporabnice D, v VDC-ju. Uporabnica je po osebnostnih značilnostih bolj zaprta vase in s tem 

ko je v drugem prostoru ločena od drugih uporabnikov, zaprtost vase pri njej še bolj izstopa. 

V podjetju po besedah mentorice D poišče družbo, če sama hoče. V času odmora gre na 

cigaret, kjer ji družbo predstavljajo tudi stanovalci v domu. V treh primerih imajo uporabniki 

stalne stike z zaposlenimi, torej tudi v času dela. V primeru uporabnika B se podkategorija 

razporeditev prostorov ni izrazila, saj uporabnik opravlja delo pretežno zunaj, na prostem. 

Med njim in zaposlenimi poteka stalna komunikacija, ki se občasno kaže tudi v deljenju šal, 

pogovoru o vsakdanjih stvareh, o moških stvareh. 

Podkategorija vključevanje  v pogovor se je lepo izrazila v primeru uporabnika C. Uporabnik  

je v skupini sodelavcev slišan in podprt. Njegov mentor v podjetju pove, da ga zaposleni kljub 

pretiravanju v pripovedovanju zgodb poslušajo in spodbujajo: »On pove dosti kakšne zgodbe 

gor od doma, kako je s kakšnim avtom ali kolesom norel. In pol ga vsi poslušajo. In tut vejo, 

da on pove preveč in pol ga še sprašujejo, joj a res, kako si to naredu in tko. On je pa vesel.« 

Nasprotno v kolektivu občuti uporabnica D in pravi, da se ne vključuje v skupne pogovore s 

sodelavkami in jih pri tem samo posluša. Nevključevanje v pogovor opiše tudi njena 

mentorica v podjetju: »Ona se ne vklaplja, kadar govorimo. Je pa rada zraven.« V raziskavi 

sem ugotovila povezavo med sodelovanjem v pogovoru, komunikacijskimi veščinami in 
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splošno informiranostjo o dogodkih, kot je razvidno iz izjave uporabnika A. Mentorica A v 

podjetju opaža, da je uporabnik razgledan. Ima tudi pogoste stike z direktorjem podjetja, s 

katerim se pogovarja tudi o drugih, aktualnih zadevah, kot so: gospodarstvo, šport ipd.: »Ja 

vsak dan se vidiva z direktorjem. Pride dol in se ustavi. Malo poklepetava. Vpraša, kako je. In 

se tudi druge stvari pogovarjava, tko o gospodarstvu, o firmah in tko. Tut o športu.« V 

primeru uporabnice D, ki se ne vključuje v pogovore s sodelavkami, sklepam, da nima tega 

znanja in se zato težko vključuje v pogovor z njimi. Mentorica D v podjetju pove, da na 

pogostost pogovora med njo in uporabnico vpliva tudi počutje: »Včasih sem jst bolj utrujena 

al pa bolj zaposlena. Včasih je ona bolj zadržana. Včasih je tišina in vsaka dela svoje delo.« 

Tabela 10 - Kategorija druženje izven delovnega časa 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- telefonski pogovor z mentorico v 

popoldanskem času 

- druženje s sodelavci ob posebnih 

priložnostih  – zaključek leta, nima 

želje po pogostem druženju s sodelavci  

-druženje s sodelavci, študenti izven 

delovnega mesta, preživljanje skupnega 

časa za kolektiv 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- s sodelavci se ne srečuje zunaj 

delovnega čas, v popoldanskem času 

nudi pomoč sodelavcu  na kmetiji,  

včasih  gre s katerim od zaposlenih na 

pijačo, uporabnik je manj vabljen na 

zaključke zaradi prisotnosti alkohola 

- preživljanje prostega časa na kmetiji, 

nudenje pomoči na kmetiji, 

prijateljstvo s sodelavcem mu veliko 

pomeni, včasih se s sodelavcem samo 

pogovarjata, več druženja v času 

skupnih praznovanj, povabljen je na 

zaključek leta, praznovanje jubileja 

skupaj s sodelavci 

- sodelavcu pomaga pri delu na kmetiji, 

občasno druženje z zaposlenimi v času 

praznovanj, udeleževanje občinskih 

izletov v preteklosti, zdaj se ne 

udeležuje več izletov, udeleževanje 

skupnih izletov mu predstavlja psihični 

napor 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- po službi gredo domov, ni 

medsebojnega druženja po službi 

- skupno druženje v času novega leta - ni druženja izven delovnega časa, 

druženja ob zaključku leta, druženje ob 

srečanju z mentorjem in sodelavci 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

 - ni imela izkušnje druženja izven dela, 

zavedanje pomanjkanja časa za 

druženje 

- ni druženja izven delovnega časa, 

zavedanje, da bi bilo kdaj lepo, če bi sli 

skupaj na kavo, vezanost mentorice na 

prevoz 

Vir: lastni 

Neuradno druženje s sodelavci izven delovnega časa poteka ob posebnih priložnostih, to je ob 

zaključku leta, ob jubilejih, raznih izletih in podobno. Kategorija se izrazi v treh primerih, 

ampak samo ob zaključku leta: »Ja gremo na zaključek, za konec leta gremo nekaj spit in tko 

naprej.« Mentorica A v podjetju srečanje opiše takole: »Mi imamo tut tako navado, da 

naredimo eno srečanje. Vsi tisti, ki delajo za nas, tut študenti. Gremo na eno pico. In si tako 

vzamemo čas za kolektiv.« Mentorica D se zaveda, da bi bilo lepo vzeti si kdaj čas po službi in 

skupaj spiti kavico, vendar pove, da je vezana na prevoz. Uporabnik B se je pred časom 
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udeleževal skupnih izletov in srečanj v okviru podjetja. Danes se teh izletov in skupnih zabav 

ne udeležuje tako pogosto, saj ima po mnenju mentorice v VDC-ju težave v presojanju in 

ocenjevanju situacij in vedenja, ki je prisotno pri ostalih zaposlenih. To razlaga z izjavo: 

»Njega vabijo tut na zaključke. Zdaj seveda malo manj, ker pač tam je tut alkohol. Zdaj če 

majo svojo zabavo, ga ne povabijo. Saj mi tut moramo razumet, da naš uporabnik pol to vidi, 

ta alkohol pa to.« Kategorija druženje izven delovnega časa se močno izrazi pri uporabniku 

B, saj z enim sodelavcem poteka druženje in prijateljstvo tudi izven delovnega časa. To 

prijateljstvo mu veliko pomeni. Uporabnik pove, da se včasih s sodelavcem samo 

pogovarjata. Uporabnica D se zaveda pomanjkanja časa, ki je po njenem mnenju glavni krivec 

za odsotnost druženja s sodelavkami izven delovnega časa. V primeru enega uporabnika se 

včasih zgodi, da gredo s sodelavci na pijačo. V dveh primerih poteka druženje ob naključnem 

srečanju uporabnika in sodelavca. Zanimiva je izjava uporabnika A, ki pove, da nima želje po 

pogostejšem druženju s sodelavci izven delovnega časa: »Če se srečamo kod drugod z njimi. 

Pol gremo na pijačo. Če se vidimo, drugač ne. Tko načrtno.« Iz navedenega sklepam, da ima 

uporabnik neko širšo mrežo prijateljev in zaradi odsotnosti druženja ne čuti pomanjkanja. Pri 

uporabnici D na delovnem mestu ne organizirajo skupnih praznovanj, kjer bi se imela 

priložnost družiti s sodelavci. 

Tabela 11 - Kategorija značilnost delovnega mesta 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- v kolektivu zaposlene 3 

delavke, delo 5 ur na dan, 

poudarjanje majhnosti kolektiva, 

v kolektivu so kot družina, 

odsotnost obiskovanja podporne 

zaposlitve v mesecu avgustu 

- delo začne ob 8. uri zjutraj, podporno 

zaposlitev opravlja že 8 let, v podjetju  

dela 2 leti  

- na začetku zaposlen 2x na teden, možnost 

odmora ob istem času kot sodelavke, 

stopnjevanje delovnega časa s 4 na 5 ur na dan, 

obiskovanje podporne zaposlitve 4x na teden, 

majhnost kolektiva, odsotnost obiskovanja 

zaposlitve v mesecu maju in avgustu 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- delo opravlja že 10 let, delo 

opravlja od 7. do 13. ure, opravlja 

delo zunaj, opravlja delo na 

terenu, opravljanje dela v paru, 

vključevanje v delavnico v 

primeru dežja, kadar je mraz se 

vključi v VDC 

- opravlja delo urejanja okolice: grabi, 

pometa, zaliva rože, opravlja delo 

pomočnika, včasih ostane sam pri 

opravljanju dela, zjutraj dobi navodila 

za delo, delo opravlja 6 ur na dan, v 

poletnem obdobju je težko delati zaradi 

vročine, v delavnico se vključuje v 

primeru dežja, razlikovanje dela v 

notranjih prostorih in na prostem 

- majhnost kolektiva, uporabnik začne delo ob 

7. uri zjutraj, jutranja predaja informacij, raport 

na delovnem mestu, delo ne poteka na istem 

mestu, v poletnem času opravlja pretežno 

zalivanje rož, opravljanje nadur glede na 

zahtevo, podaljšanje delovne obveznosti  v 

primeru prireditev v kraju, opravljanje dela 

tudi za vikend-dežurstvo 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- na začetku je hodil v podjetje 2 

do 3x 

 

- v podjetju dela razna dela, v mesecu 

avgustu ne opravlja dela v podjetju 

- ob petkih ni prisoten v podjetju, delo opravlja 

5 ur na dan  

 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

 - delo v domu opravlja 9 let, začetek 

dela v šivalnici, pospravljenje, sortiranje 

- ob ponedeljkih opravlja delo v šivalnici, delo 

poteka do 9. ure, nato imata odmor, priprava 
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perila na police, ob petkih čisti prostore, 

ob sredah opravlja lažja dela, ob petkih 

in ponedeljkih opravlja zahtevnejše 

delo, dva dni v tednu je v delavnici,  4 

urno delo je dovolj  

na odhod domov ob 12. uri, čiščenje v 

varovanih stanovanjih – dela sama 

Vir: lastni 

Izkazalo se je, da velikost podjetja pomembno vpliva na možnost interakcije med sodelavci, 

zato jo poimenujem kot podkategorijo. Delovno mesto, kjer uporabniki opravljajo podporno 

zaposlitev, se razlikuje glede na velikost kolektiva. Trije uporabniki opravljajo delo v 

majhnem kolektivu, medtem ko ena uporabnica opravlja delo v velikem kolektivu. V podjetje, 

kjer uporabnik A opravlja zaposlitev, se občasno vključujejo tudi družinski člani mentorice. 

Zaradi majhnosti podjetja se člani kolektiva, po mnenju mentorice, počutijo kot ena družina: 

»Smo bolj majhen kolektiv in smo ku ena družina.« 

Podkategorija delovni čas in število delovnih dni se je različno izrazila v vseh štirih primerih.  

Uporabnik A obiskuje podporno zaposlitev 4x na teden in opravlja delo 5 ur na dan. 

Uporabnik B obiskuje podjetje vsak dan in ima 6 urni delovnik. Uporabnik C obiskuje 

podjetje vse dni v tednu, razen ob petkih, ko se vključuje v VDC, in opravlja delo 5 ur na dan. 

Uporabnica D opravlja delo polovični delovni čas in obiskuje podjetje 3 dni v tednu. V vseh 

primerih se je pokazalo, da se je delovni čas postopoma podaljševal. Uporabnik A je sprva 

opravljal delo 2x na teden in šele kasneje, ko se je v podjetju pokazala potreba po večjem 

obsegu dela, je opravljal delo 5 ur na dan, 4x na teden: »Rečeno je bilo, da bo delal po štiri 

ure, potem se je pa proizvodna v bistvu tolk povečala, da se je pokazala potreba po več dela.« 

(mentorica A v VDC-ju) Uporabnik B zaradi občasnih prireditev, ki se odvijajo v njegovem 

kraju, podaljša delovno obveznost in opravlja tudi nadure. O tem se mentorica v podjetju 

predhodno dogovori z mentorico v VDC-ju. Vsi uporabniki začnejo delo ob 8. uri zjutraj, z 

izjemo uporabnika, ki začne delo ob 7. uri. Uporabnik B biva blizu podjetja in njegov prihod 

na delo ni vezan na prevoz. Dva uporabnika se na delovno mesto pripeljeta z avtobusnim 

prevozom. Uporabnica D pride do delovnega mesta peš in do tja potrebuje 10 minut. 

Opravljanje podporne zaposlitve se v mesecu avgustu zmanjša, saj se takrat običajno dnevni 

program VDC-ja, ki ga obiskuje uporabnik A, ne izvaja: »Kadar imajo kolektivni dopust M. 

ne dela in kadar je zaprt VDC. To je v mesecu maju in avgustu.« (mentorica A v VDC-ju) 

Uporabniki priznajo, da potrebujejo počitek in dopust v poletnih mesecih. Uporabnica D 

navaja: »Lani sem bla v avgustu fraj. Sm bla prosta cel avgust. Ker jst rabim počitek. Mi 

paše, da mam dopust.« 



Janja Barić: Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev 

 

64 

 

 

Tudi delo na splošno se med uporabniki razlikuje, kar sem poimenovala kot podkategorijo 

vrsta dela. Uporabnik B opravlja delo večinoma zunaj, saj ureja okolico: grabi, pometa, zaliva 

rože. Uporabnica D opravlja različna dela ob različnih dnevih: ob ponedeljkih opravlja delo v 

šivalnici, ob sredah čisti balkone in ob petkih čisti skupne prostore varovanih stanovanj. Delo 

uporabnika A je, po mnenju mentorice v podjetju, razgibano, saj poleg vsakdanjega dela, 

opravlja tudi druga dela: »Včasih poskrbi tudi za druge stvari, malo počisti in tko.« Uporabnik 

B rad opravlja delo zunaj. Njegovo delo je odvisno tudi od vremenskih vplivov, kar pomeni, 

da se v primeru dežja vključuje v delavnico. Zanimiva je izjava uporabnika, ki delo v VDC-ju 

in v podjetju loči na delo zunaj in delo noter: »Ker noter v delavnici si noter, tam pa si zunaj 

med ljudmi.« Uporabnik C v podjetju opravlja razna dela, kot so barvanje cevi, mešanje 

barve, demontiranje, pometanje delavnice ipd. 

Tabela 12 - Kategorija podpora na delovnem mestu 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- določitev skrbnika, mentorja, 

nepomembnost vloge VDC-ja pri uvajanju 

v delo, zanimanje za uporabnikovo delo, 

uporabnik nudi pomoč v VDC-ju 

- pomoč direktorja pri delu, za 

dodatna vprašanja se obrne na 

direktorja firme  

-  nudenje pomoči sodelavkam pri delu, 

skupno reševanje delovnih nalog  

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- nekontroliranje uporabnikov  na 

zaposlitvi, možnost nadzora nad 

uporabnikom v času malice, zaupanje 

mentorici v Centru o posebnostih, z 

uporabniki potekajo tedenski pogovori, 

vsak uporabnik ima osebno mentorico, 

zaposleni ga usmerjajo, vodijo, podpirajo v 

tem, kjer je dober, spremljanje uporabnika 

skozi pogovor,  v podjetju ne rešujejo 

težav, ni vplivanja na kakovost delovnega 

odnosa v podjetju 

- navodila za delo dobi od 

nadrejene in  sodelavcev, 

nadomeščanje v primeru 

odsotnosti mentorice, 

zaznavanje vedenja pri 

uporabniku, pogovor  

- nepoznavanje težav,  v primeru težav se 

obrne na mentorico v Centru ali na sodelavce 

v podjetju, pri delu ga nadzorujejo, potrebuje 

usmeritve, vodenja, ne sme biti preveč 

samostojen, navodila pri delu mu dajejo 

sodelavci ali mentorica  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- vsakodnevno spremljanje uporabnikovega 

dela, zaposlen v podjetju prevzame skrb za 

uporabnika, delo opravlja skupaj s 

sodelavcem,  pomoč pri razpolaganju z 

denarjem, prevzemanje skrbi za zunanji 

videz uporabnika, pri delu potrebuje nadzor 

- nudi pomoč vsem sodelavcem 

pri delu, na začetku dela je 

potreboval pomoč, dajanje 

navodil pri delu, mentor mu 

pomaga pri razpolaganju z 

denarjem  

- pomoč mentorja pri navajanju na delo, 

sodelavec mu zaupa,  sodelavec, ki mu nudi 

naravno podporo, mu dajejo navodila , 

uporabnik potrebuje nadzor pri delu, jasna in 

točna navodila pri delu, prisotnost sodelavca 

pri delu, pri delu so potrebna opozorila 

sodelavcev, poudarjanje tega, da uporabnik ne 

sme biti nikoli sam, mentor v podjetju težave 

posreduje sodelavcu, ob prisotnosti sodelavca 

mu dovolijo tudi bolj zahtevna dela 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

- zaupanje mentorju o težavah v domu, 

uporabnici zaupa 

- čistila ji pripravi zaposlena, 

težave zaupa delavcem v VDC-

ju, sodelavka jo zaščiti  

- pogovor z uporabnico in mentorico glede 

težav pri delu, pomoč pri branju imen, skupno 

opravljanje dela, opravljanje nadzora nad 

delom uporabnice, spodbujanje pri novem 

delu, pogovor o odnosu z zaposlen  

Vir: lastni 
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V okviru podpornega zaposlovanja se vsakemu uporabniku dodeli mentorja, katerega vloga je 

podpora pri delu. Vsak uporabnik ima svojega osebnega mentorja, ki ga ob njegovi odsotnosti 

nekdo nadomešča. V raziskavi se je izkazalo, da poleg podpore pri delu mentorji nudijo tudi 

podporo pri reševanju različnih težav. Zaradi tega v kategoriji podpora na delovnem mestu 

omenjam še podkategoriji naravna podpora pri delu in podpora pri reševanju težav. Na 

začetku opravljanja dela se torej že v pogodbi med VDC-jem in podjetjem določi mentorja 

oziroma skrbnika, ki odgovarja za osebo z MDR: »... da se določi, kdo je skrbnik z njihove 

strani, kdo pač odgovarja za M. in kdo z naše strani.« (mentorica A v VDC-ju)  V raziskavi 

se je pokazalo, da čeprav je v pogodbi določen mentor, vlogo mentorja oziroma t. i. naravno 

podporo na delovnem mestu pogosto opravljajo sodelavci, kot se je izrazilo v treh primerih. 

