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POVZETEK 

Magistrska naloga analizira kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki kot odrasli bivajo doma, in tistimi, ki bivajo v instituciji. V 

raziskavi je kakovost ţivljenja obravnavana kot razlika med posameznikovimi 

potrebami in ţeljami na eni strani ter moţnostjo za uresničitev le-teh v objektivnem 

okolju. 

V raziskavo je zajetih enainosemdeset oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 

kateri so bili povprašani pa svojih ţeljah in potrebah. Na drugi strani pa so realizacijo 

le-teh ocenjevali starši (oz. skrbniki), v kolikor oseba biva doma, ali strokovni delavci, v 

kolikor je oseba nastanjena v instituciji. 

V nalogi so obravnavani vsebinski sklopi fizičnih potreb, materialne preskrbljenosti, 

čustvenih potreb, pravic, samoodločanja, osebnostnega razvoja, medsebojnih odnosov 

in socialne vključenosti. Poudarek je na ugotavljanju, ali dano okolje zagotavlja 

ustrezne pogoje kakovosti ţivljenja s hkratnim zavedanjem subjektivne izkušnje 

posameznika. 

Podatki so pridobljeni z anketnima vprašalnikoma za osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju in za ocenjevalce – starši, skrbniki, strokovni delavci. Analiza 

rezultatov pri večini področij ni pokazala statistično pomembnih razlik v kakovosti 

ţivljenja med skupino odraslih oseb z zmernimi motnjami, ki bivajo doma, in tistimi, ki 

bivajo v instituciji, razen na področjih materialne preskrbljenosti in medsebojnih 

odnosov. Razlika med ţeljami in objektivnimi kazalci je pri večini področij višja pri 

skupini oseb, ki bivajo v instituciji. To pomeni, da je kakovost ţivljenja pri tistih, ki 

bivajo doma, večja kot pri tistih, ki bivajo v instituciji. 

 

KLJUČNE BESEDE 

odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, kakovost ţivljenja, 

institucionalna oblika bivanja, bivanje doma 



 

 

 

SUMMARY 

The purpose of my master thesis is to analyse the quality of life of adults with moderate 

intellectual disabilities who are either living as adults at home or residing in an 

institution. The quality of life is measured as a difference between individual's needs 

and desires, and their realization possibilities in an objective environment. 

The study includes eighty-one persons with moderate intellectual disabilities who were 

asked to express their needs and desires. On the other hand, the realization of which was 

assessed by parents (or guardians), if the person is living at home, or staff, if the person 

is institutionalized. 

The following topics are discussed in my thesis: physical needs, material supply, 

emotional needs, rights, self-determination, personal growth, social relationships and 

social belonging. The focus is to determine whether the given environment provides 

adequate conditions for the quality of life based on the individual’s subjective 

experience. 

Data are obtained with questionnaires filled in by persons with moderate intellectual 

disabilities and evaluators - parents, guardians, staff. Except for material supply and 

social relationships areas, the analysis did not show statistically significant differences 

in quality of life between the group living at home and the one residing in an institution. 

In most areas, the difference between aspirations and objective indicators were higher 

for the group residing in an institution. In conclusion, the quality of life is higher for 

those living at home than those residing in an institution. 
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adults with moderate intellectual disabilities, quality of life, institutional form of 

accommodation, living at home 
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1 UVOD 

V slovenskem prostoru se v zadnjem času pojavljajo pomembne prelomnice za ţivljenje 

odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Nove smernice (inkluzija, normalizacija, 

neodvisnost, individualen pristop, človekove pravice, opolnomočenje …) spreminjajo 

naš pogled in način pomoči osebam z motnjami v razvoju. Pojem različnih oblik, ki 

slonijo na teoriji, predstavljajo večjo kakovost ţivljenja. Preveriti ţelim, ali jo res 

predstavljajo. 

Kakovosti ţivljenja ne moremo pojasniti z enostavnim vprašanjem: »Kako ste 

zadovoljni s svojim ţivljenjem?« Postaviti si moramo pomembnejša vprašanja: 

- Ali so stanovalci zadovoljni s svojo namestitvijo v institucionalni obliki bivanja, 

vključenostjo v ţelene aktivnosti, odnosom zaposlenih do njih, moţnostjo izbire in 

vpliva na svoje vsakdanje ţivljenje? 

- Kako so zadovoljni z vključenostjo v različne aktivnosti in moţnostjo izbire 

posamezniki, ki bivajo doma? 

- Ali se njihov pogled ujema z opaţanji staršev oz. skrbnikov in strokovnih delavcev 

institucij glede zadovoljstva ter moţnostjo izbire? 

Pojem kakovost ţivljenja se razvija ţe več desetletij in se nanaša na širok krog ciljnih 

skupin ter celotnega prebivalstva. Čeprav se pojem pogosto uporablja, pa se strokovnjaki 

strinjajo, da je le redko dobro opredeljen, kar vodi do zmede v pojmovanju in omejene 

praktične uporabnosti. Pri proučevanju kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju je potrebno gledati svet z njihove perspektive, saj je kakovost ţivljenja odvisna 

od posameznikovih aspiracij in izkušenj. 

1.1 ODRASLE OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

1.1.1 OPREDELITEV OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Kdo so osebe z motnjami v duševnem razvoju? V prvi vrsti so to ljudje, ki imajo 

individualne sposobnosti, interese in potrebe. So posamezniki, ki ţelijo ţiveti običajno 
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ţivljenje. So sinovi, hčere, sestre, bratje, prijatelji, sosedi, sodelavci ... Njihovo ţivljenje 

in delo bogatita našo skupnost in druţbo. 

Lačen (2001) opredeljuje pojem motnje v duševnem razvoju kot omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Oseba z motnjami v duševnem razvoju na testiranju 

bistveno odstopa od povprečja na vsaj dveh področjih med elementi adaptivnega 

vedenja: komunikacija, skrb zase, domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalna 

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

socialno interpersonalna sposobnost. Poleg opisanega vpliva na vključevanje oseb z 

motnjami v duševnem razvoju tudi odnos širše javnosti do teh oseb. Če gledamo na 

njihovo drugačnost kot nekaj vsakdanjega, jim s tem omogočamo razvoj kakovosti 

ţivljenja (izobraţevanje, moţnost izbire, vključitev v različna področja oziroma skupine, 

opravljanje dela …). 

Odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju se je skozi zgodovino človeštva izjemno 

spremenil. Prešel je skozi številne in zelo različne faze, ki so se razlikovale glede na čas 

in glede na kulturo. V tem relativno kratkem človeškem obdobju so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju pobijali, zapirali, pomilovali, po boţje častili, skrivali, se jih 

sramovali, popolnoma izključevali iz druţbe. V novejšem času, ko je odnos v razvitem 

svetu do teh oseb bistveno bolj spodbuden, pa se jih poskuša vključevati v ţivljenje, jih 

integrirati oziroma normalizirati, pogosto za vsako ceno, ne upoštevajoč njihove danosti 

in omejenosti. Prav to pa kaţe na napredek razvoja humanosti neke druţbe na eni strani 

in vsesplošne razvitosti na drugi strani (Lačen, 2001, 9). 

Odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju je torej nihal in še niha od skrajnega 

odklanjanja do skrajnega sprejemanja. Ne ena, ne druga skrajnost ne predstavljata 

sodobnega in humanega odnosa do teh oseb. Dejstvo je namreč, da je motnja v 

duševnem razvoju drugačnost in bo takšna vedno ostala. Postala pa naj bi vsakdanjost; 

kar pomeni svobodo, ki je praviloma temeljni pogoj kakovostnega ţivljenja. Spoštovanje 

in sprejemanje drugačnosti je najvišja moţna stopnja normalizacije, integracije, 

vključevanja oseb z motanji v duševnem razvoju. Motnja v duševnem razvoju je tudi 

vseţivljenjski problem: je praviloma teţava, ki traja od zgodnjega otroštva do smrti, 

torej vse ţivljenje (Lačen, 1998, 75). 

K sreči se je v zadnjem času na področju ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

veliko spremenilo – nova zakonodaja, znanja, zavedanje obsega problematike posebnih 
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potreb ter spreminjanje javne zavesti in odprava stereotipov. Ţal pa so stara stališča, 

izkušnje in nekateri stereotipi ţelezna srajca. 

Lačen (2001) pravi, da je bistvo spremenjenega odnosa do oseb z motnjami v duševnem 

razvoju v tem, da motnje ne razumemo več kot nekaj absolutnega, ampak kot neko 

stanje, ki je odvisno od sodelovanja teh oseb z ostalimi v svojem okolju. Osebe z 

motnjami v duševnem razvoju so vedno bolj vključene v okolje. Prav tako jih vidimo kot 

enakovredne drţavljane. Motnja v duševnem razvoju pomeni zniţane nekatere kvalitete 

(sposobnost razumevanja, zniţana akademska znanja, teţave v vedenju …), medtem ko 

druge ostajajo ohranjene. To dokazujejo pogosti primeri oseb z motnjami v duševnem 

razvoju z izjemno likovno, plesno, glasbeno, gibalno nadarjenostjo. Danes se od ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju zahteva vedno več, po drugi strani pa spoštujemo njihovo 

drugačnost in njihove sposobnosti, ki so zelo različne. Osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ne označujemo več z inteligentnostnim kvocientom, temveč s funkcionalnimi 

opredelitvami. Nanje moramo gledati kot celoto, kot splet različnih sposobnosti, 

lastnosti, ţelja, predsodkov, čustev. Saj so tudi oni ljudje, ki reagirajo, mislijo in 

čustvujejo kot funkcionalna celota. 