Naravno podporo opiše mentor C v VDC-ju: »Ima pa to srečo, da ga je en delavec, ki je 

zaposlen, je prevzel nekako prostovoljno pokroviteljstvo nad njim in sta ratala en tandem, en 

par.« Sodelavci uporabnikom podporo pri delu nudijo ves čas zaposlitve. Pokazala se je 

povezava med spodbujanjem zaposlenega pri opravljanju dela ter delovno učinkovitostjo 

uporabnika. Nekatera dela sodelavci in uporabniki tudi skupaj opravljajo. Mentor C izjavi: 

»Nikol ne reče, lej ti pa to ne zmoreš. Mu zaupa, včasih mu še preveč stvari zaupa. Kakšno 

motorko, kadar včasih ki režejo. On mu da in reče, saj on to zmore. V. se pa zdi, on je pa pol 

ponosen.« ali pa mentorica D v podjetju pravi: »In potem sem pa vseeno, da sva skupaj 

prebrale in dokler sva skupaj prebrale, si je ona dobro zapomnila.« Kako je spodbuda 

pomembna pri delu, je razvidno iz primera uporabnice D. Zaradi strahu pred neuspehom ima 

uporabnica težave pri soočenju z novim delom. Podpora mentorice se tukaj izrazi v 

spodbujanju in opogumljanju, da zmore. Skupno sodelovanje, reševanje delovnih nalog ter 

medsebojno pomoč na delovnem mestu navaja tudi mentorica A v podjetju. Kljub občasni 

pomoči ugotavljam, da se je podkategorija najmanj izrazila v njegovem primeru, kar 

pripisujem temu, da je uporabnik intelektualno sposobnejši od ostalih uporabnikov in zaradi 

tega tudi bolj samostojen pri opravljanju dela. Dva mentorja sta enakega mnenja glede tega, 

da pri opravljanju dela uporabnik ne sme biti preveč samostojen oziroma pri delu ne sme biti 

sam. Mentor B navaja kot vzrok za to skrb za varnost uporabnika pri delu: »Jst tudi skoz 

opozarjam, da naj ga ne puščajo samega, glih zarad tega, da se ki ne naredi. Naj majo 

kontrolo nad njim.« Presenetila me je izjava mentorice A v podjetju, v kateri omenja, da 

podporo in pomoč na delovnem mestu sodelavkam nudi tudi uporabnik: »On zmeri poskrbi, 

da majo delavke material na mizi, da jim prinese, da ni treba njim it.« Tudi uporabnik C 

pomaga drugim v delavnici, tistim, ki ne zmorejo sami delati. 
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Podkategorija podpora pri reševanju težav se je izrazila v vseh primerih. Raziskava je 

pokazala, da se na delovnem mestu, pri samem delu ali v odnosu med uporabniki pojavljajo 

težave, ki jih je treba sproti reševati. Med uporabniki in mentorji poteka veliko medsebojnega 

dogovarjanja in pogovorov. Med mentorico B v VDC-ju in uporabnikom potekajo tedenski 

pogovori o njegovem počutju. Mentorica poudari, da je bilo za dobro počutje uporabnika 

potrebno veliko timskega dela in medsebojnega sodelovanja: »Sam je bilo pa potrebne veliko 

edukacije v tej smeri, pol timskega dela z drugimi, z vsemi, ki so z njimi delali.« Iz izjave je 

razvidno, da se v reševanje težav vpletejo vse pomembne osebe, ki delajo z uporabniki (oba 

mentorja, delavka v delavnici – matični skupini, varuh v bivalni enoti, trener). Mentorji v 

podjetju težave glede dela ali drugih posebnosti posredujejo sodelavcu, ki jih nato rešuje 

skupaj z uporabnikom. Mentor C v podjetju izjavi: »In tut če je kaj takega okrog njega, jst to 

Đ. povem, ga pokličem in mu povem in on potem dalje z V. ureja.« V vseh primerih se 

uporabniki najbolj zaupajo mentorjem v VDC-ju in na drugem mestu mentorjem v podjetju. 

Velikokrat se zgodi, da mentorji v VDC-ju prvi izvedo o težavah, ki se dogajajo v podjetju. 

Mentorji nato težave posredujejo naprej mentorjem v podjetju. Opis primera mentorja C: »On 

R. dost stvari pove. In pol ko se z R. vidiva, mi pove, kaj se dogaja z njim. On mu pove vse, 

kar se dogaja tisti dan.« Uporabnik B poskuša težave sprva rešiti s sodelavci in šele nato, ko 

mentorji, zaposleni v VDC-ju, zaznajo, da ima težave, se zaupa njim. Mentorica v podjetju 

prizna, da ne pozna njegovih težav in izjavi: »Zdaj jst problemov ne poznam njegovih. / Oni 

so tisti, s katerimi včasih prej reši težavo kot z mano.« Podobno pove tudi mentorica v VDC-

ju: »S temi problemi se ne ukvarjajo tam v podjetju. To je naš problem. Ne moremo jim zdaj 

da te težave rešujejo.« Uporabnica D ima svoj sistem zaupanja težav, in sicer težave, ki se 

pojavijo na delovnem mestu zaupa direktorici ali mentorju v VDC-ju, medtem ko težave, 

povezane z delom in bivanjem v VDC-ju, zaupa mentorici v podjetju. Če izhajam iz prakse, 

ugotavljam, da je pomembno, da se uporabnik nekomu zaupa in se potem težava poskuša 

rešiti. Iz majhne težave lahko nastane velika težava v primeru nezaupanja in nereševanja 

težav. Pomembno pa je, da obstaja dobro sodelovanje med VDC-jem in podjetjem, kjer oseba 

opravlja zaposlitev. Mentorji oz. sodelavci opravljajo tudi vlogo zaščitnika v različnih, 

nepredvidenih situacijah, kar se je izrazilo v dveh primerih. Na splošno se je pokazalo, da so 

mentorji v VDC-ju tisti prvi, s pomočjo katerih uporabniki rešujejo čustvene težave, povezane 

z delom in medosebnimi odnosi. Le v primeru uporabnice se je pokazalo, da se z mentorico 

pogovarjata o težavah, ki nastanejo v povezavi VDC-ja. Sklepam, da se zaposleni v podjetju 

ne čutijo dovolj kompetentni za reševanje težav z osebami z MDR, ki so nastale v povezavi z 
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delom ali v medosebnih odnosih z zaposlenimi. Zaradi tega težave rešujejo skupaj z mentorji 

v VDC-jih. Kot se je izrazilo v primeru uporabnika B, težave rešujejo timsko, kamor se 

vključujeta tako mentor v VDC-ju kot mentor v podjetju. 

Tabela 13 - Kategorija sodelovanje med VDC-jem in podjetjem 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- opravljanje kooperantskega dela za podjetje, nekdanji 

direktor podjetja kot posrednik pri ohranjanju 

zaposlitve, pogodba med VDC-jem in podjetjem, 

evidentiranje ur zaposlenih, prilagojene možnosti dela 

so zapisane v pogodbi, podjetje nima stroškov in 

dodatnega dela, stroški prevoza bremenijo VDC, vodja 

skupine obišče njegovo delovno mesto, telefonske 

interakcije med mentoricama,  medsebojno obveščanje 

o posebnostih dela  

 - pregled ur za integrirano zaposlitev 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- iskanje kooperantskega dela za podjetje, pogodba v 

smislu zaščite, pogosti osebni stiki strokovne delavke in 

mentorice, zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja 

opravlja uporabnik podporno zaposlitev, sodelovanje z 

lokalnim okoljem 

 - sodelovanje s Centrom skozi vsa leta  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- pogodba med VDC-jem in podjetjem, vsakodnevni 

stiki med mentorjem v podjetju, mentorja obveščajo o 

posebnostih v podjetju (odhod na teren), medsebojni 

dogovori med mentorjema 

- Mentor v podjetju 

obvesti mentorja v 

VDC-ju glede dela 

- dogovor med strokovnim delavcem in 

mentorjem, največ stikov ima z 

mentorjem v VDC-ju 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

- sodelovanje v povezavi z urami za integrirano 

zaposlitev, srečanje ob težavah z mentorico, sporočanje 

odsotnosti 

 - reševanje problemov s pogovorom,  

sporočanje odsotnosti uporabnice, 

direktorica obišče delovno mesto 

Vir: lastni 

Osnova, na podlagi katere se uporabnik vključi v t. i. podporno zaposlitev, je pogodba med 

VDC-jem in podjetjem. Mentorica A v VDC-ju na kratko opiše vsebino pogodbe: »In pol se 

naredi pogodba z VDC-jem in podjetjem. Potem kako se vodi evidenca ur, kolk na mesec, pa 

kolk je ura, pač če rečem plačana.« Mentorica A poudari, da podjetje, kjer je uporabnik 

zaposlen, nima stroškov glede prevoza uporabnika na delo in z dela. Te stroške prevzame 

VDC. Kot razlog navede, da podjetje uporabnika ne more šteti v status invalida (kvota 

invalida), saj so osebe z MDR izključene po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov in zaradi tega podjetje ne prejema denarne olajšave od države: »Da 

oni nimajo nobenega stroška, dodatnega. Ker ga pač ne morejo štet v status invalida. Stroški 

prevoza na delo bremenijo nas.« Dva uporabnika nimata stroškov glede prevoza, saj prihajata 

in odhajata v podjetje peš. 
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V vseh štirih primerih se je kategorija sodelovanje med VDC-jem in podjetjem izrazila kot 

zelo pomembna pri spremljanju uporabnikov na delovnem mestu, pri preverjanju njihovega 

počutja in vedenja na delovnem mestu. Izkazalo se je, da se pogostost medsebojnega 

sodelovanja med VDC-ji in podjetjem različno pojavlja. Sporočanje odsotnosti z dela 

uporabniki sporočijo tudi direktno mentorjem v podjetju ali posredno preko mentorjev v 

VDC-ju. Sporočanje odsotnosti je pomembno zaradi organizacije samega dela v podjetju. V 

dveh raziskanih primerih se je izkazalo tesno sodelovanje med obema mentorjema. Pri tem 

mislim na skoraj vsakodnevne osebne stike. Pogostejši stiki so v primeru uporabnika C 

izvedljivi zaradi sorodstvenih povezav med mentorjema, medtem ko je v drugem primeru 

razlog bližina delovanja VDC-ja in podjetja. V dveh primerih so se stiki odvijali pretežno po 

telefonu. V primeru uporabnika C potekajo tudi medsebojni dogovori med mentorjema glede 

uporabnika. Tu se izkaže pomembnost dogovarjanja in zaupanja med njima. V primeru 

uporabnika C sta se mentorja dogovorila, da uporabnik začasno ne bo obiskoval zaposlitve v 

podjetju, dokler ne izboljša odnosa do uporabnikov in zaposlenih v VDC-ju. V dveh primerih 

so VDC-ji  predhodno že sodelovali s podjetjem, kjer danes uporabnika A in B opravljata 

zaposlitev. Predhodno sodelovanje in dober odnos s podjetjem je po mnenju mentorice B v 

VDC-ju razlog, da uporabnik sploh opravlja zaposlitev v njihovem podjetju: »Integrirano 

zaposleni so naši uporabniki samo zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja z nami, z VDC-

jem.« Mentorica A sodelovanje opiše takole: »Mi smo z njegovim podjetjem poslovali že od 

prej kot VDC, je vozil kooperacijo on gor k nam.«  Sodelovanje med mentorico A v podjetju 

in mentorico A v VDC-ju poteka redno in po potrebi. Mentorica v podjetju ji sporoča, koliko 

je dela v podjetju: »Če je kaj, se vedno obrnem na M., jo vprašam, al lahko pride M. jutri, al 

če lahko pride večkrat na teden.«   

Tabela 14 - Kategorija sprejemanje, soočanje z drugačnostjo 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

 -delavke so ga na začetku 

čudno gledale, neprijeten 

občutek sprejemanja 

samo na začetku 

- mentorica ni poznala njegovih sposobnosti, zmožnosti za delo, 

pomoč pri govoru – komunikaciji, presenečenost zaposlenih nad 

govorom uporabnika, pogovor o značilnostih uporabnikove motnje 

s strokovno delavko, zanimanje za področje, ki ureja status oseb z 

MDR, priznanje, da so ljudje zadržani do drugačnih 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- težave in nagajanja  otrok  - posebnost in specifičnost pri uporabniku, težave zunaj podjetja 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- zadržanost mentorja v 

podjetju pred osebo z 

MDR, mentor v VDC-ju ga 

seznani z uporabnikovim 

 - strpnost sodelavcev do uporabnika 
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značajem, izkušnja prvega 

stika 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

  - mentorica ni vedela nič o uporabnici, odgovornost za napake pri 

delu je prevzela mentorica, nepoznavanje sposobnosti uporabnice, 

prvo soočenje z osebo z MDR na delovnem mestu, nepripravljenost 

na osebo, spoznavanje uporabnice skozi delo, želja po tem, da bi jo 

kdo seznanil o posebnostih uporabnice, manj težav na delovnem 

mestu 

Vir: lastni 

Pri vseh štirih primerih se je pokazalo, da so se mentorji na delovnem mestu prvič srečali z 

osebo z MDR, kot opiše mentorica D v podjetju: »To je bilo moje prvo srečanje, nisem 

spoznala take osebe do zdaj. No, če rečem, mogoče pa sem imela, samo ne na tak način, v 

službi.« Dva mentorja v podjetju sta povedala, da bi bilo lažje, če bi poznala nekatere 

specifične lastnosti uporabnikov, kot so sposobnost opravljanja dela, kognitivne zmožnosti, 

vedenjske posebnosti. Po besedah mentorice D bi bilo to zelo zaželeno, saj bi se lahko na ta 

način izognila nekaterim težavam na delovnem mestu: »Samo bi bilo pa zelo dobrodošlo, če 

bi me kdo vsaj malo seznanil s tem, kaj ona zmore. Če bi bilo to na začetku že, bi se tut jst 

drugače orientirala in bi steklo verjetno brez tistih problemčkov.« Tudi mentorica A pove, da 

ni poznala njegovih sposobnosti za delo. Uporabnik A je svoje sodelavce v podjetju poznal že 

od prej. Poznale so ga tudi sodelavke in mentorja, saj so živeli v isti vasi. Kljub temu je bilo 

na začetku opaziti nekaj zadržanosti zaradi njegove drugačnosti: »Tiste tri delavke so me prvo 

tko čudno, mislim čudno gledale«. Uporabniki na splošno niso imeli težav s sprejemanjem 

drugačnosti pri sodelavcih. Mentor C v podjetju pove, da so bili delavci do uporabnika zelo 

strpni. Mentor C v VDC-ju zaznava zadržanost pri mentorju v podjetju glede zaposlitve 

uporabnika. Slednji pove, da je mentor v podjetju potreboval veliko besedne vzpodbude od 

mentorja v VDC-ju, da osebo z MDR zaposli oziroma ji da priložnost, da se pri delu izkaže. 

Nekoliko bolj negativno izstopa ta kategorija pri uporabniku B, saj je doživel izkušnjo 

nesprejemanja drugačnosti pri otrocih, ko so hodili mimo njega v šolo in iz šole. Mentorica B 

opiše: »So pa bili problemi zunaj, pri drugih krajanih. Otroci so ga žalili ...« Mentorji v 

podjetju niso imeli težav s soočanjem drugačnosti in to za njih ni predstavljalo ovire pri delu. 

Na začetku, kot sama pove, mentorica A ni bila prepričana ali naj mu zaradi težave z govorom 

pomaga pri besednem izražanju ali ne: »Mene mogoče na začetku, ko je hotel neki povedat, 

nisem vedla, a mu hočem pomagat, al ki.« Presenečenje pa je izkazala nad njegovim izpitom 

za avto in njegovimi kognitivnimi sposobnostmi, zmožnostmi za delo: »Sm rekla, ma kaj ti 

imaš izpit za avto. Jst nisem vedla, ki je z njegovim življenjem, da on lahko dela.« Nadrejena v 
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podjetju se je o njegovi drugačnosti, o motnji v duševnem razvoju in o področju, ki ureja 

status oseb z MDR, pogovarjala z vodjo VDC-ja in tudi z uporabnikom: »Nekaj sm ga 

spraševala to od VDC-ja, kaj dobi od države in tako. To mi je enkrat povedal.« Mentorica v 

podjetju opozori, da se ljudje bojijo drugačnosti oziroma so do drugačnih zadržani. Prav tako 

še opozori, da telefonsko sporočanje oziroma zanimanje za podporno zaposlovanje preko 

telefona vzbuja strah pri ljudeh, ker teh oseb morda ne poznajo. Zato predlaga, da je v tem 

primeru bolje, če se na podjetje obrneš osebno. 

Tabela 15 - Kategorija občutek pomembnosti in samozaupanja 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

 - uporabnik se čuti nad ostalimi - zavedanje o sebi, da je priden 

pri delu, da dobro dela, 

potrebuje potrditev, da dela 

pravilno, zase pravi, da je 

sposoben za delo, 

samozavestnost pri opravljanju 

dela v VDC-ju,   

- kadar ni prepričan, vpraša 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- pomembnost samopotrjevanja navzven, 

uspešnost v športu, pridobivanje občutka 

vrednosti, neuspešnost v športu sovpada z 

neuspešnostjo pri delu, udeleževanje dejavnosti  

mu dviguje samopodobo, nepripravljenost na 

neuspehe – težave pri soočenju neuspehov, želja 

po udejstvovanju, dvigovanje statusa, zunanja 

urejenost uporabnika  

- pomembnost dela – drugi 

delajo v delavnici, on je v 

podjetju 

- prihod še enega uporabnika v podjetje, 

drug uporabnik je konkurenca, 8 let 

edini zaposlen v podjetju, ukazovanje 

drugemu uporabniku, izstopanje v 

odnosu 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- uporabnik se v podjetju počuti pomembno, 

vzvišeno vedenje  uporabnika v delavnici, 

neprimeren odnos do dela, neprimeren odnos do 

zaposlenih, v času zaposlitve je postal 

samozavestnejši, ljudje v gostilni so ga 

upoštevali, neupoštevan pri starših, očetu 

- sodelavci ga pohvalijo, v 

podjetju obvlada vsa dela  

- vpliv zaupanja na samozavest, rad je 

urejen 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

- uporabnica se čuti sposobnejša od drugih, 

prevladovanje v pogovoru, premalo pozornosti, 

občutek da je drugi ne upoštevajo  

-sodelavke jo pohvalijo, 

stanovalci jo pohvalijo, 

- uporabnica se postavi zase, 

nepriznavanje napak, soočenje z 

napakami, uporabnica se pohvali, da 

dobro opravlja delo v vdc-ju 

Vir: lastni 

V vseh raziskanih primerih se je izkazalo, da so uporabniki skozi opravljanje dela v podjetju 

pridobili občutek pomembnosti in samozaupanja. Kategorija se je pri vseh štirih uporabnikih 

izrazila na svoj način. Občutek pomembnosti, občutek lastne vrednosti so uporabniki pridobili 

skozi delo in druženje s sodelavci. Že sam občutek, da dela v drugem okolju, in sicer v 

podjetju, pri uporabniku B dviguje občutek lastne vrednosti, kar sem imenovala za naslednjo 

podkategorijo. Uporabnik B pove: »Naši so v delavnici, jaz pa sem v podjetju.« Tudi uspeh na 
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delovnem mestu, samostojnost pri delu, potem kako jih doživljajo drugi, krepi občutek lastne 

vrednosti. Tudi uporabniki sami ocenjujejo svoje sposobnosti, zmožnosti pri opravljanju dela. 

Pridobivanje samozavesti skozi delo lahko opazimo tudi iz opažanj mentorjev. Mentor C v 

VDC-ju izjavi: »Ker V. kar naenkrat ima denar, dela v fabriki in je ratal malo vzvišen tukaj. 

Smo imeli kar probleme glede obnašanja.« Iz slednje izjave je razvidno, da se občutek 

pomembnosti in samozaupanja v okolju VDC-ja izrazi bolj v negativni modaliteti, ko je 

uporabnik postal v odnosu do uporabnikov in zaposlenih vzvišen. Imel je tudi neprimeren 

odnos do dela. Povečan občutek lastne vrednosti in vzvišenosti mentorji pri uporabnikih 

izpostavljajo v treh raziskanih primerih. Mentorica B pove, da je samopodoba pri uporabniku 

odvisna od uspehov v športnih aktivnostih. Po njenem mnenju neuspeh na športnem področju 

vpliva tudi na neuspeh pri delu. Njena izjava: »Zdaj če ni uspešen pri športu, je neuspešen 

tudi pri delu.« In tu se po mnenju mentorice začnejo težave. Hlepenje po pohvali je razvidno 

tudi iz izjave uporabnice D: »Zadovoljne so, marsikatera od tistih, ki me poznajo, me 

pohvalijo. Tut M. jim pove, da sem pač pridna.« Mentorica A v VDC-ju komentira povečan 

občutek lastne vrednosti pri uporabniku: »On tut rad včasih tko malo prečekira mojo mizo. In 

jst običajno pol pospravim svojo mizo. Se čuti, nad ostalimi in pol misli, da lahko to počne.« 

Mentorica A v VDC-ju povečan občutek lastne vrednosti opravičuje z izjavo, da uporabnik 

dejansko je sposobnejši v skupini, kjer delujejo pretežno starejši in manj sposobni uporabniki: 

»Ta skupina tukaj je precej starejša in ne morejo ne vem kaj. In normalno izstopa ven iz 

skupine.« 

Iz vsega tega sklepam, da na pridobivanje občutka lastne vrednosti vpliva tudi to, da v 

podjetju uporabniki dobijo več pohval za svoje delo kot v okolju VDC-ja ali v drugih okoljih. 