Lačen v ospredje ne postavlja več intelektualnega razvoja in z njim kategorije 

inteligenčnega kvocienta ter pojmovanje – laţja, zmerna, teţja, teţka motnja v duševnem 

razvoju, temveč nivo pomoči ali podpore, ki jo posamezna oseba potrebuje na enem, 

dveh ali več adaptivnih področjih. Podpora je lahko opredeljena kot občasna, omejena 

ali vseobsegajoča. Odvisno od zahtevanega nivoja podpore osebe z motnjami v 

duševnem razvoju ustrezno usmerijo v program šolanja ter ustrezen program ţivljenja in 

dela tudi v odraslem obdobju (Lačen, 2001, 12): 

- Občasna podpora – podpora po potrebi. Najpogosteje je kratkotrajna, kar pomeni, 

da oseba ne potrebuje podpore ves čas. Potrebuje samo kratkoročno podporo v 

prehodnih obdobjih ali v spremenjenih ţivljenjskih okoliščinah in je lahko različna 

glede na intenzivnost. Občasno podporo lahko izvajajo v rednih ali specializiranih 

ustanovah. 

- Omejena podpora – redna podpora, dokaj konstantna v določenem časovnem 

obdobju. Praviloma jo izvajajo le v specializiranih ustanovah, izjemoma v rednih 

ustanovah s popolnim individualiziranim programom za tako osebo. Te osebe 

bodo na več adaptivnih področjih delno samostojne, na nekaterih popolnoma 
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samostojne. Podpora v odraslem obdobju naj bi se praviloma orientirala na 

usmerjanje. 

- Obseţna podpora – podpora je stalna v določenih situacijah in ni časovno omejena. 

Obseţno podporo praviloma izvajajo le v specializiranih ustanovah, kot so posebni 

oddelki, zavodi, specializirane ustanove. Te osebe bodo na posameznih adaptivnih 

področjih delno samostojne, na drugih področjih bo ostala potreba stalne podpore. 

- Vseobsegajoča podpora – zahteva stalnost in visoko intenzivnost v vseh 

ţivljenjskih poloţajih vse ţivljenje. Praviloma jo izvajajo le v zelo specializiranih 

ustanovah (posebne ustanove, zavodi, centri). Te osebe bodo celo ţivljenje 

nesamostojne in bodo potrebovale stalno podporo. 

1.1.2 POJMOVANJE ODRASLOSTI PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju poteka po enakih korakih in enakih fazah 

kot pri ostalih ljudeh, vendar sta pot in čas razvoja drugačna (Praček, 2006, 24). 

Zakonodaja v Sloveniji pravi, da osebe, ki dopolnijo osemnajst let, postanejo poslovno 

sposobne, kar pomeni, da jim je priznana sposobnost samostojnega prevzemanja 

odgovornosti, sklepanja pravnih poslov, pridobijo določene pravice (volilna pravica, 

moţnost vstopanja v zakonsko zvezo …). Osemnajst let je torej starost, ko naj bi 

mladostnik pridobil pravice odrasle, zrele in odgovorne osebe (Praček, 2006, 24). 

Pristojno sodišče lahko na podlagi predloga pristojnega centra za socialno delo ugotovi, 

da določena oseba zaradi različnih razlogov ni sposobna sprejemati pravnih in poslovnih 

odločitev in tej osebi odvzame poslovno sposobnost. Tako osebe z zmernimi, teţjimi in 

teţkimi motnjami v duševnem razvoju s sklepom sodišča dobijo status opravilno 

nesposobne osebe, s tem pa izgubijo pravico odraslih oseb in ostanejo odvisne od svojih 

staršev ali skrbnikov za vse ţivljenje (Praček, 2006, 24). 

Razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju je mnogo počasnejši z večjimi ali manjšimi 

odstopanji v obvladovanju posameznih veščin, sposobnosti. Razvoj ne poteka 

enakomerno, prav tako se nekatere faze lahko pojavljajo sočasno (nekdo se hitreje 

razvija na področju motorike, počasneje na področju govora, pri drugem pa se obe 

področji razvijata istočasno). Na posameznih področjih (govor, motorika, socialno-
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emocionalno področje, zaznavanje …) so opazna odstopanja različnih stopenj. Kljub 

pomembnim razlikam med kronološko in mentalno starostjo imajo odrasle osebe z 

motnjami v duševnem razvoju za svojo stopnjo razvoja bogate ţivljenjske izkušnje, le da 

je pot za doseganje znanj, veščin, navad drugačna kot pri drugih ljudeh. Zato je vsako 

primerjanje z drugimi nesprejemljivo in nikakor ne moremo reči, da je ta oseba »otrok« 

in je kot take tudi ne moremo obravnavati. Izhajati je potrebno iz njihove odraslosti in 

zagotoviti zadovoljevanje potreb, ki jih imajo kot odrasli (Praček, 2006, 24). 

Vsak človek z motnjami v duševnem razvoju je enkratna in avtonomna oseba. Ima 

pravico do spoštljivega okolja, v katerem mu je dovoljeno sodelovati. Upoštevane 

morajo biti moţnosti, njegova volja in njegove potrebe pri omogočanju pomoči. 

(Bleeksma, 1999, 10). 

1.1.3 KAKOVOSTNA STAROST 

Vsako človeško oko ima svojo lastno luč. Kamor radovedno in naklonjeno posveti 

njegova svetloba, se pokaţe nov svet, ki prej ni bil jasen. 

Ţivljenje postavlja vsakemu človeku vprašanje o kakovostnem staranju, da bi nanj 

odgovoril. Vendar pa je v današnjem času vprašanje o starosti in staranju tako tiho, da ga 

je teţko slišati (Ramovš, 2003, 21). 

Ko razmišljamo o kakovostni starosti oseb z motnjami v duševnem razvoju, moramo ob 

zavestno skrb za ohranjanje in krepitev zdravja ter materialno preskrbljenost v starosti 

postaviti tudi skrb za višje človeške razseţnosti. In sicer (Ramovš, 2003, 48): 

- Skrb za ohranjanje in krepitev človekove svobode in samostojnosti v 

odločanju ter njegovo osebno odgovornost za odločitve. 

- Skrb za ohranjanje in krepitev medčloveških odnosov z različnimi ljudmi, 

zlasti pa z nekaj najbliţjimi svojci ali prijatelji. 

- Skrb za učenje in ustvarjalnost do zadnjega diha – v skladu s sposobnostmi, 

razmerami in zdravjem. 

- Skrb, da se človek na starost zaveda vrednosti in smisla preteklosti, sedanjosti 

in prihodnosti svojega ţivljenja. Nepogrešljiva sestavina kakovostne starosti 

je torej, da se človek zaveda smisla svojega prehojenega ţivljenja, vrednosti 

vsega, kar je doţivel lepega in prijetnega od začetka ţivljenja naprej, 
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vrednosti teţav, ki jih je obvladal, vrednosti vsega, kar je naredil dobrega in 

pametnega. 

Ramovš (2003) pravi, da so za dober pristop k razumevanju človeka njegove potrebe. 

Potrebe so temeljni mehanizem ţivih bitij, da se ohranjajo in napredujejo. Vsaka potreba 

je informacija, kaj ţivo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in napredek, obenem pa 

daje motivacijsko energijo za doseganje in uresničevanje tega cilja. Med velikim 

številom najrazličnejših potreb se najlaţje orientiramo, če imamo pred očmi vse 

človeške razseţnosti. V vsaki od šestih razseţnosti ima človek specifične potrebe. 

Človeku se v slehernem trenutku pojavljajo potrebe po določenem vrstnem redu. 

Prednostno hierarhijo potreb je ugotavljal ţe Abraham Maslow. Potrebe je razvrstil v 

osnovne ali biološke, ki jim sledijo potreba po varnosti, potreba po ljubezni in 

pripadnosti, po ugledu in samospoštovanju, predvsem na vrhu piramide človeških potreb 

pa je potreba po samouresničitvi, ki vključuje potrebo po odkrivanju neznanega, 

doţivljanju lepote in opravljanju smiselnih nalog v ţivljenju. Višje človeške potrebe se 

prebudijo v glavnem šele potem, ko so niţje zadovoljene (Ramovš, 2003, 88). 

1.1.4 STARANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Staranje se navadno začne nekje po petinšestdesetem letu. Pri osebah z motnjami v 

duševnem razvoju pa je ta proces zgodnejši. Ni v povezavi s kronološko starostjo, 

ampak je odvisen od načina ţivljenja, dednosti, od stopnje motnje v duševnem razvoju, 

od socialno-ekonomskih razmer, od dejavnosti posameznika, od naravnega okolja in 

telesnega ter duševnega stanja (Gamse, 1998, 5). 

O staranju oseb z motnjami v duševnem razvoju še ni veliko zanesljivih raziskav. 