Pri tem gre za učinek pozitivne pohvale oz. pozitivne povratne informacije, preko katere 

poteka ocenjevanje uporabnikovega dela. Za gradnjo ali izboljšanje samopodobe, za 

izboljšanje delovne učinkovitosti vsi ljudje potrebujemo neke vrste potrditev, da delamo 

dobro in pravilno. Uporabnica D pove, da jo pohvalijo tako sodelavke kot stanovalci v domu. 

Uporabnik C pa izpostavi: »Vsi fantje me pohvalijo. Rečejo, dobro delaš.«  Opažam, da so 

zaznavanja pri uporabnikih tudi nerealna, saj uporabnik B pove: »Ja včeraj mi je pokazal 

navoj nardit. Vse znam zdaj.«  

Podkategorija izkrivljena oziroma negativna samopodobo, se je izrazila v treh primerih, 

vendar se je izraziteje pokazala pri uporabnikih B in D, ki imata o sebi visoko mnenje. 

Uporabnica D na začetku dela ne prizna svojih napak, kar je razvidno iz izjave mentorice: 

»Ker ona je rekla, »jst že nisem tega zamešala« in pol sem jaz izpadla čudno. Pač ni dobro 
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prebrala besede. In ona ne prizna in jst ji povem, obe sva zmotljivi.« Gre za zmanjšano 

možnost doživljanja neuspeha, kar se pokaže tudi v primeru uporabnika B, kot navaja 

mentorica: »Morda ni bil pripravljen, da lahko tut pade in da se moraš pol pobrat. S tem se 

on ful težko sooča.« 

Tabela 16 - Kategorija opisovanje lastnosti osebe z MDR kot delavca 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

-  zaznavanje uporabnika kot majhnega 

fantka  

 - uporabnik je zanesljiv, 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- dobro sodelovanje in dojemljivost 

uporabnika pri delu, je sposoben, priden 

delavec, pohvale od ljudi zunaj,  je zaletav v 

dejanjih 

- zavedanje, da je pri delu zaletav, 

pri delu se kontrolira, da ne hiti 

preveč, zavedanje lastnih napak 

- upoštevanje točnega prihoda na delo, 

nepoznavanje vedenjskih značilnosti pri 

uporabniku, uporabnik delo dobro 

opravi, strpnost pri delu  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- uporabnik je delaven, zanesljiv pri delu  - če naredi napako pri delu, jo 

popravi 

- je priden, delaven, uporabnik je 

iznajdljiv, prilagodljiv, po karakterju se 

dobro ujame v odnosih,  pri delu je 

natančen 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

-  pri delu je stoodstotno zanesljiva  - zaznavanje uporabnice kot pridne in 

natančne delavke, poudarjanje 

komunikacijskih in vedenjskih 

posebnosti pri uporabnici, uporabnica je 

sposobna 

Vir: lastni 

V vseh raziskanih primerih mentorji v podjetjih in VDC-jih menijo, da so uporabniki 

sposobni, zanesljivi, natančni in dojemljivi delavci. Mentorica A ga opiše z naslednjo izjavo: 

»Z eno besedo, enostavno perfekten. Natančen, zanesljiv, priden delavec. Bolj zadovoljni 

skoraj ne bi mogli bit z njim.« Ali pa: »Občasno smo še malo pogledali, kako mu gre. Zdaj ni 

več potrebno. Se da zanest sto procentno na njega. On vse prštima.«  Pri uporabniku poudari 

še eno značilnost, ki je pomembna pri opravljanju dela, to je vzdržljivost: »On ne naredi nič 

manj kot jst. Je priden, dober je ker zdrži toliko časa, ker jst sem mela kašen dan puhno glavo 

vsega.« Stoodstotno zanesljivost pri uporabnici D opisuje njen mentor v VDC-ju: »... in pa 

zanesljiva, stoprocentna tako priden delavec, izredno res, res .... za njo ni potrebna nobena 

kontrola.«  Uporabnik B po mnenju mentorice v podjetju upošteva točen prihod na delo. 

Mentorica B v VDC-ju poudari, da uporabnika pohvalijo tudi ljudje od zunaj. Iz opisa je 

razvidno, da je uporabnik zaradi narave dela izpostavljen oziroma bolj opazen drugim ljudem, 

krajanom in se zaradi tega še bolj potrudi, da delo dobro opravi. Zavedanje lastnih napak pri 

delu omenjata dva uporabnika. Uporabnik C tudi pove, da napako pri delu poskuša popraviti. 
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Uporabnik B opisuje sebe kot delavca v izjavi: »Saj sm bolj zaletav tut pri delu. Včasih me 

morajo štopat, da ne prehitro.« Obenem poudari, da ima občutek samoomejitve in ve, kje je 

meja pri delu, saj zaradi zdravstvenih težav – epilepsije pri delu ne sme, na primer obešati 

zastave. Njegova mentorica poudari, da se zaveda meja, vendar delo kljub temu naredi: »On 

npr. točno ve, da ne sme na lojtro obesit zastave. Ampak to vseeno naredi.« 

Tabela 17 - Kategorija socialne in komunikacijske veščine 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- komunikativnost uporabnika, kadar je 

sproščen, lažje govori  

 - uporabnik je družaben, uporabnik je dober 

sogovornik  

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- stvari si preveč jemlje k srcu, mentorica ga uči, 

kako se soočiti z različnimi situacijami, učenje 

primernega vedenja, da bi se izognil konfliktom, 

poudarjanje tega, da dela samo tisto, kar se mu 

reče, nerazumevanje socialne situacije, 

usmerjanje v socialnih, odnosnih situacijah, 

težave v nepredvidenih situacijah, uporabnik je 

komunikativen 

- povzdigovanje glasu 

nadrejenih nad delavci 

- težave v presojanju pomembnih in manj 

pomembnih informacij, nerazumevanje 

določenih informacij, vodenje uporabnika v 

pogovoru, čustveno obremenjevanje zaradi 

odnosa, pazljivost pri posredovanju 

informacij, neobremenjevanje s problemi 

podjetja 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- uporabnik je sposoben za delo, pogovor in 

primerno vedenje, pred vključitvijo v zaposlitev 

je bil manj zrel, soočenje uporabnika z njegovim 

vedenjem, vzpostavitev zrelejšega odnosa do 

zaposlenih, jasna, direktna opozorila glede 

vedenja na delovnem mestu, sodelavci imajo 

drugačne vrednote, zavedanje resnosti alkohola, 

uporabnik nima odnosa do materialnih dobrin, 

zrelejši odnos do stvari, ki jih kupi, pomembnost 

upoštevanja pravil 

 - pretiravanje pri pripovedovanju zgodb, 

sodelavec je nehal kaditi – uporabnik manj 

pokadi 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJETJE) 

- izbruhi jeze pri uporabnici, uporabnica je 

nedružabna in zaprta oseba, težave z vedenjem, 

pretiravanje v komunikaciji – pozornost, 

iznajdljivost v komunikaciji 

- zavedanje primernega 

načina komunikacije, ne  

obiskuje gostiln 

- zaupanje, da želi pobegniti 

Vir: lastni 

Pričakovano socialno vedenje vsekakor prispeva k boljšemu vključevanju oseb z MDR v 

podporno zaposlitev. Raziskava v treh primerih je pokazala, da imajo osebe z MDR na 

splošno težave v socialnih veščinah, ki se kažejo predvsem v neprimernem vedenju, težavah v  

presojanju socialnih in odnosnih situacij, v pretiranem čustvenem odzivanju na situacijo. V 

primeru uporabnika B se je izrazilo tudi pomanjkanje komunikacijskih veščin, kar 

poimenujem s podkategorijo nerazumevanje pogovornih situacij oz. informacij. Če izhajam iz 

prakse, lahko rečem, da nerazumevanje vsebine nekega pogovora največkrat izhaja iz 

neprimerno podane vsebine, ki ni prilagojena posebej za uporabnika. Velikokrat je treba 
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podano informacijo pri uporabniku tudi preveriti. Nepravilno razumevanje in razlaganje 

vsebine pogovora lahko pripelje do nepotrebnih težav. Mentorica B v podjetju razlaga: »On 

preveč informacij ne sme čut. On ne ve, da se to njega ne tiče.« Mentorica doda, da so zdaj v 

pogovoru z njim previdnejši v podajanju informacij ter pove, da ga ne obremenjujejo s 

težavami v podjetju. 

Podkategorija čustveno in vedenjsko odzivanje se je izrazila v dveh primerih. Čustvena 

obremenitev zaradi strogega odnosa vodstva do ostalih delavcev se je ponovno izrazila pri 

uporabniku B. Mentoričina izjava je: »Tudi če je bilo kdaj kaj z naše strani, da je npr. letelo 

na delavce, da česa niso naredili, pa sem jst bolj povzdignila glas. On si je kar k srcu gnal, se 

je sekiral.« Podobno izkušnjo opisuje tudi sam uporabnik: »Enkrat je županja glas 

povzdignila nad drugimi. Sm pa jst resno vzel. Je tut na mene mislila.« Mentor D v VDC-ju 

pri uporabnici omenja izbruhe jeze in pretiravanje v komunikaciji: »... kadar je jezna, sem 

pozabil, je enkrat gor s kladivom butnila ob mizo, je taka jama bla not v mizi, a razumeš, to je 

taka moč.« Raziskava je pokazala, da imajo uporabniki največ težave v prepoznavanju in 

presojanju socialnih situacij, težave pri interpretaciji določenih vrst informacij, težave v 

vedenju in težave v sprejemljivejšem premagovanju težav, frustracij. Mentorji v VDC-jih z 

različnimi skupinskimi in individualnimi aktivnostmi uporabnike učijo socialnih veščin in 

znanj, ki jim bodo koristila v delovni ali drugi situaciji ter v medosebnih odnosih. Učenje 

socialnih veščin poteka v konkretni situaciji (npr. na delovnem mestu-v podjetju, v VDC-ju), 

kjer uporabnik in mentor skupaj poiščeta sprejemljivejšo rešitev. Skozi učenje socialnih 

veščin uporabniki spoznajo različne načine obvladovanja konfliktnih situacij in razvijajo 

sposobnost za odzivanje na različne socialne situacije. V pogovoru z uporabnikom mentorica 

B in mentor D usmerjata uporabnika v smeri razmišljanja naslednjih tem: kako se soočiti z 

različnimi situacijami, učenje primernega vedenja, iznajdljivost v nepredvidenih situacijah, 

primeren odnos do zaposlenih. Mentor C v VDC-ju pove, da je bilo zaradi neprimernega 

vedenja  potrebno uporabniku jasno pokazati, da ne odobrava njegovega vedenja: »Takrat  ga 

je bilo treba kar malo, tako dvignit glas malo, na zelo jasen način mu dat vedet, da to ni ok.«  

Mentorica B v VDC-ju pove, da je kar nekaj časa posvetila individualnemu delu z 

uporabnikom o njegovi zaletavosti in neupoštevanju meja pri delu. 

V tej kategoriji se je pokazala tudi podkategorija spreminjanje navad in vedenjskih vzorcev, 

ki se je najbolj izrazila v primeru uporabnika C. Mentor v VDC-ju ocenjuje, da je spoznal 

drugačne vrednote, kot jih je poznal prej, kar mentor opiše: »Odrasel svet ni samo tisti svet v 

gostilni, odrasel svet so tudi drugačni. Prvič je prišel v eno skupino normalnih ljudi. Je dobil 
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neke drugačne vrednote.« Po mnenju mentorja je uporabnik začel bolj zrelo presojati situacijo 

in je postal bolj kritičen do alkohola: »Mi reče, ej bli so pijani, ej to ni vredu. In se mi zdi 

dobro, da ne poveličuje več tega, ampak je ratu malo kritičen do tega.« Spremembe v vedenju 

opazi tudi mentor v podjetju in poudari, da zdaj uporabnik pokadi manj cigaret. Spreminjanje 

navad pri sebi opazi tudi uporabnica D in pove, da zdaj manj obiskuje gostilne. 

Tabela 18 - Kategoriji zadovoljevanje potreb, neodvisnost in samostojnost 

Zadovoljevanje potreb 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A 

(PODJETJE) 

- zavedanje, da igra VDC pomembno vlogo, 

udeležba na izletih, opažanje nagajivega vedenj 

pri uporabniku, želja po zabavi in dobrem 

vzdušju brez žaljivega vedenja, udeleževanje 

zabav 

- nakup udobnega kavča za sebe in 

za mamo, varčevanje denarja za 

nakup avta 

 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- samoiniciativno si ne poišče družbo, skupno 

bivanje s partnerko, samostojna skrb za denar, 

dogovarjanje ob večjih nakupih, rad se uredi, si 

kupi lepa oblačila, z denarjem si je opremil sobo 

- z denarjem varčuje in si izboljša 

ugodje, privošči si sladoled, nakup 

oblačil 

 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- pomoč pri razpolaganju z denarjem – nakup 

oblačil, avtobusne vozovnice, skrb za zunanji 

videz uporabnika uporabnik nima večjih potreb 

– potreba po cigaretih, uresničitev želje po delu 

v tovarni,   uničevanje materialnih dobrin 

- nakup oblačil, obutve, mobi 

kartice, pomembnost zunanjega 

videza, 

 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJETJE) 

- udeležba na letovanju v organizaciji VDC-ja - nakup sintetizatorja, razmišlja o 

prenehanju kajenja, nakup oblačil 

 

Neodvisnost in samostojnost 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A 

(PODJETJE) 

- samoiniciativno iskanje službe, pomoč mami 

pri prevozih, skrb za avto in nakupe, 

samostojnost pri urejanju različnih zadev, 

prevzemanje skrbi za skupnost njega in mame  

- samostojnost pri delu doma, 

odsotnost transporta v poletnih 

mesecih, zavedanje nujnosti 

opravljanja z motornim vozilom, 

pomoč mami pri prevozih, na 

podporno zaposlitev se pripelje z 

avtom, pomoč pri nakupu hrane, 

samostojnost pri delu doma, okoli 

hiše 

- nudenje pomoči pri prevozi, skrb 

za dom, nakup gospodinjskih 

stvari 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- samostojno si plačuje pijačo, priboljške na 

izletih s Sožitjem, želi si več ugodja – selitev v 

stanovanjsko skupino 

  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- gostilna je njegov drugi dom, nagrado je 

porabil v gostilni, denar je porabil za nakup 

cigaret in piva, neznanje razpolaganja z 

- pomoč mami doma, izvajanje 

domačih opravil,  finančna pomoč 

doma 

- nakup novih oblačil 
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denarjem, prvič v življenju občuti samostojnost 

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D 

(PODJEJTJE) 

- pomoč  pri ravnanju z denarjem – ima skrbnico 

za poseben primer, z denarjem si kupi 

nepraktične stvari 

- pomoč pri skrbi za bivalno enoto  

Vir: lastni 

Kategoriji zadovoljevanje potreb ter neodvisnost in samostojnost razlagam povezano. V vseh 

primerih se je izkazalo, da imajo uporabniki skromne potrebe, ki se jih da zadovoljiti. 

Uporabnica opiše skromnost v zadovoljevanju potreb z naslednjo izjavo: »Ja prav ki zlo si ne 

privoščim. Največ za kar mi gre, mi gre za cigarete. Pa 1x na mesec grem na pico.« 

Večinoma denar, ki ga zaslužijo v okviru podporne zaposlitve, porabijo za izboljšanje ugodja 

ali za nakup materialnih in drugih stvari, kot so oblačila, mobi kartice, avtobusna vozovnica, 

sintetizator, mp3 predvajalnik, cigareti, sladoled. Nekoliko preseneti izjava uporabnika A, da 

si je z varčevanjem denarja kupil avto: »Recimo, tko če ti povem, no, prejšnje leto, 2013 sm si 

kupu sam avto. Sm si toliko pršparu, da sm si kupu avto.« Iz njegove izjave lahko sklepam, da 

kaže uporabnik A, v primerjavi z ostalimi uporabniki, višje intelektualne sposobnosti in je 

uspešnejši tudi na številnih drugih področjih (ravnanje z denarjem, opravljanje z motornim 

vozilom, vključenost v okolje, zadovoljevanje potreb). 

Podkategorija samostojno opravljanje z motornim vozilom se je močno izrazila v primeru 

uporabnika A in kaže na visoko stopnjo samostojnosti in neodvisnosti. Sposobnost 

opravljanja z avtomobilom mu pomaga pri skrbi za mamo, saj ji pogosto nudi pomoč pri 

prevozih. Avto mu poleg samostojnosti predstavlja nujo, s katero si olajša vsakdan: »No avto 

pri nas je nuja. Tudi mamo kam zapeljem. Prej smo meli trgovino v vasi, zdaj so pa še tisto 

zaprli. Tko da do ta prve trgovine mam 5 kilometrov za hodit.« V izjavi poudari tudi 

pomembnost transporta za obiskovanje podporne zaposlitve: »Z avtom, če ne bi imel avto, ne 

bi mogel hodit. S kom. Peš.« 

Podkategorija pomoč pri skrbi za denar se je izrazila v treh primerih. Trije uporabniki 

potrebujejo pomoč pri rokovanju, skrbi z denarjem, kar jih delno ovira v doseganju 

samostojnosti. Po drugi strani pa si, kot poudari mentor C, zaradi te pomoči uporabnik lahko 

kupi oblačila in druge potrebne potrebščine, saj bi brez pomoči denar hitro porabil: »Pač 

enostavno ne zna razpolagat z denarjem. In tudi, ko je dobil 100 evrov, naslednji dan jih ni 

imel več.« Ali pa: »In od takrat mu pišem točno za vsak cent natančno, kolk smo mu dvignil, 

njemu dam za cigarete, za avtobus dobi denar, vse ostalo gre pa za obleke in pa za druge 
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stvari.« Mentor C v VDC-ju v pogovoru opozori tudi na to, da uporabnik potrebuje pomoč 

tudi pri razporejanju denarja za nakup cigaret kar posledično vpliva tudi na manjše število 

pokajenih cigaret.    

Tudi mentor D opisuje nepraktično in neracionalno porabo denarja pri uporabnici D: »Saj ni 

vse skupaj nič, je kot sraka, ker kupuje take svetleče reči, ja kar se sveti je lepo, ostalo pa nič 

praktičnega ni.« Kljub temu menim, da se samostojnost izrazi v tem, da si uporabniki sami 

izberejo in kupijo kar želijo, če jim dopušča ekonomski položaj. V praksi ugotavljam, da 

osebe z MDR potrebujejo veliko pomoči pri razpolaganju z denarjem, saj jih večina ne pozna 

vrednosti denarja, kar se je izkazalo tudi pri uporabniku C. Osebe z MDR potrebujejo pomoč 

na številnih področjih ravnanja z denarjem (učenje varčevanja, načrtovanje nakupov, 

izogibanje nepotrebnim nakupom ipd.). Neznanje pri racionalni rabi in varčevanju denarja 

nakaže uporabnica D, ko pove, da bi rada privarčevala nekaj denarja, vendar ne najde pravega 

načina. Iz tega lahko sklepam, da morda uporabnica ne zna izraziti svojih želja glede porabe 

denarja.  

Uporabnik B si je z denarjem preuredil svojo sobo. Želja po zunanji urejenosti in nakupu 

oblačil je skupna trem uporabnikom. Mentorica A v podjetju meni, da v smislu 

zadovoljevanja potreb in preživljanja prostega časa VDC igra kar veliko vlogo v njegovem 

življenju: »Mi zmeri govori, da gre na počitnice. Jst mislim, da če ne bi bilo VDC-ja, M. sploh 

ne bi šel na počitnice. Sam ne bi šel, starši ga ne bi peljali.« Uporabnika A in B zaslužen 

denar rada porabita za kvalitetno preživljanje prostega časa, kot je udeležba na izletih, bivanje 

na morju ipd. Mentorica A v VDC-ju pove: »Vem, da se večkrat udeleži kakšnih izletov, kadar 

jih organizirajo. In po moje si to on kar sam plača.« Uporabnik B pove: »Grem tut na morje v 

Strunjan. Z društvom pa grem julija v Stično, na Dolenjsko. Zdaj še prej grem za dva dni v 

Kumrovec, pa tam v ene toplice.« Denar jim predstavlja tudi večjo finančno neodvisnost, s 

katero lahko pomagajo doma v gospodinjstvu. Kategorija samostojnost in neodvisnost se pri 

dveh uporabnikih izraža pretežno v prevzemanju skrbi za starše, v ekonomskem smislu. Ker 

uporabnika bivata v domačem okolju in ne v instituciji, se samostojnost kaže tudi v znanju 

opravljanja domačih, hišnih opravil pri urejanju drugih zadev. Samostojnost pri raznih 

opravilih in nakupih pri uporabniku A mentorica opiše: »Mene M. večkrat prosi, kadar je v 

skupini, če gre lahko prej ven iz delavnice, ker mora it kupit en kos za avto v trgovino.« 

Uporabnik je samostojen in aktiven pri delu doma, okoli hiše in večino stvari ureja sam: »Ja, 

saj tut doma naredim vse sam. Skopam vrt, posadim, oplevem, grem s traktorjem po rakle. 

Tudi drva grem sam nažagat. Kosim doma, je treba  marsikaj naredit.« 
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Tabela 19 - Kategorija vključenost v lokalno okolje 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- je aktiven v lokalni skupnosti, je sprejet 

v skupnost 

- aktiven v vaški skupnosti, zmanjšana 

potreba po njegovi vlogi kot mežnar, 

medsebojna pomoč med sosedi 

- je aktivno vključen v lokalno 

skupnost – pomoč v župnišču, 

vključenost v skupnost že pred 

integrirano zaposlitvijo 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- vključevanje v širše okolje, pomoč na 

kmetiji, športno udejstvovanje 

- izražanje veselja do dela na kmetiji, 

druženje z dekletom na kmetiji, ukvarjanje 

s športom, atletiko, ogled nogometne 

tekme, planiranje sprehodov, obisk staršev 

v poletnih mesecih 

 

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- preživljanje prostega časa v domači 

gostilni  

- zadrževanje v gostilni  

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

 - pomanjkanje časa za učenje instrumenta, 

preživljanje prostega časa v sobi, rada 

obiskuje teto, redki stiki z bratom 

 

Vir: lastni 

V raziskavi se je kategorija najbolj izrazila pri uporabniku A, pri katerem opažam visoko 

stopnjo vključenosti v lokalno okolje. Uporabnik je aktiven v skupnosti, kjer prebiva. 

Vključen je v župnijski pastoralni svet in opravlja delo zvonarja oziroma mežnarja: »Tudi v 

župnijski pastoralni svet sem vključen. Sm mežnar, zvonar.« Uspešna vključenost v lokalno 

okolje se kaže tudi v tem, da sodeluje v gasilskem in športnem društvu ter se na splošno druži 

s sovaščani: »Drugači sem podporni član gasilskega društva in podporni član športnega 

društva. Zdaj ko bo downhill v Avčah, pojdem za redarja.« Mentorica v podjetju še izpostavi, 

da je uporabnik sklepal prijateljstva v okolju že pred vključitvijo v podporno zaposlitev. 

Kategorija se je izrazila tudi pri uporabniku B. Uporabnik v svojem prostem času rad obiskuje 

kmetijo, kjer opravlja razna dela. Do dela na kmetiji izraža tudi  zadovoljstvo. Uporabnik se v 

okolje vključuje tudi skozi udejstvovanja v športnih aktivnostih. Rad si ogleda tudi 

nogometno tekmo v svojem kraju. Najmanj se kategorija izrazi pri uporabnici D, kar lahko 

pripišem tudi njeni nedejavni osebnosti. Uporabnica se umika v samoto in svoj prosti čas 

najraje preživlja v svoji sobi. V okolje se ne vključuje. 
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Tabela 20 - Kategorija vizija podpornega zaposlovanja 

MENTORICA A (VDC) UPORABNIK  A MENTORICA  A (PODJETJE) 

- VDC je iskal možnost za 

podporno zaposlitev  

 - ni vedela, da obstaja ta možnost zaposlitve, ljudje v 

širšem okolju ne poznajo možnosti za podporno 

zaposlitev, podporna zaposlitev je ugodna za podjetje, 

uporabnik je premalo plačan za delo, odvisnost podjetja 

od drugih, zaposlitev v prihodnje v primeru enostavnih 

del, predstavitev podporne zaposlitve širši populaciji, 

možnost zaposlitve tudi v drugih podjetjih, kjer imajo 

enostavna dela 

MENTORICA B (VDC) UPORABNIK B MENTORICA B (PODJETJE) 

- neformalna podlaga pogodbe za 

podporno zaposlitev, poudarjanje 

tega, da jih v podjetju ne 

potrebujejo, nasičenost trga dela, 

dobra volja okolja in osveščenost 

ljudi 

 - mentorica vidi potrebo v podjetju v okviru 

podpornega zaposlovanja, delo naj bo enostavno, 

poznavanje vedenjskih posebnosti  

MENTOR C (VDC) UPORABNIK C MENTOR C (PODJETJU) 

- pri delu potrebuje vodenje  - vidi potrebo po zaposlitvi še ene osebe, podporna 

zaposlitev je ugodna za podjetje in za uporabnika, delo 

zahteva fizično sposobnost, določeno samostojnost   

MENTOR D (VDC) UPORABNICA D MENTORICA D (PODJEJTJE) 

  - raznolikost zaposlenih v kolektivu, poznavanje 

komunikacijskih in vedenjskih posebnosti oseb z MDR, 

podpora mentorja pri delu, nepoznavanje možnosti 

zaposlovanja oseb z MDR, mentorica vidi potrebo po 

opravljanju lažjih del, razvijanje delovnih veščin, 

uporabnica bi zmogla tudi zahtevnejša dela, ustreznost 

podporne zaposlitve ob vodenju in podpori   

Vir: lastni 

Mentorici A in D v podjetju izpostavita, da pred vključitvijo uporabnikov nista poznali 

možnosti za takšno obliko zaposlitve. To imenujem s podkategorijo nepoznavanje možnosti za 

podporno zaposlitev. Mentorica A prej ni slišala niti za VDC in pove: »Sam nisem pa nikoli 

vedla, da obstaja ta možnost da ... niti za VDC nisem vedla, ki to pomeni. Jst če ne sploh 

nisem vedla, da obstaja ki takega. Da pa lahko ti ljudje tut delajo, to pa nisem vedla.«  

Izpostavi, da tudi drugi ljudje, ljudje v širšem okolju, ne poznajo dobro možnosti za podporno 

zaposlitev: »Saj če marsikomu, ki rečem, ne ve, ki je to. Tut moja prijateljica ima recimo 

podjetje, pa ne ve, ni vedla, dokler ji nisem jst obrazložila, za kaj se sploh gre.« Mentorji se 

soglasno strinjajo, da je zaposlitev uporabnika v obliki podporne zaposlitve zelo ugodna za 

podjetje, vendar po mnenju mentorice A manj ugodna za uporabnika: »... nam v bistvu, če 

lahko rečem, se nam ni splačalo, da nam ena delavka zapravlja čas s tistimi vzmetmi. Recimo, 

ker mi damo za njega 2 evra in pol, komplet na uro, brez kakšnih dajatev zraven.« / »Sej 

včasih se mi zdi meni, da je premalo za njega.« Mentor C glede ugodnosti dela za uporabnika 

pove: »Jst mislim, kar se tiče mene, je to super, glede podjetja za nas in za V.«  Mentorji 
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vidijo tovrstno možnost zaposlovanja oseb z MDR tudi v prihodnje, če gre za enostavnejša 

dela, ki so v nekaterih podjetjih zelo pogosta. Mentorica D opiše ustreznost zaposlitve ob 

vodenju in podpori: »Jst mislim, da ob podpori enega, da se potem na enega skoz obrača, da 

ga eden vodi, jst mislim, da bi to bilo v redu.« 

Glede nadaljnjega zaposlovanja v obliki podporne zaposlitve mentorica A odgovarja: »Ja, če 

se bodo pojavila kakšna enostavna dela, bomo rade volje zaposlili.« Navedeno kaže na to, da 

zaupa v podporno zaposlitev, če ima podjetje ustrezno delo za takšno populacijo oseb. Glede 

vizije podpornega zaposlovanja poudari pomembnost pogovora o podporni zaposlitvi z 

drugimi podjetji in ljudmi v širši okolici: »Da mogoče bi mogli tudi tam gori pri vas na PRC-

ju, bi mogli oni naredit kakšno predstavitev na to temo, da bi prišli ljudje, podjetniki poslušat. 

Mogoče tudi več ljudi ko ve, bolj se govori o tem.« Mentorica A v VDC-ju  pove, da VDC teži 

k temu, da bi se uporabniki vključevali v podporno zaposlitev: »Ja, tudi mi smo iskali in še 

vedno iščemo možnosti za zaposlitev naših uporabnikov.« Presenetila me je izjava mentorice 

B v VDC-ju, ki meni, da podporna zaposlitev obstaja zgolj zaradi dobre volje in dobrih 

odnosov s podjetjem. Mentorica B še doda, da v podjetju takšne pomoči ne potrebujejo. 

Mentorica B v podjetju razmišlja drugače in vidi potrebo po takšni obliki zaposlitve. Iz izjave 

mentorice B v VDC-ju je opaziti tudi dvomljivost in strah pri opravljanju podporne 

zaposlitve. Njena dvomljivost izhaja in nezakonske, neformalne ureditve podpornega 

zaposlovanja in meni, da je potrebno to zakonsko urediti. Mentorica A v VDC-ju čuti drugače 

in pove, da je imel uporabnik od vsega začetka njeno podporo pri obiskovanju zaposlitve. 

Uporabniki so si različni tudi po sposobnostih, nekateri zmorejo več, drugi pa manj. V 

podporno zaposlitev naj bi se po mnenju mentorjev vključevali tisti, ki so sposobnejši, tisti, ki 

imajo neka znanja, potrebna za opravljanje dela, kot so: fizična sposobnost, določena 

samostojnost pri delu, fina motorika. Dve mentorici izpostavita tudi pomanjkanje 

izobraževanja o osebah z MDR, kot je poznavanje vedenjskih in komunikacijskih posebnosti. 

Mentor C v VDC-ju pa meni, da je najbolje, če osebo spoznaš sam. 
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8.2. Predstavitev tematskih področij in odgovori na raziskovalna vprašanja 

Shema 1: Shematski prikaz glavnih ugotovitev  glede na  tematska področja 

 

 Vir: lastni 
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 SOCIALNA VKLJUČENOST V DELOVNO OKOLJE, KJER OSEBA OPRAVLJA 

PODPORNO ZAPOSLITEV 

Ugotavljam, da je socialna vključenost uporabnikov v delovno okolje, kjer opravljajo 

podporno zaposlitev, na splošno dobra. Uporabniki radi prihajajo na delo v podjetje in 

izražajo zadovoljstvo in veselje do opravljanja dela. Tako uporabniki kot tudi mentorji 

ocenjujejo delovno okolje kot pozitivno in sproščeno, kar vpliva na dobro počutje 

uporabnikov. Dobro delovno klimo zaposleni na delovnem mestu vzpostavljajo z 

neformalnimi in sproščenimi stiki. Tudi pogovori o težavah, ki se pojavijo pri samem delu ali 

v odnosih s sodelavci, pomembno vplivajo na dobro počutje uporabnikov na delovnem mestu. 

Uporabniki poudarjajo, da jim obiskovanje podporne zaposlitve in odhodi na delo v drugo 

okolje daje občutek pomembnosti. 

V raziskavi ugotavljam, da je pri zagotavljanju delovnih mest v podpornem zaposlovanju 

pomembna socialna mreža tako uporabnikov kot tudi strokovnih delavcev, zaposlenih v 

VDC-ju. Poznavanje ljudi v širši okolici se je pokazalo pomembnejše od poznavanja 

institucije varstveno delovnega centra. Uporaba socialne mreže uporabnikov in zaposlenih se 

je izkazala kot učinkovita. 

Mentorji ocenjujejo, da imajo uporabniki do dela v podjetjih odgovoren odnos, kar pokažejo s 

točnim prihodom na delo, z upoštevanjem navodil in avtoritete. Mentorji v intervjujih 

poudarjajo, da je bilo potrebno že takoj na začetku pri uporabnikih postaviti jasne meje glede 

upoštevanja navodil na delovnem mestu. Kamp in Lynch (2007) menita, da je osebi z MDR 

pomembno takoj na začetku prihoda v delovno organizacijo predstaviti in pojasniti njegovo 

vlogo, položaj na delovnem mestu. Poleg tega je potrebno osebo seznaniti z vsemi predpisi 

glede varnosti in zdravja na delovnem mestu in z notranjimi pravili, ki se nanašajo na 

koriščenje odmorov, malice ipd. 

Mentorji v VDC-ju imajo pomembno vlogo ne samo na začetku pri iskanju podporne 

zaposlitve, ampak ohranijo pomembno vlogo ves čas trajanja zaposlitve uporabnika. D. 

Bratković in M. Janković (2013) pravita, da se vloga delovnega asistenta zmanjšuje in to 

vlogo kasneje na delovnem mestu prevzame nekdo od zaposlenih. Avtorici še povesta, da pri 

nekaterih uporabnikih ostane podpora trajna. Poleg podpore sodelavcev, ki jo uporabniki 

prejemajo v podjetju, se je vloga mentorja v VDC-ju izkazala za pomembno, in sicer bolj v 

smislu posrednika med uporabnikom in mentorjem v podjetju. Podpora zaposlenih oziroma t. 

i. naravna podpora se je izrazila v vseh primerih, vendar najbolj izstopa v primeru enega 
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uporabnika, kjer isti sodelavec in uporabnik delata neposredno skupaj. Ena uporabnica 

prejema stalno podporo samo en dan v tednu. Verdugo idr. (2006) ugotavljajo, da delavci z 

MDR kažejo višjo stopnjo kompetence in produktivnosti, kadar je oseba, ki preživlja največ 

časa oz. nudi podporo osebi z MDR, bližnji sodelavec, ki je voden od drugega mentorja ali 

supervizorja. V pričujoči raziskavi ugotavljam, da imajo uporabniki manj stikov s svojimi 

mentorji v podjetju in več stikov s sodelavci, saj navadno opravljajo tudi skupno delo ali delo 

v skupnem prostoru. Ena uporabnica pove, da se s svojo mentorico sreča kar na hodniku, kjer 

se na hitro pogovorita o njenem delu. V raziskavi ugotavljam, da je za povečanje delovne 

učinkovitosti in samostojnosti pomembno tudi mentorjevo zaupanje v delovne sposobnosti 

uporabnika. 

Delavci z MDR kažejo več samoodločanja in neodvisnosti, kadar sodelavci niso posebej 

podučeni o nudenju podpore osebi z MDR na delovnem mestu (Verdugo idr., 2006). V dveh 

primerih se je izkazalo, da mentorja nista bila posebej seznanjena o tem, kaj vse uporabnik 

zmore in kakšne so njegove delovne in kognitivne sposobnosti. V enem primeru se je 

izraziteje pokazalo, da so bila pričakovanja mentorice glede sposobnosti osebe z MDR 

prevelika, kar je privedlo do težav in nesoglasij pri delu. Skozi delo se je šele pokazalo, 

kakšne so dejanske sposobnosti uporabnikov in koliko samostojnosti ali pomoči potrebujejo 

pri delu. Menim, da bi morale biti informacije glede sposobnosti oseb z MDR podane tako, da 

ne zmanjšujejo ali povečujejo pričakovanja zaposlenih oziroma mentorjev glede delovnih 

zmožnosti oseb z MDR.  

Vsi mentorji soglasno odgovarjajo, da uporabniki potrebujejo pomoč pri delu, in sicer v 

smislu vodenja in spremljanja. Če je delo lažje, preprostejše kot npr. pometanje prostorov, 

mešanje barve, zalivanje rož, zmorejo tudi samostojno. V primeru zahtevnejših delovnih 

nalog potrebujejo več podpore. Podpora zaposlenih na delovnem mestu vključuje učenje 

praktičnih in socialnih veščin z namenom, da bi povečali samostojnost uporabnika pri delu, 

kar vodi do boljšega vključevanja v delovno okolje. Podpora, ki jo uporabniki prejemajo na 

delovnem mestu, se po mnenju Wehmana in Bricouta (2015) razlikuje od posameznika do 

posameznika in je odvisna od delovnih nalog in trajanja zaposlitve. Podobno ugotavljam tudi 

v raziskavi, saj so več podpore uporabniki potrebovali na začetku opravljanja dela, razen 

enega uporabnika, ki je že imel predhodne izkušnje v okviru podporne zaposlitve. V raziskavi 

ugotavljam, da na delovno učinkovitost poleg delovnih veščin, podpore in znanja vplivajo 

tudi drugi dejavniki: samostojnost pri delu, koncentracija, preobremenjenost z drugimi 
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aktivnostmi, samopodoba, novosti oziroma spremembe pri delu, akademske veščine, 

precenjevanje lastnih sposobnosti. 

Sodelovanje med VDC-jem in podjetjem se je v vseh štirih primerih izkazalo kot zelo 

pomembno. Takoj na začetku opravljanja podporne zaposlitve se je med VDC-ji in podjetji 

sklenila pogodba, v kateri so se določile naslednje določbe: skrbnik uporabnika, evidenca ur, 

nagrada in plačana ura, stroški prevoza ipd. Stiki med obema mentorjema, osebni ali 

telefonski, so se odvijali po potrebi. Do sodelovanja je prihajalo pretežno zaradi sporočanja 

odsotnosti, zmanjševanja ali povečanja obsega dela, sporočanja o terenskem delu, 

evidentiranja in preverjanja opravljenih ur za podporno zaposlitev in drugih posebnosti 

uporabnika. Potreba po pogostejših stikih se je pojavila tudi zaradi vedenjskih posebnosti pri 

dveh uporabnikih.  

V raziskavi ugotavljam, da se vedenje ali počutje uporabnikov v obeh okoljih različno izraža. 

Konflikti v medosebnih odnosih, neuspehi ali druge težave, ki se zgodijo v enem okolju, se 

opazijo tudi v drugem. Tukaj je ključna vloga mentorjev, med katerima poteka medsebojno 

predajanje informacij o uporabnikovem počutju. 

Ugotavljam, da uporabniki izražajo občutke pripadanja delovnemu okolju, kjer opravljajo 

podporno zaposlitev. Tudi njihovi mentorji v obeh okoljih ocenjujejo, da se v okolju 

podporne zaposlitve počutijo sprejete in varne. Po oceni mentorjev občutek sprejetosti in 

pripadnosti delovnemu okolju pomembno vpliva na pridobivanje samopodobe in 

samozaupanja pri uporabnikih. Uporabniki ocenjujejo, da se dobro razumejo s svojimi 

sodelavci in imajo dobre medosebne odnose. Svoje sodelavce doživljajo kot prijazne in dobre 

ljudi. Tudi mentorji poudarjajo dobre medosebne odnose med njimi. Mentorji v obeh delovnih 

okoljih opisujejo, da so uporabniki na delovnem mestu sprejeti kot enakopravni člani 

kolektiva. To enakopravnost uporabniki občutijo predvsem pri delu, saj med njimi in 

sodelavci ne občutijo razlik. Kregel in Wehman (1997) ugotavljata podobno. V njuni študiji 

zaposleni v podpornem zaposlovanju odgovarjajo, da so zadovoljni z delovnimi nalogami in 

zaposlenimi, s katerimi delajo. Njihovi odgovori kažejo, da imajo dobre odnose s svojimi 

delodajalci in sodelavci ter so upoštevani enako kot ostali zaposleni na delovnem mestu. 

Abbott in McConkey (2006, v Pueschel, 1999) v svoji raziskavi ugotavljata, da za osebe z 

MDR pripadati pomeni družiti se z drugimi ljudmi v običajnih situacijah in biti enakopravno 

obravnavan. Po njunem mnenju osebe z MDR razvijejo občutek pripadnosti, kadar so sprejete 

pri drugih. 
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Občutek sprejetosti se je močno izrazil v dveh raziskanih primerih, kjer prevladuje moški 

kolektiv. V primeru enega uporabnika je bila želja po pripadanju tako močna, da se je 

uporabnik podredil vplivu skupine. Kelman (1969, v Nastran Ule, 1997) govori o dveh 

procesih skupinskega vplivanja, to sta identifikacija in internalizacija. Ugotavljam, da v  

primeru uporabnika lahko govorimo o identifikacijskem procesu, kjer po mnenju avtorice M. 