Strokovnjaki pa se strinjajo, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju starajo na 

način, ki je podoben ostali populaciji. Tudi pri njih prihaja do številnih telesnih, 

psiholoških in socialnih sprememb. Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju prav 

tako pride do nagubanosti koţe, zmanjšane gibljivosti, zmanjšane psihofizične kondicije, 

večje utrujenosti, večje dovzetnosti za bolečino, kosti so krhkejše, vid in sluh začneta 

pešati. Pojavlja se tudi več telesnih bolezni, kot so obolenja srca, dihal, oţilja, 

lokomotornega aparata, povišan krvni pritisk, sladkorna bolezen, debelost (Gamse, 1998, 

5). 
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Poleg bioloških sprememb pa starost prinaša tudi psihološke in socialne spremembe. Ko 

so osebe z motnjami v duševnem razvoju starejše, pogosto vidimo, da stiki z druţino 

pojenjujejo. Starši številnih starejših so ţe umrli ali pa so tudi sami ţe zelo stari. Kako 

bo posameznik doţivljal izgubo stikov, je odvisno predvsem od pomena druţinskih 

stikov v preteklosti. Odnosi z druţino so vezni člen s preteklostjo osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. Zelo pomembno je, da ljudje, ki za to osebo skrbijo, poznajo njeno 

ţivljenjsko zgodovino in jo na ta način bolje razumejo. 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju opazimo tudi spremenjeno razpoloţenje in 

značaj. Odrasla oseba izgubi zanimanje za svoje okolje, povečuje se pasivnost, zavest je 

zmeraj pogosteje zamračena, značaj se spremeni, poslabša ali zbriše, navade se 

spremenijo, pojavijo se motnje v razpoloţenju. Kraj bivanja v veliki meri vpliva na 

psihološko stanje in vlogo posameznika v druţbi. Zato je zelo pomembno imeti ustrezen 

dom ali prebivališče. Ustreznost bivališča je za odraslega z motnjami v duševnem 

razvoju, za njegovo samostojnost in vzdrţevanje osebne učinkovitosti bistvenega 

pomena. 

Starostniki z motnjami v duševnem razvoju v primerjavi z drugimi ljudmi bistveno manj 

razmišljajo o smislu ţivljenja, starosti in prihodnosti. Opazijo pa, če je kdo od 

prijateljev, znancev, sostanovalcev ali svojcev bolan. Občutijo tudi pešanje lastnih moči, 

pogostejša obolenja, ipd., kar spodbuja strah, negotovost, občutek nekoristnosti in 

osamljenosti. S starostjo se spreminja ritem ţivljenja, kar močno občutijo tudi odrasle 

osebe z motnjami v duševnem razvoju. Velika sprememba v ţivljenju predstavlja 

obdobje, ko prenehajo delati v delavnicah in vse več časa preţivijo doma. S tem se 

zmanjšajo ali celo prekinejo socialni stiki, čas pa postaja neizpolnjen ter neizkoriščen 

(Novljan, Jelenc, 2002, 19). 

Za vse ljudi velja dejstvo, da staranja ne moremo ustaviti. Lahko pa vplivamo na njegov 

potek. Druţba v procesu staranja precej poudarja osnovno nego in zdravstveno skrb, 

premalo pozornosti pa posveča ohranjanju vitalnosti, psihične kondicije, komunikacije, 

mobilnosti, socialnih spretnosti in drugih funkcij, ki so pomembne za ohranjanje in 

omogočanje aktivnega ter kakovostnega ţivljenja. 
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1.1.5 OBLIKE SKRBI IN POMOČI ZA ODRASLE OSEBE Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Za osebe z zmernimi in s teţjimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju je potrebna 

druţbena skrb od rojstva do smrti. 

Te osebe so vse ţivljenje odvisne od ljudi, ki skrbijo zanje na posameznih področjih. Pri 

njih se lahko uspešno razvijajo posamezna močna področja z ustrezno oblikovano 

organizirano dejavnostjo, torej z učinkovitim okoljem in vseţivljenjskim učenjem, ki po 

mnenju Golobove (1998, 17) zajema moţnosti za: 

- ohranjanje in razvoj socializacije, 

- ohranjanje ţe pridobljenih navad, 

- učenje novih vsebin, spretnosti, znanj in navad, 

- ohranjanje in razvijanje samostojnosti, 

- ohranjanje psihofizične kondicije, 

- ohranjanje delovne zmoţnosti. 

Zavirškova in Škerjančeva (1998) menita, da takrat, ko posameznik vstopi v sistem 

socialnega varstva, postane predmet obravnave in izgubi vpliv nad pomembnimi 

odločitvami v svojem ţivljenju. O tem odločajo strokovni delavci in skrbniki. To je 

odkrita izguba vpliva in prizadeti človek nima zadnje besede pri odločanju, kaj je zanj 

najpomembnejše. Izguba vpliva pa je lahko tudi prikrita. Ko nima prizadeti človek 

nikakršne izbire in mora sprejeti predvsem rešitev največkrat zato, da sploh preţivi 

oziroma, da ima zagotovljene osnovne ţivljenjske pogoje (posteljo, hrano, osebno nego). 

Razvoj varstveno-delovnih centrov je sledil številnim teorijam normalizacije in 

kakovosti ţivljenja. V teh centrih se v zadnjih letih intenzivno prizadeva za dvig 

kakovosti ţivljenja uporabnikov. Pri tem je pomembno, da zaposleni upoštevajo 

moţnost izbire in spodbujajo aktivno udeleţbo in soodločanje uporabnikov pri 

oblikovanju programov. Takšni pristopi dela z uporabniki pa v praksi vedno znova 

zadevajo ob vprašanje postavljanja meja uporabnikom. Pogosto se dogaja, da meje 

njihovih sposobnosti postavljajo zaposleni. Ti izhajajo iz lastnih prepričanj in izkušenj, 

zato obstaja velika nevarnost, da bodo njihove sposobnosti precenili ali podcenili. 

Koliko pomoči, da je ne bi bilo preveč ali premalo ter kakšne vrste pomoči, da bodo 
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uporabniki uporabili svoje sposobnosti in razvijali potenciale, ostajajo vprašanja, ki so 

pogoste teme različnih diskusij in razprav (Emeršič, 2006, 52). 

Lamovčeva (1998) pravi, da je bistvo v tem, da omogočimo ljudem aktivno vključitev v 

reševanje svojih problemov v smeri, ki so jo sami začrtali. Tega pa jih moramo naučiti. 

Pomoč posamezniku zato delimo na ozaveščanje, učenje spretnosti, posredovanje v 

okolje in neposredno pomoč. 

Pomoč mora biti osebi prilagojena in primerna. Dobro je le toliko pomoči, kot je 

potrebno, in tako malo, kot je moţno. Priznati pa je treba, da ni vedno enostavno izbrati 

in se odločiti za vrsto podpore oziroma stopnjo pomoči, ki jo potrebuje posameznik z 

motnjo v duševnem razvoju. Ko smo se odločili za stopnjo podpore, ne moremo biti 

prepričani, da je ta povsem prava, da ne ponujamo premalo pomoči ali da z našo 

pomočjo ne pretiravamo in povzročamo pretirano odvisnost ali pasivnost osebe. 

Pomembni kriterij za oceno ustreznosti vrste ali stopnjo podpore je stopnja zadovoljstva 

ali nezadovoljstva, ki jo izraţa oseba v izvajanju ţivljenjskih funkcij, za katere se 

podpora izvaja (Rosić, Jurgenc in Slodnjak, 2002, 56). 

1.1.6 OBLIKE BIVANJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Odrasli z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo posebno pomoč tudi v 

obdobju odraslosti. Drţava jim priznava status invalidne osebe in jim zagotavlja različne 

oblike pomoči, ki se izraţajo v zaposlitvi in bivanju. Vključujejo se lahko v zaposlitev 

pod posebnimi pogoji, v varstveno-delovnih centrih oziroma v delavnicah pod 

posebnimi pogoji. Organizirane so tudi različne oblike bivanja in celodnevnega vodenja 

v varstveno-delovnih centrih, manjših stanovanjskih, bivalnih skupnostih ali zavodih 

(Jurišić, 2000). 

Bivalni pogoji odraslih z motnjami v duševnem razvoju so odvisni od številnih 

dejavnikov. V preteklosti so na obliko bivanja vplivala druţbena stališča, socialno-

ekonomska stopnja razvoja druţbe, zakonodaja ter stališča okolja. 

Danes je posebna teţava druţbe skrb za odrasle osebe z zmernimi in teţjimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo doma. Ti imajo ostarele starše ali pa so le-ti ţe umrli. 

Večina je podnevi vključenih v varstveno-delovne centre, nekateri pa v organizacije, ki 

imajo organizirano celodnevno institucionalno varstvo. Starostna sestava varovancev je 
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zelo različna in ţivijo v različnih okoljih. Nimamo pa še ustanovljenih dovolj bivalnih 

skupnosti in ni dovolj prostora za vključitev v socialne zavode. Z ustanavljanjem novih 

organizacij ţivljenja teh oseb smo šele na začetku. Tako nekateri ţivijo pri starših, drugi 

pri sorodnikih ali v rejniških druţinah (Emeršič, 2009). 

S socialnega in eksistenčnega vidika je osnovna potreba vsakega človeka, da bi imel 

urejene stanovanjske razmere. Pri tem naj bi mu stanovanje zagotavljalo potrebo po 

zaščiti, varnosti in gotovosti. Istočasno stanovanje ščiti človeka pred klimatskimi vplivi, 

kakor tudi pred nezaţelenimi posegi drugih ljudi v njegovo privatnost. Stanovanje je 

območje, v katerem naj bi bile zagotovljene osebne in intimne potrebe. Osebe z 

motnjami v duševnem razvoju sodijo v tisto skupino oseb, za katere je teţko zagotoviti 

bivanjski prostor, ki bi ustrezal njihovim predstavam in potrebam, in bolj kot drugi pri 

tem potrebujejo pomoč. Veliko teh oseb še v pozni starosti ţivi pri starših, ki ţe sami 

potrebujejo pomoč. Tako so procesi ločitve od staršev in ureditev kolikor toliko 

samostojnega ţivljenja zanje skoraj neizvedljivi (Novljan, Jelenc, 2002, 63). 

Najpogostejše moţnosti bivanja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju so 

(Lačen, 2001, 64): 

- Bivanje v lastni druţini: je najvarnejša in najtoplejša, gledano iz nekega 

zornega kota tudi druţbeno najcenejša in donedavnega najbolj zaţelena oblika 

bivanja. Straši so pogosto v stiski in jih skrbi, kako se bo njihov otrok znašel v 

svetu. Na podlagi teh obremenjujočih občutkov vzpostavijo odnos do svojega 

otroka, ki ne dopušča distance in jim ne omogoča, da bi odrasli. Če so starši 

tako emocionalno obremenjeni, zlahka spregledajo potrebe svojega otroka, ki 

so le delno ali sploh niso zadovoljene. Tako na plan izbruhnejo zavrte potrebe, 

porušijo se topli odnosi v druţini in prihaja do različnih konfliktnih situacij. 

Pogosto oviro na poti k samostojnemu ţivljenju oseb z motnjami v duševnem 

razvoju predstavljajo teţave staršev pri soočanju z ločitvijo od svojih otrok. 

Ta mora imeti moţnost in pravico do izbire, da ţivi samostojno ţivljenje, 

stran od staršev. Bivanje doma pogosto zavira razvoj samostojnosti. Prav tako 

imajo starši pravico, da se njihov odrasel otrok preseli drugam. 

- Bivanje doma je ustrezna oblika, če se oseba sama odloči, da bo ţivela doma 

oziroma, če ima moţnost izbire in pri tem dovolj ţivljenjskega manevrskega 

prostora. 
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- Bivanje v domu za starostnike: oseba z motnjami v duševnem razvoju ni 

starostnik, če ni stara. Ta oblika bivanja nikakor ni primerna zanje, ker 

njihovih potreb ne moremo enačiti s problemi starostnikov. Starostniki so 

svoje najbolj aktivno ţivljenjsko obdobje ţe preţiveli, kar za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju ne velja. 

- Bivanje v psihiatrični ustanovi: še danes ţivijo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju v psihiatričnih ustanovah (Hrastovec). Včasih so menili, da spadajo 

skupaj vsi, pri katerih z glavo nekaj ni v redu. Značilnosti duševne bolezni 

nimajo ničesar skupnega z motnjami v duševnem razvoju, saj osebe z 

motnjami niso bolne, niso bolniki! 

- Bivanje v zavodih za usposabljanje: zavodi za usposabljanje so vse pogosteje 

neprehodni in zato postanejo dom odraslim osebam z motnjami, ki nimajo 

kam. Z vidika normalizacije je ta oblika nespremenljiva, četudi se spoštujejo 

načela samostojne notranje organizacije dela. Prav tako pa je tudi moţnost za 

izbiro le-teh majhna. Lačen (1993) pravi, da gre pri zavodskih oblikah za 

popolno zasedbo človeka, njegove identitete in telesa v nekem nadzorovanem 

kolektivu, tako da občasno izgubi nekatere človekove pravice. 

- Bivanje v domovih za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju: to so 

specializirane ustanove za odrasle z zmernimi in teţjimi motnjami v 

duševnem razvoju. Lahko so samostojne ali v okviru delavnic pod posebnimi 

pogoji. Moţnost izbire le-teh je majhna. Osnovni cilj domskega varstva je 

zagotoviti domsko oskrbo tistim posameznikom, ki nimajo moţnosti bivanja v 

matični druţini. Nudijo tudi zdravstveno, pedagoško in socialno obravnavo ter 

organizacijo prostega časa. Vendar pa v teh ustanovah ţivi veliko ljudi, kar ne 

omogoča zadovoljevanja intimnih potreb, marveč samo osnovnih. Tudi z 

vidika normalizacije in enakih moţnosti to ni najbolj ustrezna rešitev bivanja 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Še vedno pa so ti domovi potrebni, saj 

nimamo dovolj drugih bivanjskih moţnosti, ki so v svetu zelo uveljavljene – 

to so bivalne skupnosti. 

- Bivalno skupnost za osebe z motnjami v duševnem razvoju je Lačen (2001, 

71) definiral takole: »Bivalno skupnost sestavlja manjša skupina oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, ki ţivi v zaključenem okolju, je razmeroma 

samostojna, primerno vodena ter kolikor je mogoče vključena v okolje.« 
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Za dosego načela kakovosti ţivljenja in čim večje stopnje normalizacije se v svetu in 

pri nas ustanavljajo bivalne skupnosti. Bivalne skupnosti so ustanove, ki so 

organizirane izključno za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju in izhajajo 

iz njihovih dejanskih potreb ter specifičnih lastnosti. Namenjene so stalni namestitvi 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Bivalne skupnosti so organizirane v hišah ali 

stanovanjih, sestavljajo jih manjše skupine odraslih oseb. So nova oblika pomoči, ki 

ne izolira in nudi moţnost ţivljenja v skupnosti ter za skupnost. Ţivljenje je 

organizirano drugače, kar stanovalcem omogoča, da spoznajo sebe in druge, ki 

stanujejo z njimi, v čisto novi luči. Naučijo se samostojnega in odgovornega 

ţivljenja ter vzpostavljajo socialne stike. Poglavitni namen je razvijati samostojnost 

oseb, ki so večino časa preţivele v institucijah in imajo zaradi tega teţave pri 

razvijanju svoje samostojnosti ter sposobnosti avtonomnega ţivljenja. Tako lahko 

posameznik napreduje v osebni rasti. To pa je osmišljeno in nudi kakovost ţivljenja, 

ki pomeni veliko več od treh toplih obrokov dnevno in prijaznega osebja. 

Ustanove, ki usposabljajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, so v procesu 

preoblikovanja, zato tudi odpirajo različne sodobne oblike bivanja. 

1.1.6.1 ŢIVLJENJE V INSTITUCIJI 

Do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja je trajalo obdobje, v katerem so prevladovale 

institucije. Zavodi so bili odmaknjeni od urbanih središč, v njih so bile nameščene osebe 

z motnjami, izolirane iz socialnega okolja. Velikokrat so bili zaprti za obiske, in sicer iz 

različnih vzrokov (npr. bolezni). Zato se jim je pogosto reklo »zavodi zaprtega tipa« 

(Lačen, 2001, 68). 

Pri delu s posameznikom pa gre za formalno svobodo, prostovoljno delo in nekakšen 

pogodbeni odnos med posameznikoma, od katerih je eden strokovnjak, drugi pa stranka 

(Lačen, 2001, 69). 

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je Generalna skupščina OZN sprejela več 

deklaracij o pravicah oseb z motnjami v duševnem razvoju. Te deklaracije so 

pripomogle k izboljšanju razmer in stališč o kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Vsa tovrstna humanistična gibanja so imela za posledico več 

neprecenljivih pozitivnih dejstev. Prišlo je do postopnega izboljševanja ţivljenja in 
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usposabljanja v institucijah (zavodih). Mnogi so razvili vrhunsko interdisciplinarno 

rehabilitacijsko prakso. Začele so se razvijati integrativne oblike pomoči osebam z 

motnjami v duševnem razvoju (Rosić, Jurgenc in Slodnjak, 2002, 53). 

V našem prostoru je še vedno najbolj pogosta institucionalizirana oblika bivanja v 

zavodih. Prevladujejo veliki zavodi, ki pomenijo veliko koncentracijo, odmaknjeno od 

urbanih središč. Zakon o socialnem varstvu določa, da institucionalno varstvo obsega 

vse oblike pomoči v zavodu, v drugi druţini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne druţine, zlasti pa 

bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 

V Sloveniji je relativno dobro poskrbljeno za kakovostno institucionalno varstvo otrok 

in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, slabše pa je poskrbljeno za odrasle 

osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

1.1.6.2 ŢIVLJENJE DOMA 

Druţina je edina, ki najbolj pozna ţivljenje z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

(Novak, 2004, 82). 

Jereb (2001) pravi, da otroci, mladostniki in odrasle osebe z motnjami v duševnem 

razvoju potrebujejo poleg same oskrbe predvsem ljubezen in varnost, in da sta 

odraščanje in ţivljenje v druţini dobra pogoja za njihov razvoj, ţivljenjsko srečo in 

razvoj osebnosti. Prav osebe z motnjami v duševnem razvoju so zelo odvisne od tega, 

kako jih njihove druţine sprejmejo. Odnosi z druţino pa so zelo pomembni tudi, če se te 

osebe odselijo ali ţive v različnih ustanovah. 

Za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju se še vedno smatra, da so lahko srečni 

le tisti, ki imajo moţnost bivanja v domačem okolju, pa čeprav nam izkušnje vse 

pogosteje kaţejo, da postaja v današnjem času, ob hitrem tempu ţivljenja, resnična 

ugotovitev, da tako kot je institucija lahko neustrezno bivalno okolje, lahko postane 

neprijazno, ogroţajoče ali kar škodljivo tudi domače okolje. Izraz neustrezno je potrebno 

razumeti tako v odnosu do starejše osebe z motnjami v duševnem razvoju kot tudi do 

osebe v vlogi primarnega skrbnika. Druţinska hiša ali stanovanje, ki povsem ustreza 

potrebam druţine, ne ustreza tudi staremu človeku brez motenj v duševnem razvoju. 

Veliko druţin zelo skrbno neguje in skrbi za takega druţinskega člana, ţal pa je cena za 
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tako nego velikokrat fizična in psihična izčrpanost negovalcev (Novljan, Jelenc, 2002, 

65). 