Nastran Ule (1997) »posameznik sprejme socialni vpliv zaradi emocionalnih in afektivnih 

razlogov, npr. zato ker je čustveno navezan na tiste, ki mu predstavljajo socialni vpliv in jim 

poskuša biti čim bolj podoben. S tem želi doseči njihovo sprejemanje in spoštovanje« (str. 

343). 

A. Bray (2003) pravi, da so osebe z MDR osamljene na delovnem mestu. Četudi na delovnem 

mestu sklenejo prijateljstva, se zunaj delovnega prostora ne družijo z njimi. V treh raziskanih 

primerih se je izkazalo, da se uporabniki in zaposleni ne družijo izven delovnega časa. Kljub 

temu ugotavljam, da se uporabniki ne počutijo osamljene na delovnem mestu. V primeru 

enega uporabnika se je celo izkazalo, da nima potrebe po druženju z zaposlenimi izven 

delovnega časa, kar kaže tudi na dobro razvito socialno mrežo pri uporabniku. Ugotavljam, da 

imajo vsi uporabniki priložnost za druženje in vzpostavljanje interakcij z zaposlenimi. 

Večinoma se družijo v času odmora, ob prihodih in izhodih z delovnega mesta, ob pitju kave, 

pri samem delu in drugih priložnostih. Pri enem uporabniku se je pokazalo, da prihaja na 

malico v VDC in nima priložnosti za preživljanje malice s sodelavci. Kljub temu ima 

priložnost za druženje z njimi pri samem delu, saj skoraj vedno opravlja delo v paru. Vander 

Hart (2000, 1998, v Hall, 2010) ugotavlja, da na delovnem mestu, kjer so osebe z MDR 

zaposlene, nimajo dosti priložnosti za druženje z ostalimi sodelavci, saj delajo polovični 

delovni čas in zato nimajo malice oziroma odmora. V svoji raziskavi podobno ugotavlja tudi 

S. Hall (2009) in pravi, da imajo osebe z MDR omejene možnosti za druženje v času odmora 

ali zunaj delovnega časa. Po mnenju avtorice večina zaposlenih opravlja delo manj ur na dan 

in tako nimajo časa za koriščenje odmora. Ugotavljam, da kljub opravljanju dela krajši 

delovni čas, ki se pri uporabnikih razlikuje, imajo uporabniki čas za odmor. Res pa je, da 

uporabniki niso v pravem delovnem razmerju, kjer je pogoj krajšega delovnega časa in 

koriščenja odmora sorazmerno določen. Zaradi tega je fleksibilnost določanja odmora ali 

drugih pavz pri njih omogočen. V primeru ene uporabnice mentorica navaja, da si med delom 

privoščita več manjših odmorov z namenom, da bi  zmanjšali utrujenost, fizično neugodje ter 

se na hitro sprostili. Raziskave potrjujejo, da naj bi imeli takšni odmori pomemben vpliv na 
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posameznikovo sposobnost opravljanja dela in jo lahko celo izboljšajo (Odmor na delovnem 

mestu, b. d.). 

En uporabnik izpostavi, da rad prihaja na delo v podjetje zaradi družbe. Sprejetost v kolektiv 

se odraža tudi preko vključevanja uporabnikov v pogovore z zaposlenimi. V enem primeru se 

je izkazalo, da se uporabnica ne vključuje v pogovore z zaposlenimi, je pa pri pogovarjanju 

prisotna. Lep primer sprejetosti v kolektiv se odraža v primeru enega uporabnika. Zaposleni 

uporabnika kljub slabim komunikacijskim veščinam (pretiravanje v pripovedovanju) 

poslušajo in ga podpirajo. A. Bray (2003) ugotavlja, da za osebe z MDR ne pomeni vedno 

preprosto naučiti se, kako komunicirati z ostalimi delavci. Kljub temu se te osebe lahko 

naučijo primerne komunikacije z ostalimi delavci. Holmes in Fillary (2000, v Bray, 2003) sta 

s snemanjem pogovorov raziskala standardne teme kramljanja na delovnem mestu. Pokazale 

so se naslednje teme: vreme, pritožbe zaradi dela, pogovor o družini, zdravje, šport ... V 

raziskavi se pokaže, da so komunikacijske veščine pomembne pri uspešnem komuniciranju in 

vključevanju v pogovor. To se odraža v primeru enega uporabnika, ki se v pogovoru z 

direktorjem – mentorjem dotika tudi bolj zahtevnih tem, kot so gospodarstvo, šport in druge 

aktualne teme. Wehman (2003) ugotavlja, da zaposleni na delovnem mestu lahko z različnimi 

pogovori, kot so pogovori o glasbi, aktualnih dogodkih, dogodkih na delovnem mestu, 

spodbujajo osebo z MDR, da se vključuje v pogovor. Osebe z MDR pogosto nimajo 

možnosti, da bi sodelovale v interakcijah, ki bi spodbujale pozitivne odnose z drugimi. Npr. 

vprašati osebo, kako je, ali ji dati kompliment, bo pri njih izzvalo pozitivno reakcijo. Socialne 

izmenjave, kot so začetek pogovora, deljenje informacij, postavljanje vprašanj, težijo k 

spodbujanju komunikacije pri zaposlenih. Podučiti delavca sodelovanja v socialnih 

izmenjavah, ki se pojavljajo na delovnem mestu, povečuje verjetnost, da se bo posameznik s 

posebnimi potrebami vključeval v socialne interakcije in odnose, ki se razvijejo med 

zaposlenimi. 

Ugotavljam, da na pogostost druženja med sodelavci vpliva tudi arhitektura prostorov. V 

prostorih, kjer uporabniki in zaposleni delajo skupaj, poteka bolj pogosta komunikacija. 

Podobno ugotavlja tudi Pogrebin (1987, v Wehman, 2003) in pravi, da to, da si zaposleni med 

seboj delijo enako delovno okolje in imajo podobne izkušnje, ustvarja pogoje za razvijanje 

prijateljstva med njimi. En uporabnik ima med delom manj možnosti za medsebojno 

komunikacijo med sodelavci, ker dela v ločenih prostorih. Na pogostost interakcij vpliva tudi 

velikost kolektiva. Majhen kolektiv, kot se je pokazal v treh primerih, ima drugačno dinamiko 
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kot velik kolektiv. Ena mentorica izpostavi, da majhen kolektiv spominja na družino. To pa 

vsekakor vpliva na sproščeno vzdušje v kolektivu. V velikem kolektivu je manj možnosti po 

spoznavanju in interakcijah z drugimi zaposlenimi. Odnosi med sodelavci so v tem primeru 

bolj površinski. 

A. Bray (2003) pravi, da si osebe z MDR želijo delati v običajnem delovnem okolju, saj so 

tako vključene v družbeno skupnost in pridobivajo nova prijateljstva. Avtorica pove, da biti 

na delovnem mestu, še ne pomeni, da je oseba z MDR vključena v socialne aktivnosti na 

delovnem mestu. V primeru enega uporabnika se je izkazalo, da vključevanje v praznovanja 

skupaj s sodelavci za uporabnika niso primerna, saj ima težave v presojanju oz. razumevanju 

teh situacij. Matko, Marjančič, Vogelnik Kranjc in Česen (2004) navajajo, da znižane 

intelektualne sposobnosti preprečujejo posamezniku, da lahko v celoti razume oziroma 

presodi neko dogajanje v okolju. Imajo tudi težave v prepoznavanju povezanosti posameznih 

zaznav, in sicer v racionalnem presojanju pomena posameznih dogodkov, saj obsežnosti tega 

ni sposoben dojeti na abstraktni ravni. 

 SOCIALNA VKLJUČENOST V VARSTVENO DELOVNI CENTER 

Uporabniki izražajo zadovoljstvo in dobro počutje tudi do okolja VDC-ja. V VDC radi 

prihajajo. Mentorji v raziskavi navajajo, da uporabniki potrebujejo okolje VDC-ja, saj jim 

daje občutek varnosti in sprejetosti. E. Novljan in D. Jelenc (2002) pravita, da je delavnica 

kraj, kjer se osebe dnevno srečujejo s prijatelji, z njimi poklepetajo, skupaj delajo in se 

družijo. Zanimiva je ugotovitev pri enem uporabniku, ki ima široko socialno mrežo, da mu 

veliko pomenijo tudi prijatelji v VDC-ju. Tam se počuti sprejetega in povezanega z ostalimi. 

Njegova mentorica opaža, da se v delavnici rad sprosti, kar je razvidno tudi iz njegovega 

vedenja. Sklepam, da doživlja delavnico kot neformalno okolje, kjer je lahko sproščen, s tem 

pa hkrati zadovolji potrebo po zabavi. Ugotavljam, da bi uporabniki brez okolja VDC-ja 

izgubili pomemben prostor, kjer se srečujejo med seboj enaki in kjer se počutijo sprejeti. 

Jiranek in Kirbi (1990, v Bray, 2003) sta v raziskavi primerjala zadovoljstvo z delom in 

psihično počutje med osebami z MDR, ki so bile hkrati vključene v podporno zaposlitev in 

zaščitene delavnice. Ugotovila sta, da je bila podporna oblika zaposlitve za osebe z MDR bolj 

pozitivna oblika zaposlitve v smislu zadovoljstva z delom, vendar ne v smislu psihičnega 

počutja. 
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Uporabniki ocenjujejo, da imajo dobre medosebne odnose z zaposlenimi v VDC-ju. Mentorji 

ocenjujejo, da uporabniki med seboj vzpostavljajo dobre medosebne odnose, vendar z 

drugimi ne sklepajo tesnih prijateljskih razmerij. V dveh primerih se je izkazalo, da 

uporabnika nimata dosti prijateljev znotraj VDC-ja bodisi zaradi lastnega nezanimanja po 

druženju – prevelika raznolikost skupin bodisi zaradi prevelike tekmovalnosti med 

uporabniki. 

Mentorji v VDC-ju so predvsem na začetku obiskovanja podporne zaposlitve pri uporabnikih 

zaznavali povečane občutke lastne vrednosti, ki so se odražali v odnosu do souporabnikov, 

zaposlenih in do dela v delavnicah. Mentorica v VDC-ju opisuje, da je uporabniku zaupala 

pomembnejše naloge v delavnici, kot sta končna kontrola izdelkov in koordinacija dela med 

uporabniki, kar je po njenem mnenju pri uporabniku še povečalo občutek pomembnosti. 

Brumen in M. Pušnik (2001) izpostavita, da naj bi strokovni delavec pri svojem delu in v 

odnosu do uporabnika razvijal partnerski odnos in soudeležbo. Podobnega mnenja sta tudi 

Brandon in A. Brandon (1992), ki pravita, da naj bodo uporabniki vključeni pri načrtovanju in 

vodenju organizacije (npr. pri oblikovanju programov ipd.). Mentorji v raziskavi poudarjajo, 

da kljub partnerskemu odnosu, ki ga imajo v odnosu do uporabnikov, predstavlja mentor v 

VDC-ju avtoriteto, ki naj bi jo uporabnik spoštoval. Ugotavljam, da imajo uporabniki težave 

pri fleksibilnem prehajanju iz ene vloge v drugo, torej iz vloge delavca, ki jo imajo v podjetju, 

v vlogo uporabnika, ki jo imajo v VDC-ju. Uporabniki se tako znajdejo v dveh različnih 

delovnih okoljih, znotraj katerih veljajo drugačna pravila. Ugotavljam, da se pomanjkanje 

izkušenj vživljanja oziroma prehajanja iz ene družbene vloge v drugo pri osebah z MDR 

odraža v njihovem vedenju. Težave, ki jih imajo v prehajanju ene vloge v drugo, mentorji 

zaznavajo kot moteče in neprimerno vedenje.  

Menim, da so odnosi med delavci in uporabniki pomembni za ustvarjanje dobre skupinske 

dinamike. Dobri medosebni odnosi vplivajo na počutje in sodelovanje tako delavcev kot tudi 

uporabnikov. To je bilo še posebej razvidno v skupini ene uporabnice, ki se umika v samoto 

in si ne želi družbe uporabnikov. Njen mentor poudari, da se ves čas trudi in zavzema za 

njeno dobro počutje v skupini, saj je to pomembno za dobre medosebne odnose vseh v 

skupini. 

Delo v VDC-ju je večinoma ponavljajoče in kot zaprto okolje nespodbudno, saj ne daje 

znanja in spretnosti, ne poudarja učenja socialnih veščin in uporabnih znanj ter ne daje 

možnosti za iskanje dela na odprtem trgu (Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 2005). 
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Glede na poznavanje dela VDC-jev ugotavljam, da temu ni tako. Poleg zaposlitvenih 

dejavnosti, kamor spadajo kooperantsko delo, lastni program in vedno pogosteje tudi 

podporna zaposlitev v rednem delovnem okolju, v VDC-jih izvajajo tudi izobraževalne, 

prostočasne in druge dejavnosti, kar se je potrdilo tudi v raziskavi. Ena mentorica ugotavlja, 

da je uporabnik skozi delovne izkušnje v podjetju pridobil praktične veščine, ki so še posebej 

opazne in izstopajo pri delu v delavnici. Uporabniki izražajo zadovoljstvo tudi do dela in 

drugih dejavnosti, ki se odvijajo v VDC-ju. Izbor dela in dejavnosti (delo z glino, 

kooperantska dela, splošna poučenost, obiskovanje glasbenih ur, športne in druge dejavnosti) 

so zelo pestri. Če izhajam iz izkušenj dela, lahko rečem, da postajajo VDC-ji več kot samo 

delovni centri. Predstavljajo centre, znotraj katerih se odvijajo številni programi, kot so: 

programi za razvijanje socialnih veščin, učenje spretnosti v vsakodnevnih situacijah (ravnanje 

z denarjem, praktični nakupi v trgovini, učenje gospodinjenja ipd.), vključevanje v družabne, 

socialne in kulturne dejavnosti (šport in druga udejstvovanja). Menim, da VDC-ji počasi in 

vztrajno pridobivajo tudi druge vloge, kjer uporabniki poleg delovnih veščin pridobivajo tudi 

socialne veščine ter utrjujejo in usvajajo številna druga znanja. Menim, da bi bilo smiselno 

znotraj VDC-jev razvijati druge oblike zaposlitve ali programov (podporna zaposlitev v 

rednem delovnem okolju, aktivnosti vseživljenjskega učenja – učenje socialnih veščin, 

kakovostno preživljanje prostega časa,..), kjer se vključevanje ne omejuje samo na delo, kot 

sta kooperacija in lastni program. Poleg tega se je v raziskavi prav tako pokazalo, da je vloga 

VDC-jev pomembna pri iskanju in ohranjanju podporne zaposlitve.  

 DOŽIVLJANJE in ZAZNAVANJE OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

V raziskavi ugotavljam, da se uporabniki na delovnem mestu na splošno niso soočali s 

težavami glede svoje drugačnosti. Mentorji in sodelavci v podjetjih navajajo, da so se na 

delovnem mestu prvič srečali z osebo, ki ima motnjo v duševnem razvoju. Tako mentorji kot  

uporabniki ocenjujejo, da so bili delavci do njih vselej strpni, razumevajoči in prijazni. 

Ugotavljam, da so mentorji v podjetju zadovoljni z delom in delovnimi nalogami 

uporabnikov. Pri opravljanju dela ne opažajo večjih težav. Sodelavci in mentorji v podjetju 

uporabnike doživljajo kot pridne, natančne, zanesljive, stoodstotno pripravljene, perfektne, 

delavne in vztrajne delavce. Študije so pokazale, da četudi so osebe z MDR pri svojem delu 

počasnejše, vedno poudarjajo, da so pri delu zanesljivi, delovni in zvesti delavci (Bray, 2003). 

Ena mentorica opisuje uporabnika kot praktičnega in samoiniciativnega delavca. Ta njegova 

lastnost izstopa še posebej v VDC-jih, kjer velikokrat predlaga mentorici kakšno idejo, da si 
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olajša delo. V dveh velikih študijah je 500 delodajalcev in delavcev primerjalo delo delavcev 

v podporni zaposlitvi z delom delavcev brez MDR na podobnem delovnem mestu. Ocenili so, 

da so osebe v podporni zaposlitvi ocenjene višje v naslednjih točkah: prihod na delovno 

mesto, upoštevanje časa odmora, upoštevanje avtoritete (Shafer, Hill, Seyfarth in Wehman, 

1987; Shafer idr., 1988, v Kregel in Wehman, 1997). Uporabniki v pogovoru tudi sami 

omenjajo svoje sposobnosti, zmožnosti za delo. Sebe ocenjuje kot pridne in sposobne za delo. 

Mentorji ocenjujejo, da uporabniki skozi delo v podpornem zaposlovanju pridobivajo delovne 

veščine. 

V dveh primerih se je izkazalo, da uporabnika rada delata vsa dela v podjetju ter izstopata tudi 

pri delu in sposobnostih v okolju VDC-ja. Po mnenju mentorjev najraje opravljata groba dela. 

Raziskava je pokazala, da so uporabniki v podjetju boljši delavci kot v VDC-ju oziroma so do 

dela v podjetju bolj pozitivno naravnani. Uporabniki bolj upoštevajo navodila in so v 

izpolnjevanju delovnih nalog tudi bolj vodeni. En uporabnik v delavnici po besedah 

mentorice ni preveč uspešen, saj ne zmore zahtevnejših del, tistih, ki zahtevajo sposobnost 

fine motorike.  

Pri soočanju z delovnimi nalogami so se v vseh raziskanih primerih pokazale razlike. V 

primeru ene uporabnice se je pokazalo, da ima težave pri navajanju na novosti pri delu. Vsako 

novo delo sprejme s strahom in nezaupanjem v svoje sposobnosti, kar pripisujem slabi 

samopodobi.  

Uporabniki na delovnem mestu radi tudi pomagajo sodelavcem in so do njih pozorni. 

Uporabniki izražajo pozornost in empatijo tako do sodelavcev v podjetju kot do uporabnikov 

v VDC-ju. Mentorji ocenjujejo, da so uporabniki pri vzpostavljanju medosebnih odnosov s 

sodelavci v podjetju sproščeni in odprti. Nekoliko več zadržanosti lahko opazimo v primeru 

uporabnice, ki je ob prvem srečanju z mentorico nekoliko zadržana in napeta. Enake občutke 

opisuje tudi mentorica. Zadržanost sodelavk je, predvsem na začetku, zaradi težav z govorom 

občutil en uporabnik. Ta občutek kasneje izzveni. 

Ugotavljam, da so socialne veščine pomembne pri vzpostavljanju primernih odnosov s 

sodelavci in tudi pri doseganju večje vključenosti v delovno sredino. Mentorji opisujejo 

pomanjkanje socialnih veščin pri večini uporabnikov. V dveh raziskanih primerih mentorja 

pri uporabniku omenjata težave pri soočanju in spoprijemanju z napakami in neuspehom. To 

težavo pripisujem negativni samopodobi, za katero je značilno hlepenje po pohvali, potreba 

po nenehnih uspehih in dosežkih. Raziskava je pokazala, da imajo uporabniki težave v 
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doživljanju različnih situacij in odnosov, kar se izraziteje pokaže v enem primeru. Mentorji 

pri uporabnikih opisujejo še pomanjkanje naslednjih veščin: težava v predelavi in sprejemanju 

informacij, obremenjevanje s težavami drugih, pretirano čustveno doživljanje situacije. 

 KAKOVOST PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

V raziskavi ugotavljam povezavo med obiskovanjem podporne zaposlitve in kakovostnejšim   

preživljanjem prostega časa.  

Uporabniki izražajo zadovoljstvo z nagrado, ki jo prejemajo v okviru podporne zaposlitve. 

Uporabniki tudi zaznavajo, da so z vključitvijo v podporno zaposlitev izboljšali svoj 

ekonomski status. V dveh primerih se je izkazalo, da lahko z denarjem pomagajo tudi pri 

potrebnih nakupih v skupnem gospodinjstvu. Uporabniki zaslužen denar oziroma nagrado, ki 

jo prejmejo v okviru podporne zaposlitve, porabijo pretežno za nakup materialnih dobrin, s 

katerimi si izboljšajo ugodje (nakup avta, kavča, cigaret, mp3-ja ipd.). Kljub temu opažam, da 

so njihove potrebe skromne. 