Starejša oseba z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivi sama, je pogosto bolj ranljiva in 

prav zato predstavlja za skrbnike velik problem. Učinkovit nadzor in vodenje je zelo 

teţko izvajati brez velikih sprememb v načinu ţivljenja sorodnikov ali drugih oseb, ki 

zanje skrbijo. Čeprav je tak starostnik lahko povsem pokreten in fizično krepak, pa se 

zlahka izgubi izven stanovanja, če se ne orientira v okolju. Moţnosti za kompenzacijo 

oškodovanih sposobnosti in izboljšanje obstoječih so praviloma minimalne, ker ob sebi 

nimajo stalno prisotne osebe, ki bi njihovo vedenje usmerjala in jih pri tem spodbujala. 

Teţko je tudi vzdrţevati primerne prehranjevalne navade, še posebej, če ta oseba ţeli 

pripravljati hrano sama, pa tega ne zmore več. Tudi jemanje predpisanih zdravil je 

nezanesljivo, saj se oseba pogosto ne spomni, ali je zdravilo vzela ali ne (Novljan, 

Jelenc, 2002, 66). 

Kleine Schaars (2006) pravi, da druţina z osebo, ki ima motnjo v duševnem razvoju, 

potrebuje poleg nasvetov in podpore tudi praktične oblike pomoči, ki jo razbremenjujejo 

v vsakodnevnem ţivljenju. Zato so sluţbe, ki razbremenjujejo druţino, še posebno 

pomembne. V njih morajo biti zaposleni strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo na tem 

področju. V številnih institucijah vlada nejasnost glede vloge in vključevanja staršev. V 

instituciji se starše še vedno doţivlja kot nadleţne. Starši pa po drugi strani navajajo, da 

se nasproti instituciji počutijo v odvisni poziciji. 

Glede vključevanja staršev Kleine Schaars meni (2006), da imajo le-ti pravico biti 

načrtno udeleţeni, kadar gre za razvoj njihovega otroka, in da jim morajo strokovnjaki 

jasno razkriti, kaj pravzaprav delajo. 

Delo s starši, zlasti skupinsko, omogoča izmenjavo mnenj tako med starši samimi kot 

tudi starši in strokovnjaki in s tem pripomore k odstranjevanju napetosti in nejasnosti. 

Vedenje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju se pogosto zaradi nadaljnjega 

izobraţevanja spremeni (postanejo bolj samostojni, o posameznikovih zadevah ţelijo 

odločati sami, aktivno ţelijo preţiveti prosti čas itd.), kar pri starših vzbudi strah, včasih 

celo ţalost, jezo ali obup, krivdo pa prevalijo na strokovnjake. Vedno znova 

strokovnjaki ugotavljajo, da si starši drug drugemu pogosto pomagajo, laţje prenašajo 

kritiko drug od drugega kot pa kritiko strokovnjakov. Izmenjava mnenj lahko pripomore 
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tudi k temu, da na svoje odrasle hčere in sinove začno gledati drugače (Novljan in 

Jelenc, 2000). 

1.2 KAKOVOST ŢIVLJENJA 

1.2.1 NORMALIZACIJA IN KAKOVOST ŢIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Pojem normalizacije je tesno povezan s pojmom kakovost ţivljenja. 

V zadnjih treh desetletjih 20. stoletja se je razumevanje ljudi z motnjami v duševnem 

razvoju in pogled nanje spremenil. Na to je močno vplival proces demokratizacije ter 

dvig kulturne in duhovne ozaveščenosti. Načela normalizacije so postala vodilna 

filozofija tistih, ki so se zavzemali za to, da osebe s posebnimi potrebami ne bi več 

ţivele v zavodih. 

Pojem normalizacije in z njim povezane ideje so se razvijale predvsem od sedemdesetih 

let dalje, z začetkom v Skandinaviji. V danski zakonodaji se je pojavil kot teţnja, da bi 

vsem prizadetim omogočili čim bolj normalno eksistenco (Krajnčan, 1998). 

Ustanovitelj in spodbujevalec razvoja normalizacije je bil Američan Wolf 

Wolfensberger. Poskusil je oblikovati definicijo normalizacije, ki naj bi veljala za 

najrazličnejša področja institucionalnega obravnavanja populacij drugačnih in ne bi bila 

vezana na različne specifične ideologije. Za teoretično opredelitev je izbral teorijo 

stigmatiziranja; na njenih izhodiščih je izdeloval vrsto zahtev normalizacije, ki naj bi 

omogočili takšne procese, da bodo vodili k zmanjševanju negativne stigme (Krajnčan, 

1998). 

Normalizacijo Wolfensberger tolmači kot ustvarjanje pogojev, ki so »vsaj tako dobri kot 

jih ima povprečen drţavljan« (1983, v Emeršič, 2009, 9). 

Za opis vsebine pojma normalizacija oziroma za presojanje stopnje, v kateri opazovani 

ustanovi uspeva dosegati cilj normalizacije, je Wolfensberger (1983, v Emeršič, 2009, 

10) v instrumentu za ocenjevanje normalizacije »passing« opredelil 42 kriterijev, ki jih 

lahko razdelimo na pet tematskih področij: 

- pomen fizične podobe ustanove, 
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- pomen okolice ustanove, 

- oblikovanje programov, 

- pravice in avtonomija klientov, 

- odnos institucije in osebja do klientov. 

Za izboljšanje kakovosti ţivljenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju je 

upoštevanje vseh petih področij bistvenega pomena (Emeršič, 2009, 10). 

Normalizacija pomeni sprejemanje oseb z motnjami v razvoju takih kot so, to pa pomeni 

spoštovanje njihove osebnosti, ki pač vključuje tudi posledico motnje. Normalizacija 

obsega vse segmente človeškega dela, ţivljenja in bivanja, od ambulante preko vrtca do 

šole in ţivljenja odraslih ljudi (Parazajda, 1998). 

Normalizacija pomeni, da je treba ţivljenjske pogoje na področju dela, bivanja, izrabe 

prostega časa in odnosov med spoloma čim bolj pribliţati pogojem ljudi brez motenj. 

Normalizacija tako zahteva, da je potrebno vsako osebo s posebnimi potrebami 

obravnavati v skladu z njenimi individualnimi posebnostmi in značilnostmi 

(individualizacija) in da jo je potrebno kar najbolj vključiti v običajno socialno sredino 

tako, da so zagotovljene spremljajoče sluţbe, spremljanje in podpora 

(interdisciplinarnost in celovitost obravnave) (Strassmeier, 1998). 

Analiza oblikovanja in izvajanja skandinavskega modela normalizacije (Kebbon, 1997) 

je pokazala, da je v procesu deinstitualizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

ključnega pomena normativna razrešitev problema uravnoteţenja med varnostjo in 

svobodo ter zaščito in samostojnostjo. Ustrezna rešitev tega problema v skandinavskem 

modelu normalizacije je omogočila mehko prestrukturiranje socialnega inţenirstva 

drţavne blaginje v sodobne paradigme individualizacije in participacije. Pomembno 

vlogo pri tem je imelo tudi uvajanje koncepta kakovosti ţivljenja kot metode in merila 

uspešnosti sistema. Pri tem velja upoštevati opozorila o številnih, še nerešenih problemih 

modela kakovosti ţivljenja, kot so npr. splošno ali ciljno usmerjeno merjenje kakovosti 

ţivljenja, merjenje kakovosti ţivljenja z vidika percepcij ciljnih oseb, kulturološki vidiki 

merjenja in podobno. 

V Sloveniji je normalizacijo kot pojem in kot posebno usmerjenost na področju 

obravnavanja odklonskih in prikrajšanih ljudi začel uvajati Bojan Dekleva leta 1990 

(Kranjčan, 1998). 
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Dekleva (1993, 21) meni, da so prvenstveni predmet prizadevanj, ki izhajajo iz 

paradigme normalizacije, ustanove (sluţbe, programi). V delovanju ustanov se namreč 

praviloma poosebljajo (oz. uresničujejo) mnoge kulturno pogojene zahteve, 

pričakovanja, postopki in načini obravnavanja, ki negativno socialno označenost teh 

oseb še poglabljajo. Wolfensberger (v Dekleva, 1993, 22) opisuje pomen in moč ustanov 

za obravnavanje posameznikov v naslednjih točkah: 

- V delovanju ustanov se prav tako kot v delovanju posameznikov odraţa 

delovanje nezavednega kot zanikanje in potiskanje neprijetnih vsebin iz 

stvarnosti, posebej če so le-ti v nasprotju z visokimi ideali ljudi. S tem je 

mogoče razloţiti, da se v delovanju ustanov, ki ţelijo ljudem pomagati, 

reducirajo oblike dela, ki ne odraţajo potreb klientov in ki so lahko tudi 

destruktivne. Te funkcije lahko delujejo na način »skritih načrtov« ter ob 

sistematičnih slepih pegah strokovnjakov. 

- Za samodefiniranje klientov je pomembno, kako jih definira ustanova. 

- Za de-stigmatizacijo je zelo pomemben tudi razvoj osebnih pristojnosti in 

sposobnosti (znanje, spretnosti). Ustanova po svoji naravi pogosto teţi k temu, 

da ljudem (klientom in osebju) jemlje prosojnosti in odgovornosti, oziroma od 

njih pričakuje spretnosti in znanja, ki bi jih sicer ljudje v »normalnem« 

ţivljenju uporabljali. 

- Ustanova klientom nudi modele, ki jih le-ti lahko posnemajo. 

- Ker je sam pojav stigmatizacije v temelju simboličen proces, je silno 

pomembno, kako ustanova svoje kliente simbolično predstavlja: kako jih 

poimenuje, opisuje, kako jih simbolično definira posredno, z izborom 

določenega pohištva, opreme, dejavnosti ... 

- Najbolj temeljni pa sta zahtevi po socialni integraciji in druţbeni participaciji, 

ki sami po sebi predstavljata socialno pozitivno vrednotenje (segregiramo 

predvsem negativno vedenje ljudi). 

Ideja normalizacije se konkretno nanaša na vsa moţna področja ţivljenja (Krajnčan, 

1998, 100): 

- normalni dnevi in letni ritem z ustreznim menjavanjem časa za počitek, delo, 

obedovanje in rekreacijo; 
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- normalni ţivljenjski ciklus, povezan z ustreznimi spremembami krajev in oseb 

(varno otroštvo, ločitev od druţine in osamosvojitev v odrasli dobi, spokojna 

starost); 

- krajevna in organizacijska ločitev različnih ţivljenjskih področij – bivanje, 

delo, prosti čas s čim večjim upoštevanjem ţelja, hotenj in občutij prizadetih v 

vseh ţivljenjskih odločitvah; 

- normalna razmerja z nasprotnim spolom (skupno bivanje, odprtost vseh 

ustanov za oba spola); 

- zavarovana finančna eksistenca, ustrezna normalnemu standardu, in sicer z 

rentami ter s primernim plačevanjem dela oziroma storitev; 

- čim večja normalizacija vseh sluţb in ustanov za prizadete v smislu velikosti, 

izoblikovanosti, vključenosti v soseščino in skupnost. 

Poanto normalizacije je treba razumeti kot ciljno koncepcijo, v čemer je s tega vidika 

tudi njena nesporna vrednost. Tako razumljena normalizacija poudarja smer prizadevanj. 

Normalizacija pomeni napredovanje v kontinuumu med izobčenostjo in normalnostjo 

kot skrajnima poloma. V tem smislu tudi ni doseganje normalnosti same po sebi, temveč 

korak v smeri normalnosti ali celo njeno prekoračenje, kjer se to pokaţe kot mogoče in 

tudi smiselno. To pomeni, da gre naposled za optimizacijo in ne za dosego nekakšne 

tako ali drugače le fiktivne norme. Vsak stanovalec in vsak človek je sam merilo za to, 

kar naj se doseţe v smislu optimizacije. Normalizacija postaja v celoti druţbeno-

politična predpostavka, ki zgolj nakazuje smer, ne določa pa sama po sebi vsebine 

(Krajnčan, 2006, 100). 

Skalar (1993) pravi, da je normalizacijo mogoče razumeti kot cilj, h kateremu so 

usmerjene naše aktivnosti. Izhajamo namreč lahko le iz obstoječega stanja, ki je v 

različnih institucijah različno. Obstoječe stanje lahko spreminjamo in ga presegamo, 

smer pa nam določa cilj – normalizacija. Pribliţujemo se mu lahko hitreje ali počasneje, 

odvisno od vloţene energije, od izhodiščne točke – torej stanja v instituciji tisti hip, ko 

smo se odločili za zavestno akcijo, uresničiti normalizacijo v instituciji. Za sproţitev 

procesa, ki bi nas vodil k cilju – k normalizaciji, pa je potreben tudi pozitiven odnos 

nosilcev pedagoškega procesa; odnos do normalizacije, ki izhaja iz spoznanja oziroma iz 

uvida, da je to cilj, v katerega je vredno investirati svojo energijo. Tu ni dovolj »ukaz od 

zgoraj«, potreben je oseben odnos. Če bi delali samo po naročilu in le izpolnjevali ukaze 
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brez pozitivnega odnosa, bi lahko skvarili vsako akcijo in ţe vnaprej deformirali vsak 

rezultat. 

Pogosto naletimo na problem, ko ţelimo natančno opredeliti oba pojma, ker sta tako 

normalizacija kot tudi kakovost ţivljenja odvisni od subjektivnih izkušenj, potreb 

posameznika in vrednot, pa tudi od pogojev druţbe. Tako je osebno zadovoljstvo z 

ţivljenjem pomemben kriterij za določanje kakovosti ţivljenja, vendarle pa je res, da 

nanj vplivajo tudi individualni ţivljenjski pogoji, ki so določeni z ţivljenjskimi pogoji 

druţbe in njenimi moţnostmi. Individualne potrebe in ţelje ter objektivni ţivljenjski 

pogoji so pomembni, ko ocenjujemo kakovost ţivljenja posameznika ali skupine oseb 

oziroma uveljavljanje principa normalizacije v praksi. Oba pojma vsebujeta objektivne 

in subjektivne dimenzije. Definicija obeh terminov je pravzaprav vprašanje kriterijev, ki 

vsebujeta ti dve dimenziji (Novljan, Jelenc, 2002). 

Po Novljanovi (2004) gre pri procesu normalizacije v bistvu za izboljšanje druţbenega 

poloţaja teh oseb in za krepitev njihove socialne vloge. Kakšno socialno vlogo bodo 

imele osebe z motnjami v duševnem razvoju, pa je na eni strani odvisno predvsem od 

njihovega habitusa in statusa (oblačenje, striţenje, primeren material za igro in delo, 

ustrezni bivanjski prostori itd.), na drugi strani pa od razumevanja posameznika in 

upoštevanja njegovih pristojnosti (razumevanje posameznika glede na njegove 

ţivljenjsko – praktične, komunikacijske, socialne, ekonomske in motivacijske 

zmoţnosti). Bolj kot bodo te osebe samostojne, uspešne, socialno dozorele, vedenjsko 

ustrezne in aktivne, toliko manjša je nevarnost, da jih bo njihovo okolje negativno 

ocenjevalo, odklanjalo ali celo izključilo. Seveda pa za skupno ţivljenje ni dovolj, da se 

spreminjajo samo osebe z motnjami v duševnem razvoju, spremeniti se morajo tudi 

stališča in odnos ostalih ljudi do oseb, zato je normalizacija moralni, politični in 

pedagoški imperativ, njena uresničitev pa je odvisna od pogojev in veljavnih norm v 

širši druţbi. 

Rihter, Rode in Kobal (2004) menijo, da je uporabnikom potrebno dati moč, da lahko 

počnejo stvari, ki jih počnejo ostali. Treba jih je jemati kot povprečne navadne ljudi. 

Govoriti o normalizaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju se lepo sliši, vendar v 

praksi stvari ne gredo tako gladko. Zlasti ko govorimo o vključevanju odraslih v sistem 

izobraţevanja, dela in v druţbo. Tukaj je naša druţba še povsem na začetku. Da bi 

področje normalizacije oseb z motnjami v duševnem razvoju uredili po visokih 
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evropskih standardih, nam manjkajo odmevnejše tendence. Tu Slovenija dela šele prve 

korake. 

1.2.2 OPREDELITEV KAKOVOSTI ŢIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Kakovost ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju je tesno povezana z 

uresničevanjem načel normalizacije, inkluzije ter participacije v praksi. 

Ko govorimo o pojmu kakovosti ţivljenja, v prvi vrsti opredeljujemo ocenjevanje 

lastnega ţivljenja. Kako posameznik doţivlja svoje ţivljenje, je odvisno od interakcije 

med notranjimi in zunanjimi dejavniki ali dejavniki okolja. 

Notranji dejavniki in pogoji so lahko naslednji: dispozicije, temperament, fiziologija, 

navade, izkušnje, spretnosti, stališča, vrednote, znanja, ţivljenjska naravnanost, interesi, 

samopodoba, čustvovanje … 

Zunanji dejavniki in pogoji pa so lahko: druţbena stališča in druţbeno vrednotenje ljudi 

s posebnimi potrebami, osebne lastnosti kadra v instituciji, ţivljenjska naravnanost kadra 

v instituciji, strokovna usposobljenost kadra, odnosi, pristopi, modeli, organizacija, 

metode, programi, pripomočki, prostori, financiranje, zakonodaja, socialna politika, 

razvitost stroke in še marsikaj. 

Pozitiven odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju je osnova za aktiviranje 

potrebnih dejavnikov v druţbi in za ustvarjanje vseh potrebnih zunanjih pogojev za 

njihovo kakovostno ţivljenje, brez katerega ne bomo mogli uresničiti svojega namena. 

Na osnovi interakcije med posameznikom in njihovim ustreznim, manj ustreznim ali 

neustreznim okoljem pridobi posameznik določene izkušnje, spretnosti, znanja, stališča, 

tehnike, interese, presoja vrednost in ţivljenjsko naravnanost. Te razvite lastnosti 

posameznika postanejo njihovi nadaljnji notranji dejavniki za doţivljanje in razvoj 

kakovosti njihovega ţivljenja. 

Pri kakovosti ţivljenja se za zdaj lahko ukvarjamo le z zunanjimi dejavniki in pogoji 

kakovosti ţivljenja, ki so do določene stopnje zunaj posameznika merljivi in ocenljivi. 

Pri tem je potrebno poudariti, da te iste zunanje dejavnike in pogoje kakovosti ţivljenja 
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vsak posameznik različno (individualno) meri in ocenjuje svoja doţivljanja na osnovi 

subjektivnih enot merjenja in ocenjevanja. 

Kakovost ţivljenja ali doţivljajski vidiki ţivljenja pogosto opredeljujemo z izrazi, kot so 

sreča, zadovoljstvo ipd. Ker je srečo ali zadovoljstvo oziroma notranjo kakovost 

ţivljenja nemogoče ustrezno meriti in ker ne poznamo dovolj notranje kakovosti 

ţivljenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, bi bilo z vidika objektivnosti in 

operativnosti bolj učinkovito razpravljati o zunanjih dejavnikih in pogojih za kakovostno 

ţivljenje kot pa na splošno o kvaliteti. 