Ugotavljam, da podporna zaposlitev vpliva na boljšo kakovost preživljanja prostega časa.  

(udeležba na izletih, letovanjih, veselicah, obiski prijateljev ipd.), kar so pokazale tudi 

številne študije.  

H kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa in povečani stopnji samostojnosti prispeva tudi 

sposobnost vožnje z avtomobilom, kot se je pokazalo v primeru enega uporabnika. Pri 

uporabniku to poveča možnost socialnega vključevanja. Uporabnik je samostojen tudi na 

številnih drugih področjih. Velikokrat je on tisti, ki nudi pomoč drugim, še posebej svoji 

mami, ki največ pomoči potrebuje v obliki prevoza in skrbi za hišo. S. Hall (2009) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da imajo nekatere osebe z MDR prav zaradi pomanjkanja denarja 

omejene možnosti pri preživljanju prostega časa (obisk kina, koncerta, družabnih aktivnosti 

ipd.).  

Ugotavljam, da vključenost v podporno zaposlitev vpliva tudi na večje socialno vključenost, 

saj si posamezniki lahko zaradi boljšega ekonomskega položaja privoščijo razne izlete in 

udeleževanja v skupnih letovanjih v okviru različnih organizacij, ki so po mnenju mentorjev 

plačljive in predstavljajo nadstandard. Uporabniki si na ta način širijo tudi socialno mrežo. 

Pri treh uporabnikih so se izrazile razlike pri vključevanju v okolje. Uporabniki imajo različne 

interese in želje, kot so: udejstvovanje v športnih aktivnostih, obiskovanje športnih prireditev, 
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vključevanje v gasilsko in športno društvo, pomoč sosedom, pomoč prijatelju na kmetiji, 

preživljanje časa v gostilni. Zanimiva je primerjava dveh uporabnikov, ki sta v okviru VDC-ja 

vključena tudi v institucionalno varstvo. V primerjavi z uporabnico, ki nima posebnih 

interesov in čas najraje preživi v svoji sobi, uporabnik v prostem času sodeluje v športnih in 

drugih aktivnostih, ki jih organizira VDC.  Ugotavljam, da na kvalitetno preživljanje prostega 

časa vpliva tudi osebna motivacija in angažiranost posameznika. Visoka stopnja vključenosti 

v lokalno okolje se je pokazala v primeru enega uporabnika, ki znotraj skupnosti sodeluje v 

pomembnih družbenih vlogah. Abbott in McConkey's (2006, v Hall, 2010) pravita, da 

druženje in pogovor z ljudmi iz skupnosti predstavlja osebam z MDR pomembno 

komponento socialne vključenosti. Osebe se počutijo kot del skupnosti, kadar poznajo ljudi na 

mestih, kamor zahajajo (npr. cerkev), jih pozdravijo in se pogovarjajo z njimi. 

 VIZIJA PODPORNEGA ZAPOSLOVANJA 

V raziskavi se je izkazalo, da mentorji niso poznali možnosti podpornega zaposlovanja za 

osebe z MDR. Mentorica v pogovoru izpostavi, da ljudje in podjetja premalo ali sploh ne 

poznajo možnosti podpornega zaposlovanja. Sama predlaga, da bi se lahko tovrstna zaposlitev 

predstavila podjetjem v ožji in širši okolici. Mentorji ocenjujejo, da je podporna zaposlitev 

ugodna za podjetja in morda manj ugodna za uporabnika. Predvsem ena mentorica v podjetju 

meni, da je uporabnik za delo premalo plačan. 

Mentorji verjamejo in zaupajo v podporno zaposlitev tudi v prihodnje in pravijo, da imajo 

podjetja veliko preprostih del, ki bi jih lahko opravljale predvsem osebe z MDR. 

Menim, da bi moralo biti osnovno vodilo za zaposlitev oseb z MDR posameznikove potrebe 

in zmožnosti. Oseba z MDR naj dobi delo, ki izhaja iz njegovih zmožnosti in tako doživlja 

občutek vrednosti in participacije v skupnosti. Mentorji v raziskavi ocenjujejo, da so osebe z 

MDR sposobne opravljati delo v rednem delovnem okolju, če se usposobijo za konkretno delo 

na delovnem mestu in so pri delu učinkovite, natančne in zanesljive. 

Mentorica v raziskavi poudari, da pri izvajanju podporne zaposlitve obstaja tudi tveganje, saj 

opravljanje podporne zaposlitve nima zakonske podlage. Kot pravijo na Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, želijo z novim predlogom s področja socialnega 

vključevanja, ki naj bi nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb (1983, 2006, 2010, 2011) urediti tudi možnost, da bi bile osebe z MDR, ki prejemajo iz 

tega naslova socialno zaščito (nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč), 
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lahko določeno časovno obdobje tudi delovno aktivne, ne bi pa izgubile možnosti ohranitve 

socialnih pravic po prenehanju dela (t. i. omogočanje prehoda med statusi) (Pavlin, 2015). 

V večini evropskih držav in po svetu se koncept integrativnega zaposlovanja uspešno razvija. 

Evropska unija poudarja štiri prioritete pri povečanju zaposlovanja ranljivih skupin: 

povečanje potencialov za zaposljivost, kreiranje delovnih mest, prilagoditev delovnih mest in 

postopkov dela ter izenačitev možnosti. Strategija komisije EU je usmerjena k spodbujanju 

ukrepov za dolgoročno ohranjanje zaposlitve. Tudi delovna skupina EU meni, da je zelo 

pomembno pri tem, da se pri delodajalcih in sindikatih dviguje zavest za običajne službe. 

Nekatere države z različnimi medijskimi akcijami odpravljajo predsodke pri ljudeh in 

poudarjajo veščine in sposobnosti pri osebah s posebnimi potrebami. Poudarjajo tudi 

usposabljanje na konkretnem delovnem mestu za konkretno delo (Zadnikar, 1994). 

 DEJAVNIKI, KI ZAVIRAJO IN SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE 

OSEB Z MDR V PODPORNO ZAPOSLITEV 

Tabela 21 - Dejavniki spodbujanja in zaviranja socialnega vključevanja v podporno 

zaposlitev 

DEJAVNIKI SPODBUJANJA DEJAVNIKI ZAVIRANJA 

 delo v skupnem prostoru 

 pozitivna klima na delovnem mestu 

 majhnost kolektiva 

 preživljanje skupnega časa na delovnem 

mestu (odmori, pitje kave) 

 samostojnost pri delu 

 preprostost dela 

 prilagojenost dela 

 pohvala ob dobro opravljenem delu 

 potrditev od drugih ljudi zunaj podjetja  

 veselje do dela 

 podpora na delovnem mestu 

 pogovor – reševanje težav  

 zaupanje v uporabnikove delovne 

sposobnosti  

 mesečna nagrada  

 skupno opravljanje dela 

 dobro počutje na delovnem mestu 

 deljenje šal med zaposlenimi 

 zaupanje med mentorjem in uporabnikom 

 zaupanje med sodelavcem in 

uporabnikom 

 dobro sodelovanje med VDC-jem in 

 delo v ločenem prostoru 

 velik kolektiv 

 informiranje uporabnika o novostih 

v podjetju 

 pomanjkanje socialnih veščin 

 pomanjkanje komunikacijskih 

veščin 

 nezaupanje med uporabnikom in 

mentorjem v obeh okoljih 

 bližina podjetja 

 odsotnost druženja izven delovnega 

časa 

 narava dela –  vremenske razmere 

 neopravljanje podporne zaposlitve v 

poletnih mesecih 

 nepripravljenost mentorjev in 

zaposlenih na prihod osebe v 

podjetje 

 zakonska neurejenost podporne 

zaposlitve 

 pomanjkanje podpore na delovnem 

mestu 

 komunikacijske veščine – splošna 
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podjetjem 

 upoštevanje jasnih pravil 

 odgovoren odnos do dela 

 strpnost do uporabnika 

 primernost komunikacije 

 komunikacijske veščine – splošna 

razgledanost 

 informiranje uporabnika o novostih v 

podjetju 

 enakovreden položaj 

razgledanost 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastni 

Ugotavljanje, ali je oseba z MDR resnično vključena v delovno okolje, je po mnenju avtorjev  

Rogan, Banks and Howard (2000, v Wehman, 2003) pravi izziv. Menijo, da ne obstaja en sam 

pokazatelj, ki bi pokazal, da oseba uživa največjo možno vključenost v delovno okolje 

(Rogan, Banks in Howard, 1999; Rogan, Hagner in Murphy, 1993, v Wehman, 2003). Avtorji 

pravijo, da je potrebno pri vključevanju v delovno okolje upoštevati številne druge dejavnike. 

V raziskavi sem ugotovila več dejavnikov spodbujanja kot dejavnikov zaviranja socialnega 

vključevanja oseb z MDR v podporno obliko zaposlitve. Glede na to, da so osebe z MDR 

dobro vključene v podjetje, kjer opravljajo podporno zaposlitev, sem to pričakovala. 

Dejavnike sem poiskala in izluščila iz vseh 18 kategorij, ki sem jih predhodno opisala.  

Kot pomemben dejavnik se je izkazala razporeditev prostorov, kjer oseba skupaj s sodelavci 

opravlja zaposlitev. Zaradi dela v skupnem prostoru imajo uporabniki več možnosti za 

neposredno komunikacijo z zaposlenimi kot v ločenem prostoru. Kljub tej možnosti se lahko 

odločijo, da ne bodo sodelovali v pogovoru. Mentorica v podjetju omenja, da se včasih z 

uporabnico med opravljanjem dela ne pogovarjata, ker se morda ena od njiju ne počuti dobro 

ali pa se ne želi pogovarjati. Podobno ugotavlja tudi Wehman (2003), ki pravi, da lahko imajo 

sodelavci med seboj interakcije skozi ves dan, tudi ob samem delovnem procesu. Po drugi 

strani pa lahko sodelavci delajo skupaj in med njimi poteka samo nujna komunikacija. 

Wehman (2003) poudari, da različne priložnosti druženja na delovnem mestu ne pomenijo 

tudi, da bo zaposleni to situacijo izkoristil. Bolj kot delo v skupnem prostoru se mi zdi 

pomembno to, da ima mentor ali sodelavec možnost nekega vpogleda, nadzora v 

posameznikovo delo ali počutje in lahko prej zazna njegovo težavo, ki zahteva pogovor ali 

drugo obliko reševanja. 
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Na pogostost socialnih interakcij vpliva tudi možnost druženja na delovnem mestu, kot se je 

pokazalo v vseh primerih. Uporabniki imajo kljub krajšemu delovnemu času možnost za 

druženje med glavnim odmorom za malico ali ob pitju kavice. Mentorica izpostavi, da imata z 

uporabnico včasih več majhnih odmorov, kar prav tako predstavlja priložnost za klepet.  

Kot zaviralni dejavnik izpostavim odsotnost druženja izven delovnega časa, kar se je izrazilo 

v vseh primerih. Sogovorniki in tudi uporabnica se zavedajo, da je zaradi pomanjkanja časa in 

drugih obveznosti to težko izpeljati. En uporabnik se srečuje s sodelavcem izven delovnega 

časa in mu to prijateljstvo zelo veliko pomeni. Wehman (2003) poudari, da je vloga oziroma 

odgovornost mentorja na delovnem mestu prepoznavanje in spodbujanje vključevanja 

posameznika v socialne izmenjave ter dejavnosti, v katere se vključujejo drugi sodelavci. 

Avtor še meni, da je mentor tisti, ki lahko spodbuja posameznika k vključevanju v različna 

neformalna druženja pred ali po delovnem času.  

Kot negativen dejavnik pri vključevanju v podporno zaposlitev izberem tudi bližino doma in 

podjetja, saj uporabnik zaradi bližine doma in podjetja prihaja na malico v bivalno enoto in 

takrat nima priložnosti za druženje s sodelavci. 

Majhni kolektivi prevladujejo v treh raziskanih primerih, kar omogoča uporabnikom 

interakcijo z vsakim zaposlenim. Na ta način se zaposleni med seboj bolje spoznajo, kar 

vpliva na prijetno in sproščeno vzdušje. V takšnem vzdušju pa se zaposleni med seboj 

pogosteje šalijo. Če razmišljam širše, je lahko majhnost kolektiva tudi nespodbudni dejavnik 

v primeru slabih medosebnih odnosov, kar se v raziskavi ni pokazalo. Enako lahko rečem za 

velik kolektiv, kjer se sodelavci med seboj ne poznajo in kjer obstajajo hladni, bolj površni 

odnosi. V primeru uporabnice predstavlja velik kolektiv dva pomena. Uporabnica v velikem 

kolektivu ne zmore vzpostaviti tesnejših odnosov s sodelavkami. Njene interakcije z njimi so 

vezane zgolj na pozdrav in odzdrav. Zaradi velikosti kolektiva in hitenja pri delu se zgodi, da 

je kdo od zaposlenih ne pozdravi, kar uporabnica občuti kot oviro in nemoč. Pri uporabnici se 

je pokazalo, da se zaradi velikosti kolektiva lahko lažje izogiba sodelavki, s katero imata slab 

medosebni odnos. Nereševanje težav v odnosu pa sem uvrstila med dejavnike zaviranja. 

Unger (1999, v Wehman, 2003) ugotavlja, da lahko oseba z MDR v nekaterih primerih 

sodeluje v socialnih izmenjavah na delovnem mestu, vendar se ne bo vključevala v interakcije 

o družabnih dogodkih in temah, s katerimi se ukvarjajo sodelavci. Na primer sodelavec lahko 

med hojo mimo osebe z MDR reče osebi "zdravo" in gre povedati drugemu zaposlenemu o 

njegovem pestrem dnevu. Čeprav delavec ni izključen iz socialnih interakcij s sodelavci, je 
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lahko priložnost za razvoj prijateljstva omejena zaradi pomanjkanja skupnih socialnih 

interesov z zaposlenimi.  

Uporabniki na delovnem mestu ocenjujejo, da so pri delu enakovredno obravnavani, kar 

pozitivno vpliva na njihovo vključenost. Uporabniki in mentorji poudarjajo, da je delo 

enakomerno razporejeno med vse zaposlene. Zaposleni oziroma mentorji ne gledajo nanje kot 

na nekoga, ki zaradi motnje ne zmore opraviti dela, in pravijo, da MDR pri delu ne 

predstavlja ovire. 

Wehman (2003) ugotavlja, da velik del socialnega učenja na delovnem mestu izhaja iz 

opazovanja sodelavcev, ki nimajo MDR. Ker mentor oziroma sodelavec predstavlja 

pomemben vzor, je pomembno, da tudi sam upošteva pravila oziroma vedenje, ki je značilno 

za določeno delovno mesto, kot se pričakuje tudi za osebo, ki opravlja delo v obliki podporne 

zaposlitve. V raziskavi se je pokazalo, da upoštevanje pravil in odgovoren odnos posameznika 

do dela pozitivno prispeva k vključevanju, saj je tako uporabnik tudi bolje sprejet v delovno 

okolje.  

Pomembnost podpore na delovnem mestu se je najbolj izrazila pri eni uporabnici, ki dva dni v 

tednu opravlja delo sama in nima neposredne pomoči sodelavke ali mentorja. Za pomoč prosi 

tisto sodelavko, ki jo sreča. Da bo imela vse potrebno za začetek dela, terja od uporabnice kar 

precejšnjo mero iznajdljivosti, kar ni nujno slabo. Po drugi strani pa se na delovnem mestu 

srečuje s težavo, kako stanovalcem doma sporočiti, da je pravkar pomila tla. Uporabnica 

meni, da bi to stanovalci lahko sami vedeli. Takšne stvari jo ujezijo.  

Pomanjkanje socialnih in komunikacijskih veščin uvrščam med zaviralne dejavnike. 

Uporabniki imajo težave na delovnem mestu, ki se kažejo v doživljanju različnih situacij, 

imajo težave v doživljanju medosebnih odnosov, ne izražajo čustva, občutenja, stiske,  

neustrezno se odzovejo v različnih situacijah oziroma imajo preburne čustvene reakcije. En 

uporabnik je zaradi težav v doživljanju in razumevanju situacij in odnosov izključen iz 

skupinskih aktivnosti, ki se med sodelavci dogajajo izven delovnega časa. Mentorica poudari, 

da ga ne seznanjajo z novostmi v podjetju, saj po njenem mnenju on ne ve, kaj bi s temi 

informacijami počel. Menim, da ima nepoznavanje dogajanja v podjetju in nedeljenje 

pomembnih informacij z uporabnikom negativen vpliv na socialno vključenost. Če izhajam iz 

prakse, lahko rečem, da podajanje informacij uporabnikom na njim razumljiv način 

(preverjanje razumevanja, jasna in preprosta sporočila), predstavlja pomembno 

komunikacijsko veščino, ki naj bi jo dobro poznal vsak delavec, ki dela z osebami z MDR. 
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Pomembnost vpliva primerne komunikacije z uporabnico izpostavi ena mentorica, kar sem 

uvrstila v sklop delavnikov spodbujanja. Po drugi strani pa lahko neprimerna komunikacija 

predstavlja negativni dejavnik, kot se je pokazalo v enem primeru, kjer so bile informacije 

uporabniku posredovane na premalo razumljiv način. Tako med pozitivne kot negativne 

dejavnike uvrščam tudi komunikacijske veščine splošne razgledanosti. V enem primeru se je 

pokazalo, da ima uporabnik zaradi dobre splošne razgledanosti zanimive in dokaj pogoste 

pogovore z delodajalcem v podjetju. V enem primeru pa slabša splošna razgledanost vpliva na 

manjše vključevanje uporabnice v skupne pogovore s sodelavkami. 

Dela, ki jih uporabniki opravljajo, so večinoma prilagojena uporabnikom in so dokaj 

preprosta. Običajnost oziroma tipičnost dela, ki ga opravljajo, sem uvrstila med spodbudne 

dejavnike. Pri delu, ki ga zmorejo in usvojijo, pridobivajo občutek koristnosti in samozavesti. 

Ob dobro opravljenem delu so uporabniki tudi pohvaljeni. Kot pozitiven dejavnik omenjam 

tudi potrditev za delo od ljudi v zunanjem okolju, kar se je izkazalo v primeru enega 

uporabnika. Hrastar (2001, v Matko idr., 2004) izpostavi, da z realno pohvalo, ki jo damo 

osebi z MDR, krepimo posameznikovo samozavest in željo po izkazovanju. 

Kot spodbuden dejavnik izpostavim tudi sodelovanje med VDC-jem in podjetjem. 

Sodelovanje je ključno za dobro počutje in sprotno reševanje kakršnihkoli težav, ki se 

pojavijo v zvezi z uporabnikom ter lahko negativno vplivajo na vključenost in na delovno 

učinkovitost. Zaupanje v delovne sposobnosti uporabnika uvrščam med dejavnike 

spodbujanja, saj menim, da na ta način uporabnika spodbujamo k samostojnosti in 

samopotrjevanju.  

Med dejavnike zaviranja sem uvrstila še vremenske razmere in odsotnost obiskovanja 

podporne zaposlitve v poletnih mesecih. En uporabnik se v primeru slabega vremena običajno 

vključuje v delavnico in ne v podjetje. Uporabniki, ki v pogovoru izražajo potrebo po počitku 

in dopustu, si v poletnih mesecih vzamejo čas za počitek in niso vključeni v podporno 

zaposlitev. Kljub temu so takrat prikrajšani za redne socialne stike z ljudmi brez MDR.  

Obiskovanje podporne zaposlitve med osebami z MDR v našem prostoru ni zakonsko 

urejeno. Dvomljivost, strah in tveganje, ki ga ob tem občutijo predvsem mentorji, ki delajo z 

osebami z MDR, je lahko tudi razlog za zaviranje socialnega vključevanja oseb v podporno 

zaposlitev. 
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Nepripravljenost mentorjev in zaposlenih na prihod osebe z MDR v podjetje sem uvrstila med 

dejavnike zaviranja. Mentorji ugotavljajo, da je zaradi nepoznavanja karakteristik oseb z 

MDR na začetku dela prišlo do negotovosti zaposlenih. 
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9 ZAKLJUČEK 

Pričujoča raziskava kaže na dobro socialno vključenost v okolje podporne zaposlitve tako z 

vidika uporabnikov kot tudi njihovih mentorjev. Uporabniki prav tako izražajo dobro počutje 

v rednem delovnem okolju, za kar so v veliki meri odgovorni sodelavci oziroma mentorji. 