Različni avtorji navajajo različne interpretacije, definicije in opise kakovosti ţivljenja, 

vendar se področja ponavadi prekrivajo. 

Postopek definiranja in vrednotenja kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju traja zadnjih 20 let (Schalock idr., 2002). Schalock (1997), eden od ključnih 

raziskovalcev s področja kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

opredeljuje kakovost ţivljenja kot: “rezultat zadovoljitve posameznikovih osnovnih 

potreb in izpolnjevanja osnovnih dolţnosti v druţbenem okolju (druţina, šola, sluţba)“. 

Posamezniki, ki so sposobni zadovoljiti potrebe in izpolniti obveznosti na način, da 

zadovoljijo sebe in druge v njihovem okolju, doţivljajo v takšnem okolju visoko stopnjo 

kakovosti ţivljenja. 

Pri tem pa se mi porajajo vprašanja: 

- Kako uspe posamezniku zadovoljiti osnovne dolţnosti v druţabnem ţivljenju? 

- Kako naj bo zaposlen in ekonomsko neodvisen ter sam poskrbi za bivanjske 

pogoje, samooskrbo? 

- Ali zadovoljijo sebe in druge v okolju? itd. 

Morda je to le pogled »od zunaj« in premalo upošteva interese, moţnosti in sposobnosti 

posameznika. 

Kakovost ţivljenja posameznika je torej zelo teţko opredeliti, ker se standardi in 

kriteriji, ki določajo kakovost ţivljenja razlikujejo od posameznika do posameznika. 

Vendar pa kljub vsemu obstajajo tudi skupne točke, ki veljajo za kakovost ţivljenja 

(Schalock, 1990): 
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- Kakovost ţivljenja je v samem bistvu enaka za osebe z motnjami ali brez 

motenj. Osebe z motnjami ali brez motenj imajo enake ţelje in potrebe ter 

ţelijo izpolniti dolţnosti do druţbe. 

- Kakovost ţivljenja je v osnovi socialni fenomen in v prvi vrsti rezultat 

interakcije z drugimi ljudmi. 

- Kakovost ţivljenja je rezultat posameznikovega zadovoljevanja osnovnih 

potreb in izpolnjevanja osnovnih dolţnosti v druţbi (druţina, šola, prosti čas, 

sluţba). Posamezniki, ki so sposobni zadovoljevati svoje potrebe in 

izpolnjevati dolţnosti na način, ki jih zadovoljuje in je istočasno sprejemljiv 

za druţbeni okvir, doseţejo visoko kakovost ţivljenja. 

- Kakovost ţivljenja je stvar, ki se na prvem mestu tiče posameznika in šele 

nato strokovne definicije. Vprašanja in problemi kakovosti ţivljenja naj bodo 

izpostavljeni s strani potrošnikov in drţavljanov in ne s strani strokovnjakov 

nekega področja. Pomembno je namreč kako posameznik zaznava in ocenjuje 

svoje izkušnje in ne kako drugi vidijo njegove izkušnje in opredeljujejo 

njegovo kakovost ţivljenja. 

Kakovostno ţivljenje se po mnenju Glatzerja in Zapfa določa s posameznimi 

ţivljenjskimi pogoji in subjektivnimi komponentami za dobro počutje. Med ţivljenjske 

pogoje prištevata ţivljenjske razmere, dohodke, stanovanjske in delovne pogoje, odnose 

v druţini, socialne stike, zdravje ter udejstvovanje na socialnem in političnem področju. 

Med subjektivne komponente dobrega počutja pa avtorja prištevata tiste specifične in 

splošne ţivljenjske pogoje, ki jih posamezniki sami ocenijo. Sem sodijo predvsem 

zadovoljstvo pa tudi kognitivni in emocionalni elementi, kot so: upanje in strah, 

pristojnosti in negotovosti, zaznavanje konfliktov in prioritet (Novljan, Jelenc, 2002, 

59). 

Rozmanova in Bratkovićeva (2007) na kakovost ţivljenja gledata kot na rezultat 

neprekinjenih medosebnih značilnosti posameznika in njegove okolice. Mnoge osebne 

značilnosti so plod slučajnosti, druge pa rezultat izbire enega ali drugega dejavnika. Te 

karakteristike se spreminjajo tekom celega ţivljenja. Podobno temu pa se tudi 

značilnosti okolja, ki vplivajo na posameznika, spreminjajo slučajno ali po izboru, lahko 

pa delujejo kot kombinacija dveh dejavnikov. Zato je kakovost ţivljenja fleksibilen 

pojav, ki ga vsakdo doţivlja na edinstven način.  
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Keith in Schaloch (2000) govorita o kakovosti ţivljenja odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju kot o konceptu: 

- ki se nanaša na nudenje podpore posamezniku v njegovem okolju; 

- katerega glavno načelo je napredek in izboljšanje kakovosti ţivljenja vsakega 

posameznika; 

- s širokim okvirom, ki se ga lahko uporablja v praksi (razvoj programa, 

nudenje storitev, strategije vodenja organizacije in evalvacija programa), ki 

spodbuja individualne koncepte in interese ter socialno politiko druţbe. 

1.2.3 KAZALCI KAKOVOSTI ŢIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Dan za dnem se trudimo, da bi izboljšali kakovost ţivljenja tako sebi kot drugim. Pri tem 

se vprašamo, kateri so kazalci kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Na ta problem moramo gledati z vidika zadovoljevanja temeljnih potreb. 

Glasser (2000) trdi, da sestavljajo sile, ki nas ţenejo, pet potreb: 

- potreba po preţivetju in razmnoţevanju, 

- potreba po ljubezni, 

- potreba po moči (veljavi, spoštovanju), 

- potreba po svobodi, 

- potreba po zabavi. 

Potreb ne razvršča hierarhično, ker meni, da so med seboj enakovredne. 

Galeša (1996, 2) navaja razloge, ki nas silijo, da se lotevamo problema kakovosti 

ţivljenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju: 

- relativno veliko število odraslih ljudi s teţjo in teţko motnjo v duševnem 

razvoju, za katere nimamo potrebnih mest za ustrezno varstvo, delo in 

preţivljanje prostega časa, 

- pravice ljudi z motnjo v duševnem razvoju v zvezi z varnostjo, pravičnostjo, 

enakimi moţnostmi izbire, popularnostjo in podobno, ki jih zagotavljajo 

različne deklaracije OZN (temeljne pravice človeka, deklaracija o pravicah 

duševno prizadetih in deklaracija o pravicah invalidov) naša ustava in zakoni, 
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- pozitiven odnos do ljudi s posebnimi ţivljenjskimi potrebami. 

Pri zadovoljevanju potreb oseb s posebnimi potrebami je Schalock (2000) določil osem 

ključnih področij in indikatorjev kakovosti ţivljenja: 

 

 INDIKATORJI 

Emocionalno dobro 

počutje 

zagotavljanje varnosti 

omogočanje duhovnosti/spiritualnosti 

zagotavljanje pozitivnih povratnih informacij 

zmanjševanje stresa 

spodbujanje uspeha 

podpiranje stabilnega, varnega in predvidljivega okolja 

Medsebojni odnosi 

dovoljevanje intimnosti, intimnih odnosov 

podpora druţini 

spodbujanje k socialnim interakcijam 

spodbujanje prijateljev 

zagotavljanje podpore 

Materialna blaginja 

spodbujanje lastništva oz. posedovanje lastnine 

zagotavljanje finančne varnosti 

zagotavljanje varnega okolja 

podpiranje zaposlitve 

Osebnostni razvoj 

zagotavljanje izobraţevanja in (re)habilitacije 

učenje funkcionalnih sposobnosti 

zagotavljanje delovnih in prostočasnih aktivnosti 

spodbujanje spretnosti, napredka 

uporaba nadomestne komunikacije 

Fizično dobro počutje 

zagotavljanje zdravja 

skrbeti za čimvečjo mobilnost 

spodbujanje priloţnosti za smiselno rekreacijo in počitek 

spodbujanje k zdravi prehrani 

podpiranje zdravja s poudarjanjem fizične kondicije, 

prehrane, zdravega načina ţivljenja in obvladovanje stresa 
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INDIKATORJI 

Samoodločanje 
dati moţnost izbire in odločanja 

dopuščanje osebne kontrole (nadzor nad svojim ţivljenjem) 

Vključevanje v okolje 

spodbujanje k razvijanju socialne mreţe 

vzajemnost z naravnimi podpornimi mreţami 

zagotavljanje priloţnosti za integracijo in participacijo v 

druţbi 

podpiranje prostovoljnega dela 

Pravice 

zagotavljanje zasebnosti 

spodbujanje razvoja odgovornosti 

zmanjševanje barier 

Tabela 1: Indikatorji kakovosti ţivljenja po Schalocku (2000) 

1.2.3.1 MOŢNOST IZBIRE IN SAMOODLOČANJE 

Samoodločanje je proces, ki ima za razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju velik 

pomen. Naučiti se sprejemati lastne odločitve in s tem odkrivati meje samoodločanja, je 

dolgotrajen proces (Emeršič, 2009, 36). 

Vodilna misel samoodločanja je zasnovana na pravicah oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, da tako kot vsi ljudje sami odločajo o sebi in svojih ţivljenjskih okoliščinah. To 

pomeni, da o tem, kako bo posameznik ţivel, ne more določati njegova motnja, ampak je 

v največji moţni meri njegova lastna odločitev. Za vse ljudi namreč velja, da je 

svobodno in odgovorno ravnanje moţno samo takrat, kadar je posamezniku dana 

moţnost izbire. To zanj pomeni, da ima moţnost odločanja o tem, kje, kako in s kom bo 

stanoval, kako, kje in s kom bo preţivljal prosti čas, kje in kaj bo delal ipd (Novljan, 

2004, 58). 