Osebe z MDR imajo na delovnem mestu na splošno pozitivne izkušnje s sodelavci. Čeprav so 

se delavci na delovnem mestu prvič srečali z osebami, ki imajo motnjo v duševnem razvoju, 

so jih sprejeli prijazno, spoštljivo ter jim dajali občutek enakovrednosti. Mentorji v podjetjih 

jih doživljajo kot vztrajne, natančne in zanesljive delavce. Osebe z MDR izražajo 

zadovoljstvo tudi nad delom in odnosi na delovnem mestu. Največ jim pomeni to, da 

opravljajo delo v drugem okolju, kjer se srečujejo z ljudmi brez motnje. Na delovnem mestu 

imajo kar nekaj priložnosti za skupna druženja in komunikacijo, vendar se ne vključujejo v 

skupne dejavnosti z zaposlenimi izven delovnega časa. 

Ugotavljam, da na socialno vključenost osebe v rednem delovnem okolju vpliva več 

dejavnikov: osebnostne in komunikacijske značilnosti osebe, dobri odnosi in počutje v 

kolektivu, arhitektura delovnega mesta, možnost koriščenje odmora, pozitivna klima, možnost 

druženja s sodelavci na delovnem mestu, podpora sodelavca, enakopravnost na delovnem 

mestu, socialne veščine ipd. 

Delo v običajnem delovnem okolju uporabnikom predstavlja spremembo v doživljanju dela, 

odnosov in samostojnosti. Delo v drugem okolju jim vzbuja občutke pomembnosti, da so del 

delovne skupnosti, da je tudi njihovo delo pomembno in da so lahko tega deležni.. Ugotovila 

sem, da z vključitvijo v podporno zaposlitev zelo veliko pridobijo. Poleg delovnih veščin in 

navad, ki jih pridobivajo pri samem delu, jim delovno mesto predstavlja naravni prostor, kjer 

se izkušajo v vzpostavljanju odnosov in v komunikaciji z osebami brez MDR, pridobivajo 

nove socialne izkušnje, izboljšajo komunikacijo, večajo svojo avtonomijo in sprejemajo 

odgovornost za svoja dejanja. 

Raziskava je pokazala, da imajo težave na nekaterih področjih prilagoditvenih spretnosti, med 

katerimi izstopajo socialne spretnosti, kar otežuje socialno vključevanje v delovno okolje. 

Ugotovila sem, da vloga VDC-ja oziroma mentorja v smislu učenja socialnih veščin tukaj 

močno izstopa. Menim, da bi bili uporabniki brez podpore mentorja v VDC-ju pri opravljanju 

podporne zaposlitve v običajnem delovnem okolju manj uspešni. Reševanje različnih težav, ki 

nastajajo predvsem zaradi drugačnega doživljanja medosebnih odnosov, situacij ipd., je na 

tem mestu obvezno in potrebno. Vloga mentorja kot delovnega asistenta je tukaj ključna. 
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Ugotovljen je napredek v pridobivanju socialnih veščin, ki se kaže v zrelejših odnosih do 

drugih ljudi in sprejemanju drugačnih navad, vrednot. Socialne veščine so se torej pokazale 

kot pomembna komponenta za osebe z MDR pri pridobivanju kvalitete delovnega življenja. 

K raziskavi sem pristopila tudi kot strokovna delavka, saj se tudi pri svojem delu srečujem z 

osebami, ki opravljajo podporno zaposlitev. Zato sem želela dobiti odgovore o tem, kako 

zares osebe z MDR doživljajo delo v drugem okolju, kako so sprejeti v delovno okolje in ali 

je tovrstno zaposlovanje primerno za osebe z MDR, tako z vidika delovne učinkovitosti kot z 

vidika vključenosti. 

Čeprav v slovenskem prostoru še ni zaposlitvenih centrov, agencij, ki bi osebam z MDR 

pomagale pri iskanju zaposlitve, vidim prav tukaj pomembno vlogo VDC-jev oziroma 

strokovnih delavcev. Zaposleni v VDC-ju so tisti, ki skupaj z uporabniki iščejo možnost 

»zaposlitve« izven VDC-jev v višjih oblikah zaposlovanja, kot je redna oblika zaposlitve. Pri 

tem je pomembno tudi sodelovanje VDC-jev z lokalnimi institucijami v okolju. 

Vključenost v podporno zaposlitev izboljša tudi ekonomski položaj oseb z MDR. Osebe z 

MDR si  kupijo stvari, s katerimi si izboljšajo ugodje, udeležujejo se različnih izletov, srečanj 

v okviru različnih organizacij ipd. Na ta način širijo svojo socialno mrežo, saj spoznavajo 

nove ljudi. Vidne so pozitivne spremembe v kakovostnejšem preživljanju prostega časa pri 

tistih uporabnikih, ki so bolj dejavni in družabni. V raziskavi ugotavljam, da vključenost v 

podporno obliko zaposlitve ne vpliva bistveno na kakovostnejše preživljanje prostega časa, če 

je oseba sama po sebi nedejavna. 

Pričujoča raziskava je pokazala, da uporabniki čutijo tudi socialno vključenost v okolje VDC-

ja, kjer imajo nekateri tudi prijatelje. Uporabniki zaradi povečanega občutka lastne vrednosti 

v okolju VDC-ja velikokrat izstopajo v svojem vedenju, kar negativno vpliva na sklepanje 

prijateljstva med njimi. Ugotavljam, da osebe z MDR kljub dobri vključenosti v podjetje, kjer 

opravljajo delo v obliki podpornega zaposlovanja, potrebujejo okolje VDC-ja. Tam imajo 

možnost vključevanja v različne izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti, s katerimi si 

dvigujejo kakovost življenja, saj se na ta način ohranjajo številne spretnosti, ki uporabnikom 

omogočajo bolj zadovoljno življenje.  

Mentorji ocenjujejo, da so osebe z MDR zmožne delati na odprtem trgu dela ter s svojim 

delom lahko ustvarjajo zaslužek. Tega ne moremo reči za vse osebe z MDR, saj je le-to 

odvisno od njihovih sposobnosti oziroma zmožnosti za delo.  
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Kot številni drugi avtorji tudi sama ugotavljam, da je treba spremeniti do zdaj uveljavljen 

pogled na osebe z MDR pri dostopu do zaposlovanja. Da bi se to zgodilo, je v prvi vrsti 

potrebno spremeniti oziroma dopolniti Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb (1983, 2006, 2010, 2011). 

Raziskava je pokazala, da je podporna zaposlitev primerna za osebe z MDR ter da motnja ne 

predstavlja nujno ovire v doseganju učinkovitosti dela. 

Poudariti je potrebno, da ugotovitev v raziskavi ne moremo posplošiti na širšo populacijo 

primerov oseb z MDR, ki obiskujejo podporno zaposlitev, saj je vzorec premajhen. Poleg tega 

sem se v svoji raziskavi usmerila na majhne teorije, ki se jih ne da posploševati. 

Zavedam se, da sem z raziskavo odprla številna področja in podala smernice za nadaljnje 

raziskave na področju podpornega zaposlovanja oseb z MDR. Ker je podporno zaposlovanje 

oseb z MDR v našem družbenem prostoru še novo in nepoznano, menim, da je dobro, da se to 

področje čim bolj razišče. Tako bomo ob sprejetju predloga s področja socialnega 

vključevanja oseb z MDR na težko pričakovane spremembe dobro pripravljeni. 

Da bi dobili bolj natančen vpogled v doživljanje socialne vključenosti tako uporabnikov kot 

njihovih sodelavcev v podjetju, menim, da bi bilo potrebno še posamično raziskati različne 

dejavnike, ki vplivajo na vključenost v delovno okolje, kot so: zadovoljstvo z delom in 

počutje na delovnem mestu, odnosi in komunikacija na delovnem mestu, značilnost 

delovnega mesta ipd. V prihodnje bi bilo zanimivo izvesti obsežnejšo kvantitativno raziskavo 

na bistveno večjem vzorcu. Prav tako menim, da bi bilo zanimivo izvesti primerjavo socialne 

vključenosti oseb z MDR v delovno okolje v našem družbenem prostoru in v tujini, saj imamo 

drugačno socialno politiko in politiko zaposlovanja.  

Menim, da bo raziskava najbolj v pomoč osebam z MDR, njihovim mentorjem in 

delodajalcem pri vključevanju v podporno zaposlitev.  
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11 PRILOGA 

Kode prvega in drugega reda kodiranih intervjujev 

ZAPIS INTERVJUJA Z 

MENTORICO A V PODJETJU 

POVZEMANJE KODE PRVEGA REDA 

ABSTRAHIRANJE 

KODE DRUGEGA 

REDA 

KATEGORIZIRANJE 

Gospa, kako se je začelo to 

sodelovanje z M.?  

Ja, to je dolga zgodba z M. Jst 

M. sem poznala osebno že prej, 

kot majhnega. Njegova sestra je 

bila moja sošolka ...  

 

 

Poznavanje uporabnika 

pred vključitvijo v 

podjetje 

 

 

 

Širša mreža poznavanja 

ljudi 

 

 

 

 

Socialna mreža 

 

 

 

Sam nisem pa nikoli vedla, da 

obstaja ta možnost da ... niti za 

VDC nisem vedla, ki to 

pomeni. 

Nepoznavanje institucije 

VDC-ja, vloge VDC-ja 

Nepoznavanje možnosti 

za podporno zaposlitev 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Tako da je k nam prišel tudi M.  

S tem, da je potem to delo šlo k 

tretjemu naročniku, ker pri nas 

je bilo samo začasno, vsi 

delavci so šli tja, razen M. je 

ostal pri nas.  

Prihod uporabnika v 

podjetje 

 

 

 

 

Začetek podporne 

zaposlitve 

 

 

 

 

Sodelovanje med 

VDC-jem in podjetjem 

 

 

 

 

Tko da smo ga v bistvu, kako bi 

se reklo, dobili smo ga za 

svojega. 

Želja podjetja, da pride M.  

v kolektiv 

 

Sprejetost v kolektiv Sprejetost in 

pripadnost na 

delovnem mestu 

(podjetje) 

Jst če ne sploh nisem vedla, da 

obstaja ki takega.  

Ni vedela, da obstaja ta 

možnost 

Nepoznavanje možnosti 

za podporno zaposlitev 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Jst nisem vedla, ki je z 

njegovim življenjem, da on 

lahko dela. Jst sem pač vedla, 

kdo je on. On živi eno vas pod 

mano, in to je to.  

Da pa lahko ti ljudje tut delajo, 

to pa nisem vedla. 

Mentorica ni poznala 

njegovih sposobnosti, 

zmožnosti za delo 

 

Ocenjevanje sposobnosti 

osebe z MDR 

 

Sprejemanje in 

soočanje z 

drugačnostjo 

 

Saj če marsikomu ki rečem, ne 

ve, ki je to.  

Mislim, da se to malo pozna. 

Tut moja prijateljica ma recimo 

podjetje, pa ne ve, ni vedla, 

dokler ji nisem jst obrazložila, 

za ki se sploh gre. 

Ljudje v širšem okolju ne 

poznajo možnosti za 

podporno zaposlitev 

 

Nepoznavanje možnosti 

za podporno zaposlitev 

 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

 

In potem se je začelo  

sodelovanje z VDC-jem.  

Je tut na istem delovnem mestu 

ostal, čer je bil, tko da se ni 

premiku. S tem pa pole, ko so 

šli delavci proč, smo stopli v 

stik z VDC-jem, da M. bi pa 

ostal pri nas.  

 

 

 

Sprva ni bilo sprememb 

delovnega mesta 

 

Želja podjetja, da M. 

ostane v podjetju 

 

 

 

Prehod med dvema 

zaposlitvama 

 

Sprejetost v kolektiv 

 

 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

Sprejetost in 

pripadnost na 

delovnem mestu 

Pol so pa prišli k nam iz VDC- Čez čas nastopi Sprememba dela Obvladovanje delovnih 
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ja in smo mu pol drugo delovno 

mesto zrihtali. Prav neki druzga 

je delu. 

sprememba delovnega 

mesta 

 

 nalog 

In so prišli pogledat, odobrit, če 

je to v redu, če lahko to dela, ja. 

Delovno mesto pogleda 

strokovnjak 

Varnost delovnega mesta Varnost pri delu 

Kdo je prišel pogledat delovno 

mesto? 

Mislim, da je prišla takrat 

pogledat A. in še en ta varnostni 

inženir, najbrž kakšen, ki je 

moral odobrit to delovno mesto.  

 

 

Zanimanje VDC-ja za 

ustrezno delovno mesto  

 

 

 

 

Varnost delovnega mesta 

 

 

 

 

 

Varnost pri delu 

 

 

 

Je pršel potrdit, da je vse 

primerno, če je treba še ki 

spremenit in tko. 

Primernost delovnega 

mesta oceni varnostni 

inženir 

Varnost delovnega mesta 

 

Varnost pri delu 

Kaj ste morali spremenit? 

To so bile malenkosti. Povedal 

je, kako moramo preuredit, 

spremenit, da bo v redu. Bolj 

svetlo smo mogli naredit. Take 

malenkosti smo mogli naredit. 

 

 

 

Izboljšanje pogojev 

delovnega mesta 

 

 

 

 

 

Varnost delovnega mesta 

 

 

 

 

 

Varnost pri delu 

 

Kaj pa usposabljanje za to 

delovno mesto? Kako se je 

Marko navajal na novo delo? 

Ko je pršu,  nam je začel Marko 

natikat zmeti. To kar je delal 

Marko je bilo čisto neki 

drugega. On je delal neki z 

lučmi. Ko je pršu k nam, je 

začel delati popolnoma drugo 

delo. On sedi za eno tako 

mizico. En tak konus se vrti. On 

da gor na tisti konus vzmet, 

prime tak trn in on natakne gor 

in da stran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagojenost na drugo 

delo znotraj podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usposabljanje za drugo 

delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

 

 

 

Tko da v bistvu, delo ni bilo 

težko.  

Delo ni bilo težko 

 

Preprostost dela Obvladovanje delovnih 

nalog 

Sicer ja, smo na začetku ga 

kontrolirali bli zraven.  

Na začetku več kontrole Potreba po kontroli  Obvladovanje delovnih 

nalog 

On je v bistvu takoj, v dveh 

minutah je ugotovil, ki more 

delat. Ni bilo neki, da se je 

mogel navajat.   

Hitro se je priučil dela Usvajanje dela Obvladovanje delovnih 

nalog 

Smo pa bili zraven in smo 

gledali da dela pravilno, da je 

vzmet do konca nataknjena, da 

ni sam na pol, da ni postrani.  

Spremljanje uporabnika 

pri delu na začetku 

Spremljanje uporabnika 

pri delu 

 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

To je zlo hitro osvojil. Občasno 

smo še malo pogledati, kako 

mu gre. Zdaj ni več potrebno. 

 

Zdaj ni več potrebe po 

kontroli dela 

 

Odsotnost nadzora pri 

delu 

Zanesljivost pri delu 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

Se da zanest sto procentno na 

njega. On vse prštima.  

Uporabnik je zanesljiv pri 

delu 

Samostojnost pri delu 

 

Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 
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Sicer zlo rad še vpraša. Pride 

vprašam mene, pa se zmeri 

smejem, sej jst ne vem.  

Kadar ni prepričan, vpraša Potreba po potrditvi, da 

delo pravilno opravlja  

Občutek pomembnosti 

in samospoštovanja 

Koliko je v vašem podjetju 

zaposlenih? 

Zdaj smo v treh, tri zaposlene in 

M. Mamo še tko, štiri, pet 

študentov, da nam pomagajo, 

kadar je dela več.  

 

 

V kolektivu so zaposlene 

še 3 delavke 

Pomoč študentov pri delu 

 

 

 

Majhnost kolektiva 

Priložnost druženja s 

študenti na delovnem 

mestu 

 

 

Značilnost delovnega 

mesta 

Socialna mreža 

In če ne smo v glavnem sami, 

tut moj mož, čeprav ni zaposlen 

v podjetju in moj oče, ker je že 

v pokoju pomagajo. 

Pomoč ostalih družinskih 

članov v podjetju 

 

Vpletenost družinskih 

članov v podjetje 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Kako poteka Markov dan v 

podjetju? 

On pride delat okrog 8. ure. 

Mislim, da dela od 8. do ene ure 

v podjetju. Ja 5 ur. In on pride 

in se začne s tistimi vzmetmi. 

Ko natakne vse, zloži po 

pladnjih. Te pladnje jih potem 

opremi z nalepkami, da v mreže 

in potem transport v kombi. Pa 

založi lepo, da se ne premika, s 

takimi kartoni, da se ne razsuje 

tovor in to. In potem pomaga 

možu v kombi.  

 

 

 

Delo opravlja 5 ur na dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajanje dela 

 

 

 

Značilnost delovnega 

mesta 

Včasih poskrbi tudi za druge 

stvari, malo počisti in tko.  

Poleg vsakdanjega dela 

opravlja tudi druga dela 

 

Raznolikost dela Značilnost delovnega 

mesta 

 

On zmeri poskrbi, da majo 

delavke material na mizi, da jim 

prinese, da ni treba njim it. Ker 

malo je že težko. In kadar ga ni, 

že rečejo: »Ja danes bo treba it, 

pa same.«  

Nudenje pomoči 

sodelavkam pri delu  

 

Nudenje pomoči 

zaposlenim pri delu – 

izražanje skrbi za druge 

Podpora na delovnem 

mestu 

 

Je prav pozoren do sodelavk. 

Kaj pa druženje med njimi. 

Kako poteka? 

Prav normalno, se mi zdi. Nič 

kaj posebnega, kot vsak 

delavec.  

Tut on rad pove kakšno in se 

zmeri dobi... Al ko pride noter, 

ko prinese material, reče dve 

besedi.  

 

 

 

 

Ni posebnosti v 

medsebojnem druženju 

Rad se pošali 

 

 

 

 

 

 

Druženje in medosebni 

odnosi  

Komunikativnost 

uporabnika 

 

 

 

 

 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

 

 

Tut dosti stvari ve, je razgledan.  Opažanje razgledanosti pri 

uporabniku 

Komunikacijske veščine Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Z možem rad poklepeta o 

kakšni stvari. Mogoče sem jst 

tista, ki se še najmanj vidim z 

njim. Tiste naše sodelavke 

vidim, da malicajo včasih tut 

pri njemu, da lahko 

 

 

 

 

Skupno druženje v času 

malice 

 

 

 

 

Pogovori v času malice 

 

 

 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu  
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poklepetajo.  

Pa tut za domov nima neke sile. 

Se vedno še zadrži in poklepeta, 

pove kakšno. 

Priložnost za pogovor ob 

odhodu domov 

Priložnost za pogovor Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu   

Če sem prav razumela, ima M. 

malico ob istem času kot 

sodelavke? 

Nismo imeli nič definirano, tko 

da točno ne vem. Ma on si 

vzame, poje tisto, tko, da. Nima 

pol ure odmora. Če se hoče, si 

lahko vzame tut takrat odmor 

kot sodelavke. Zdaj jst ne vem, 

kdaj ma on odmor.  

 

 

 

 

 

Možnost odmora ob istem 

času kot sodelavke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleksibilnost-samostojno 

odločanje o odmoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značilnost delovnega 

mesta 

 

 

 

 

 

Zlo rad prinese kšne piškotke za 

vse. Ja, ja je kr pozoren. Jst mu 

zdaj niti nič več ne rečem, ma 

kr tudi je brez veze.  

Izražanje pozornosti do 

sodelavcev 

 

 

Priložnost druženja, 

spoznavanja s sodelavci 

 

 

 

Pripadnost in 

sprejetost na delovnem 

mestu 

 

 

Na začetku vem, da sem bla tut 

jst več tam in pol sm mu rekla, 

lej če ne upaš, ustani se. Ampak 

on je kar konstantno tako naprej 

delal, ni si vzel pavze.  

Prepričevanje nadrejenih o 

tem, da si vzame odmor 

 

Izražanje skrbi za 

uporabnika 

 

Varnost pri delu 

M. je zanesljiv, je sto procentno 

pripravljen. In to je pomembno. 
Opisovanje uporabnika 

kot zanesljivega 

Zanesljivost uporabnika 

 

Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 

Kako bi vi opisali odnos 

sodelavcev do M.? 

Na začetku. Mene mogoče na 

začetku, ko je hotu neki 

povedat, nisem vedla, a mu 

hočem pomagat, al ki. Zdaj po 

navadi, kadar vem kaj hoče 

rečt, mu kr pomagam izgovorit. 

Saj ne vem, al naredim prav al 

ne naredim prav. On ne reče 

nič.  

 

 

 

Pomoč pri govoru – 

komunikaciji 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje značilnosti 

oseb z MDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

 

 

 

 

 

 

Ma tudi sm ugotovila da, če je 

bolj sproščen, mu lažje steče 

beseda.  

Kadar je sproščen, lažje 

govori 

Komunikacijske veščine Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 

Tut jst, ko ga včasih pokličem 

po telefonu, al pa on pokliče, da 

ga ne bo, da pelje mamo k 

zdravniku, zelo lepo pove.  

Telefonsko obveščanje 

mentorice v podjetju o 

odsotnosti  

 

Direktna komunikacija z 

mentorjem – obveščanje 

o odsotnosti 

 

Sodelovanje med 

VDC-jem in podjetjem 

 

Na začetku so bile naše 

zaposlene malo mogoče 

presenečene. Samo vem, da 

smo se zlo smejali. Ker on ko je 

pršu, sm rekla, ma čaki, ma kaj 

ti maš izpit za avto. Tega nism 

vedla. Zato ker on na začetku je 

 

Presenečenost zaposlenih 

nad govorom uporabnika 

 

 

Izražanje presenečenja nad 

tem, da ima izpit za avto 

 

Pristop – doživljanje 

drugačnosti 

 

 

Doživljanje  

uporabnikovih 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 
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mel tisti avto, ker nimaš izpita. 

Ko je ku motor, neki takega. Ja 

je reku, sem naredil vse u prvo. 

In pol mi nismo mogli verjet, to 

je anekdota, zato ker pa en naš 

sosed, ki pa v bistvu ni za rečt, 

pa je šel delat teste trinajstkrat 

ali štirinajstkrat. In nič ni 

narobe z njim. 

 sposobnosti 

M., ki ma tako diagnozo, je 

naredil pa u prvo. Saj meni je 

takrat rekla A., da ima 

cerebralno paralizo in zmerno 

motnjo v razvoju.  

 

 

Pogovor o značilnosti 

uporabnikove  motnje s 

strokovno delavko 

 

 

Zanimanje za uporabnika 

 

 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

 

Mogoče, če bi kot z otrokom 

več delali, do tega ne bi prišlo. 

Bi bil kje drugje, bi mel kak 

poklic. Kar se tiče tega, da 

težko govori, 

V spodbudnem okolju bi 

uporabnik imel poklic  

 

Sposobnost uporabnika Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 

drugače je on, zlo dosti stvari si 

zapomni, se da pogovarjat zelo 

lepo z njim. 

Uporabnik je dober 

sogovornik 

Dobre komunikacijske 

veščine uporabnika 

 

Socialne in 

komunikacijske 

veščine 

 

Če vas prav razumem, 

komunikacija potem ni 

predstavljala težav? 

Ne, ne. Tut delavke sm že 

opazila, da kadar jim ki pove tut 

kar nadaljujejo če vejo. Po 

navadi se tut ki pohecajo med 

sabo, ali tko se rad posmeje  

 

 

 

 

 

Deljenje šal med 

zaposlenimi 

Rad se posmeje 

 

 

 

 

 

Sproščenost v odnosu – 

pozitivna klima, 

komunikativnost 

 

 

 

 

 

Počutje na delovnem 

mestu 

Ma meni moj otrok še nikoli ni 

reku, al da bi me vprašal o 

kakšni stvari glede M., da 

drugače hodi, da govori 

drugače.  

Neopaženje  

drugačnosti 

 

Sprejemanje drugačnosti Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

Ste se kdaj pozanimali o osebah 

s posebnimi potrebami? 

Neki sm ga spraševala to od 

VDC-ja, kaj dobi od države in 

tko. To  mi je enkrat povedal. 

Drugo pa ne.  

 

 

 

Zanimanje za področje, ki 

ureja status oseb z MDR 

 

 

 

 

Status OMDR 

 

 

 

 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

 

Meni ni to neka ovira. Pri tem 

delu ni ovir. 

Motnja ne predstavlja 

ovire pri delu 

 

Razmišljanje o motnji v 

duševnem razvoju 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

Vprašala sem ga, če ga bolijo 

prsti, in je reku da ne. Ker pri 

našemu delu on rabi prste, a ne. 

Mamo pa skoraj vsi že 

probleme. 

Nadrejeni na delovnem 

mestu preverjajo počutje 

Izražanje skrbi glede 

počutja uporabnika 

Počutje na delovnem 

mestu 

 

Kakšen odnos ima M. do vas 

sodelavcev? 

Super odnos, ne morem rečt da 

bi lahko blo bolje, al drugače. 

 

 

S sodelavci ima super 

odnos 

 

 

Dobri medosebni odnosi  

 

 

Sprejetost in 

pripadnost na 
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Ne tko je perfektno. Mislim, da 

je prav v redu. In mislim, da se 

tut on tko počuti, no ne vem. 

Nisem ga nikoli vprašala.  

 

 

 

 

delovnem mestu  

Mi mamo tut tako navado, da 

naredimo eno srečanje. Vsi tisti, 

ki delajo za nas, tut študenti. 

Gremo na eno pico.  

 

Druženje s sodelavci, 

študenti izven delovnega 

mesta – gredo na pico 

 

 

Druženje izven 

delovnega časa  

 

 

Druženje izven 

delovnega časa 

In si tako vzamemo čas za 

kolektiv. In on zmeri pride. Je 

bla ena sodelavka tut iz Avč, sta 

se zmeri dogovorila, da prideta 

skupaj. Al je on peljal, ali ona.  

Preživljanje skupnega časa 

s kolektivom 

 

 

Nudenje pomoči pri 

prevozu 

Druženje izven 

delovnega časa 

 

 

Sposobnost opravljanja z 

avtom 

Druženje izven 

delovnega časa 

 

 

Neodvisnost in 

samostojnost  

Ali so vam dobri odnosi 

pomembni? 

Mislim da nimamo slabih 

odnosov.  

 

 

Zavedanje, da nimajo 

slabih  odnosov 

 

 

Dobri medosebni odnosi 

 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Vem, da nimamo najbolj 

idealnih pogojev za delat, da 

niso neke plače, da bi skakali 

do stropa. Sam se zavedajo tut 

delavke, da...  

Zavedanje, da pogoji niso 

najbolj idealni 

Realno gledanje na 

položaj dela – plače, 

nagrade 

Zadovoljstvo z delom, 

aktivnostmi 

večkrat sem jih slišala rečt, saj 

odtehta tudi ta odnos.  Če bi 

nam I. dala dvakrat več denarja, 

bi sigurno tut jst dala večje 

plače. In mogoče tudi M., se 

vidi.  

Zadovoljstvo delavk z 

medosebnimi odnosi v 

kolektivu 

 

Pomembnost dobrih 

odnosov za zaposlene 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Smo bolj majhen kolektiv  

in smo ku ena družina.  
Poudarjanje majhnosti 

kolektiva 

V kolektivu so kot družina 

Majhnost kolektiva 

 

Družinska dinamika v 

podjetju 

Značilnost delovnega 

mesta 

 

Sicer tudi moj mož kdaj reče 

delavkam, ste malo preveč 

klepetale, se je bolj malo 

naredilo. Nikoli ni bilo zamere 

zaradi tega. Jst verjamem, da se 

ne da skoz, samo delat. Je pa 

res, da tudi včasih delavke 

rečejo, da je tak bolj družinski 

kolektiv.  

 

Sporočanje delavcem na 

lep način, da je treba bolj 

delati 

 

Pozitivni pristop pri  

opozarjanju  delavcev o 

delu 

 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

Mi tut povemo, če je kaj 

narobe. Enkrat smo meli eno 

hudi reklamacijo. In so videli, 

da je neki narobe in pol poveš.  

Delavci opazijo probleme 

v podjetju 

 

 

Skupna skrb  za podjetje 

 

 

 

Sprejetost in 

pripadnost na 

delovnem mestu 

 

Ni tisto, na sestanku, ampak tko 

povemo. 
Probleme delijo z 

zaposlenimi 

Prenos informacij na 

zaposlene 

Upoštevanje zaposlenih 

– skupno reševanje 

problemov  

Upoštevanje zaposlenih 

Sprejetost in 

pripadnost na 

delovnem mestu  

Na kakšen način še poskrbite, 

da se M. dobro počuti? 
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Saj ne vem. Moj oče pride rad 

dol, in poklepeta z njim. 

Onadva malo bolj o vrtu 

poklepetata. Ma drugega, saj 

nič ki posebnega ne delamo. 

Mogoče je pogovor res tisto, ki 

jim je pomemben.  

Pogovor z očetom 

nadrejene v podjetju 

 

 

 

Pomembnost pogovora na 

delovnem mestu 

 

Druženje na delovnem 

mestu 

 

 

 

Pomembnost vloge 

pogovora za dobro 

počutje 

Druženje in 

komunikacija na 

delovnem mestu 

 

 

Počutje na delovnem 

mestu 

 

Jst M. vidim kot vključenega. 

Ga vidim kot del tima, 

kolektiva. 

Zaznavanje uporabnika 

kot del kolektiva, tima 

Vključenost v kolektiv Pripadnost in 

sprejetost na delovnem 

mestu  

Kakšen odnos ima M. do dela? 

Težav ni bilo nikoli. Mislim, da 

jih tudi on ni mel.   

 

 

Na delovnem mestu ni 

imel težav 

 

Odsotnost težav na 

delovnem mestu 

 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog  

Če kakšno reč ne ve, če ni 

prepričan, vpraša. Ni tisto 

zaletav, tut če ne ve, se rajši 

prepriča.  

Če ni prepričan, vpraša 

 

Potrditev, da delo 

pravilno opravlja  

Občutek pomembnosti 

in samozaupanja 

To je bolj pri pakiranju, si lahko 

sam naredi da mu je v redu. 

Včasih mu jst držim in ga 

vprašam, a to je po novem tko 

zdaj. In reče, ja, ja. 

Delo si lahko prilagodi Iznajdljivost pri lažjem 

opravljanju dela 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

Kakšen delavec je M.? 

Z eno besedo, enostavno 

perfekten. Natančen, zanesljiv, 

priden delavec. Bolj zadovoljni 

skoraj ne bi mogli bit z njim.  

 

Opisovanje delavca kot 

zanesljivega, natančnega, 

pridnega 

 

 

Sposobnost delavca 

 

 

 

 

Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca 

 

Marko zmore. Dobro, ne zmore 

vsa dela. On pri nas dela neko 

tako  bolj stransko delo, ki sem 

ga prej jst delala. 

Zavedanje, da ne zmore 

vsa dela 

Omejitev sposobnosti 

 

Obvladovanje delovnih 

nalog 

 

Zato kr,  nam v bistvu, če lahko 

rečem, se nam ni splačalo, da 

nam ena delavka zapravlja čas s 

tistimi vzmetmi.  

 

Priznanje, da je OMDR 

poceni delovna sila  

 

 

Zaposlitev uporabnika je 

ugodno za podjetje 

 

 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

 

Zato ker, in sem jst tisto prej 

delala. On ne naredi nič manj 

kot jst. Je priden, dober je ker 

zdrži toliko časa, ker jst sem 

mela kakšen dan puhno glavo 

vsega. Sm pole čez cel dan 

vlekla.  On naredi, je dober. 

Včasih mu rečem, da če ma 

preveč, pa nima. Je vztrajen pri 

delu. 

 

 

Vztrajnost, vzdržljivost 

uporabnika pri delu 

 

 

Sposobnosti uporabnika 

 

 

Opisovanje lastnosti 

osebe z MDR kot 

delavca  

Kaj si želite vi kot podjetje 

glede integrirane zaposlitve? 

Meni se zdi za M. Lahko 

rečem, da je to zelo ugodna 

varianta za podjetje. Recimo, 

ker mi damo za njega 2 evra in 

pol, komplet na uro, brez 

 

 

 

Priznanje, da je integrirana 

zaposlitev ugodna za 

podjetje 

 

 

 

 

Zaposlitev kot ugodnost 

za podjetje 

 

 

 

 

 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

 

 



Janja Barić: Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev 

 

114 

 

 

kakšnih dajatev zraven. Sej 

včasih se mi zdi meni, da je 

premalo za njega. Jst če ne bi 

blo njega, jst to delo bi mogla 

delat sama. Ker nam se ne bi 

splačalo, da nam dela ena 

delavka in je še kar dela s tem. 

Govorim, če ne bi obstajala ta 

možnost.   

 

Uporabnik je premalo 

plačan za delo 

 

 

 

Zaposlitev je neugodna 

za uporabnika 

 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Ker mi ne določamo sami cen. 

I. nam določa cene.  
Odvisnost podjetja od 

drugih 

Odvisnost od drugih Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Kaj pa spremembe, ki jih 

uvajate v podjetju? Ali M. 

seznanite o spremembah? 

Zdaj mogoče glih, če se 

nanesem na ta primer novega 

embaliranja. Ker to je bilo glih 

pred kratkim in prej smo čist en 

drug način meli.   Z M. sta 

pregledala skupi in sta se lotila, 

lej je reku, tko in tko mora bit. 

Skupi sta šla pogledat. Saj tudi 

moj mož se je mogel še naučit.  

 

 

 

 

 

 

 

Skupno reševanje 

delovnih nalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medsebojna pomoč v 

podjetju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora na delovnem 

mestu 

 

 

 

Če je ki takega za povedat, 

povemo, nimamo kakšnih 

sestankov kot drugje. 

Uporabnik je seznanjen o 

novostih v podjetju 

Vključenost, 

informiranje uporabnika 

o novostih v podjetju 

Sprejetost in 

pripadnost na 

delovnem mestu 

Kako poteka sodelovanje z 

VDC-jem? 

Tiste ure mi pošlje M., jst 

preverim, preveriva skupi z M. 

po navadi.  

 

 

Pregled ur za integrirano 

zaposlitev 

 

 

Mesečni obračun ur 

 

 

 

 

Sodelovanje med 

VDC-jem in podjetjem 

 

Preveriva tudi po njegovem 

listu, ker on si tudi piše sam 

ure.  

Uporabnik si sam zapiše 

ure 

 

Sposobnost 

samostojnega zapisa ur 

Akademske veščine 

Samostojnost in 

neodvisnost 

Če je ki, se vedno obrnem na 

M., jo vprašam, al lahko pride 

M. jutri, al če lahko pride 

večkrat na teden. Odvisno kako 

je potreba. Ni noben problem.  

Sporočanje vodji skupine 

glede dodatnega dela v 

podjetju 

Medsebojna 

komunikacija med VDC-

jem in podjetjem 

Sodelovanje med 

VDC-jem in podjetjem 

Enkrat smo bili na tem 

srečanju, ki ga majo za novo 

leto. Jst nisem mogla verjet 

kakšen program so pripravili. In 

potem sem šla pogledat 

delavnice, kjer delajo. 

 

 

 

Nadrejena v podjetju 

obišče VDC, si ogleda 

delavnice 

 

 

 

Želja po spoznavanju 

institucije  

 

 

 

Sodelovanje med 

VDC-jem in podjetjem 

In M. mi zmeri govori, da gre 

na počitnice. Jst mislim, da če 

ne bi blo VDC-ja, M. sploh ne 

bi šel na počitnice. Sam ne bi 

šel, starši ga ne bi peljali.  

 

Zavedanje, da igra VDC 

pomembno vlogo v 

življenju uporabnika 

 

 

Vloga VDC v smislu 

kvalitete življenja 

 

Zadovoljevanje potreb 

On doma poskrbi za vse.  Tko 

pravi. Enkrat mi je pravu, da je 

šel kupit sesalec in pol mi je 

razlagal, kakšen sesalec je 

Skrb za dom, nakup 

gospodinjskih stvari 

Samostojnost pri 

gospodinjskih opravilih 

Samostojnost in 

neodvisnost 
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kupil. In sm ga vprašala, ja 

dobro M., a ti sesaš. In mi je 

odgovoru: »Ja, kdo pa.«  

Prej ko smo meli enega 

župnika, je on v župnišču vse 

poskrbel, pri pogrebu, zvonil, 

ko je pršu met nauk, je pršu tja, 

mu je pripravil prostor, zakuril, 

vse.  

Je aktivno vključen v 

lokalno skupnost – pomoč 

v župnišču 

Sklepanje prijateljstva v 

lokalni skupnosti 

Vključenost v lokalno 

okolje 

Ali je bil on že prej vključen v 

skupnost? 

Ja, je bil. Mi smo prej meli 

gostilno. Ma je pršu večkrat gor 

z gasilci, se je družil z njimi.  

 

Vključenost v skupnost že 

pred integrirano 

zaposlitvijo – druženje z 

gasilci 

 

Sklepanje prijateljstva v 

lokalni skupnosti 

 

Vključenost v lokalno 

okolje 

Ali imate kakšno vizijo za 

naprej glede integrirane 

zaposlitve? 

Ja, če se bodo pojavila kakšna 

enostavna dela, bomo rade volje 

zaposlili.  Samo mi trenutno 

nimamo zdaj toliko dela. Zdaj 

se je vse nekam ustavilo.  

 

 

 

Zaposlitev v prihodnje v 

primeru preprostih del 

 

Pomanjkanje dela v 

podjetju 

 

 

 

Želja po zaposlovanju v 

okviru podporne 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

Vizija   

podpornega 

zaposlovanja 

 

 

Mogoče, da bi mogli bolj tut 

predstavit te stvari, da bi drugi 

mogoče zvedli. Ker jst, če ne bi 

prišlo do te situacije, lahko 

sploh ne bi vedla za to 

integrirano zaposlitev. 

Predstavitev integrirane 

zaposlitve širši populaciji 

Informiranost širšega 

kroga ljudi glede 

integrirane zaposlitve 

Vizija   

podpornega 

zaposlovanja 

Da, mogoče bi mogli tudi tam 

gor pri vas na PRC-ju, bi mogli 

oni naredit kakšno predstavitev 

na to temo, da bi prišli ljudje, 

podjetniki poslušat. 

Poudarjanje pomembnosti 

pogovora o podporni 

zaposlitvi z drugimi 

podjetji 

 

Informiranost širšega 

kroga ljudi glede 

integrirane zaposlitve 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Mogoče tudi več ljudi ko ve, 

bolj se govori o tem.  Mi 

nimamo nekih stikov s 

podjetniki.  

Pogovor z ljudmi o tej 

možnosti zaposlitve 

Informiranost širšega 

kroga ljudi glede 

integrirane zaposlitve  

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

In podjetja marsikakšna majo 

taka smešna dela. Eni majo tut 

sam etikete za vstavit kam, ne.  

Možnost zaposlitve vidi 

tudi v drugih podjetjih 

zaradi preprostosti del 

Enostavna dela v drugih 

podjetjih 

Vizija podpornega 

zaposlovanja 

Če te kdo po telefonu vpraša in 

razlaga, za kaj se gre, se bo 

mogoče vsak mal ustrašil, ker 

ne ve, ne pozna.  

Telefonsko sporočanje o 

tej zadevi vzbuja strah pri 

ljudeh 

Soočanje z drugačnostjo Sprejemanja, soočanje 

z drugačnostjo 

Ljudje smo še vedno malo tko 

bolj zadržani do drugačnih. Če 

bi mene nekdo po telefonu 

vprašal, bi bla tut malo 

zadržana.  

Priznanje, da so ljudje 

zadržani do drugačnih 

Zadržanost do 

sprejemanja drugačnih 

 

Sprejemanje, soočanje 

z drugačnostjo 

 

 

 