Kleine Schaars (2006) pravi, da se uporabniki takrat, ko res dobijo »svoj prostor« za 

prevzemanje odgovornosti, naučijo izraziti, kaj sami zmorejo in kje potrebujejo podporo. 

Za zaposlene pa je teţko opustiti leta dolgo tradicijo odločanja namesto uporabnikov. O 

prehodu od oskrbe in odločanja k podpiranju samostojnosti je veliko laţje govoriti kot 
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narediti. Zaposleni se srečujejo s svojimi mejami, učijo se, kako teţko je resnično 

poslušanje, čutijo, kolikokrat so zmanipulirani in vse to zato, ker uporabnikom teţko 

prepustijo reševanje njihovih teţav. 

Uporabniki se razlikujejo v tem, katere odločitve ţelijo sprejemati in koliko to resnično 

zmorejo. Zaposlenim je teţko ustvariti pogoje, v katerih bo vsakdo lahko izkoriščal 

svoje zmoţnosti. V prizadevanju, da bi se razvijali v smeri čim večje samostojnosti, od 

njih lahko zahtevajo preveč ali premalo (Novljan, 2004, 58). 

Pretirano varovanje in zaščita uporabnikov zavira njihov osebnostni razvoj in jim zato 

preprečuje enakopravnost z ostalimi. Zaposleni pa lahko tudi opaţajo, kaj vse uporabniki 

zmorejo in zato od njih vedno več pričakujejo. V navalu nad pričakovanimi cilji ne 

zaznajo meja uporabnikovih zmogljivosti. Če od njih zahtevajo preveč, torej več kot 

zmorejo, jih lahko začnejo preobremenjevati (Novljan, 2004, 58). 

Tako se v praksi pojavljajo številna vprašanja: 

- Kdaj se od uporabnikov preveč zahteva, kdaj premalo? 

- Kdaj naj jih pustijo odločati, kdaj naj jim pri odločanju pomagajo in kdaj naj 

se odločajo namesto njih? 

Pogoj sprejemanja odločitev je svoboda uporabnikov, da lahko izbirajo. Na izbiro 

morajo imeti več alternativnih moţnosti in ne le dveh, tako kot se to pogosto dogaja v 

praksi. Da pa uporabnik lahko izbira med realističnimi moţnostmi, mora biti tudi toliko 

intelektualno sposoben, da zna predvideti in pretehtati posledice svoje izbire. Odrasli z 

motnjami v duševnem razvoju imajo za sabo določene izkušnje, vendar njihov 

emocionalni in kognitivni razvoj ne ustrezata njihovi starosti (Lačen, 2001). 

Lačen (2001, 46) pravi, da so pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju do izbire 

sledeče: 

- izhajati iz resničnih potreb osebe z motnjo v duševnem razvoju; 

- od tuje pomoči prehajati na samopomoč osebe z motnjo v duševnem razvoju; 

- razvijati vsestranski partnerski odnos med osebo z motnjo v duševnem 

razvoju in njenimi vrstniki, starši, vzgojitelji; 

- v vseh bistvenih ţivljenjskih funkcijah za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

doseči take pravice, ki bodo zadovoljile njihove resnične potrebe; 
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- v integraciji doseči resnično socialno participacijo, ne pa le fizične interakcije, 

kar bi pomenilo nepošten odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Za sprejemanje odločitev (ali če določene odločitve zahtevamo) se mora uporabnike 

oceniti glede na njihov emocionalni in kognitivni razvoj in ne glede na starost ali cilje. 

Pomembno je spodbujati razvojne moţnosti uporabnikov, pri čemer pa ne smemo 

spregledati omejitev. Včasih mora zaposleni prevzeti riziko, da vidi, če se uporabnik 

lahko razvija še naprej. Ni pa se mu treba sramovati, če mu po njegovem mnenju nekaj 

ne uspe. Med tistim, kar vidi uporabnik, in tistim, kar od njega pričakuje neposredna 

okolica, je vedno neko napeto polje. Konec koncev uporabnik sam določa svoj razvoj, 

pomembno pa je, da ga zaposleni pri tem podpirajo. Samoodločanje pomeni, da 

zaposleni odločajo o tistem, kar uporabniki ne morejo (Kleine Schaars, 2006). 

Pravica samoodločanja oseb z motnjami v duševnem razvoju sproţa tako pri sorodnikih 

kot strokovnjakih številna vprašanja in dileme, saj eni in drugi menijo, da je to v 

protislovju z njihovimi dejanskimi zmogljivostmi. Poudariti je treba, da samoodločanje 

ni odvisno samo od vrste in stopnje motnje, ampak tudi od razpoloţljivih ponudb 

pomoči, koncepta posamezne institucije, ki organizira pomoč, in seveda tudi od 

konkretnega vedenja te osebe v določeni situaciji. Če naj bi te osebe sprejemali kot 

enakovredne, potem je potrebno v praksi vedno znova preverjati, če so bile izkoriščene 

vse moţnosti, ki jim omogočajo samoodločanje ţe pri drobnih, vsakodnevnih aktivnostih 

(Novljan, 2004, 58). 

Moderni druţbeni vrednostni sistem in vse tolerantnejši odnos sta odločilno pripomogla 

k uveljavitvi načela, da imajo tudi osebe z motnjami v razvoju pravico do odločanja in 

izbire. S tem mislimo predvsem na pravico do lastnega odločanja in izbire ob vprašanjih, 

ki zadevajo ţivljenje odločujoče oziroma izbirajoče osebe, soodločanje o posegih v 

odnos s sobivajočimi ter oţjo socialno okolico. V socialnih krogih smo si brţkone edini, 

da sta odločanje in izbira sestavni del zorenja in rasti osebnosti. Omenjeni pravici osebi 

z motnjo v duševnem razvoju omogočata svobodo, suverenost, s čimer sta ji omogočena 

dostojanstvo in osebna imuniteta. Vsakdo, tudi oseba s teţjo in teţko motnjo v razvoju, 

se je sposobna samostojno odločati, vendar če le: 

- ve in/ali čuti, da ji je to omogočeno in da bo odločitev spoštovana, 

- če poslušalec zmore in ţeli prepoznati sporočilni kod. 
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Ne trdimo, da mora oseba z motnjo v duševnem razvoju odločati prav o vsem, kar 

zadeva njeno ţivljenje. Pomembno je, da ima pravico in da ji je ponujena resnična 

moţnost uveljavitve te pravice. Pogosto se osebe z motnjo v duševnem razvoju niti ne 

ţelijo odločati, zato se v njenem imenu odločajo njihovi spremljevalci (Rovšek, 2001, 

76). 

1.2.3.2 UPOŠTEVANJE UPORABNIKOVIH POTREB IN ŢELJA 

Za ugotavljanje in posledično izboljšanje kakovosti ţivljenja uporabnikov moramo biti 

pozorni na njihove potrebe in ţelje. Če jim pustimo, da odločajo o svojem ţivljenju, le-ti 

sami spoznajo, kaj zmorejo in kje potrebujejo podporo zaposlenih. 

Kleine Schaars (2006, 33) pravi, da moramo izhajati iz zornega kota uporabnikov in pri 

tem upoštevati naslednje njihove pravice: 

- Kot individuum imam pravico, da se moje potrebe upošteva in da izkoristim 

svoje prednosti, odvisno od vloge, ki jo imam v ţivljenju. 

- Imam pravico, da me obravnavajo s spoštovanjem. 

- Imam pravico izraţati svoje občutke. 

- Imam pravico do svojega mnenja in svojega lastnega vrednostnega sistema. 

- Imam pravico, da kot samostojni individuum rečem da ali ne. 

- Imam pravico delati napake. 

- Imam pravico reči, da nečesa ne razumem. 

- Imam pravico vprašati po stvareh, ki jih ţelim imeti. 

- Imam pravico pokazati odgovornost za probleme drugih. 

- Imam pravico druţiti se z ostalimi ljudmi. 

Novljanova (2004) pravi, da moramo izhajati iz potreb, interesov in ţelja uporabnikov in 

vsakodnevno izboljševati kakovost  njihovega ţivljenja. Povratne informacije o 

njihovem počutju, zadovoljstvu z bivanjem, s preţivljanjem prostega časa in podobnem, 

najpogosteje dajejo njihovi starši, sorodniki, prijatelji in supervizorji, pogosto pa se 

pozabi vprašati prav njih. Avtorica meni, da se bodo v ustanovah, kjer bivajo osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, morali navaditi razviti model ponudbe in povpraševanja 

ter vsakodnevno iskati povratne informacije tudi pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju. 
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1.2.3.3 RAZPOLOŢLJIVI VIRI 

Herriger pod pojem viri oz. resursi vključuje vse tiste pozitivne potenciale, ki jih osebe 

uporabljajo za zadovoljevanje osnovnih potreb, za uresničevanje dolgoročnih 

identitetnih ciljev, za reševanje starosti primernih razvojnih nalog ali za uspešno 

predelovanje obremenjujočih vsakodnevnih zahtev. S tem prispevajo k varovanju 

psihične integritete, kontrole samega sebe in okolja ter k dobremu biopsihosocialnemu 

počutju (2002, v Emeršič, 2009, 41). 

Rihter, Rode in Kobal (2004) menijo, da imajo uporabniki poleg problemov tudi svoje 

vire in sposobnosti, ki jim omogočajo, da ţivijo kljub svojim problemom in z njimi. 

Ugotoviti je treba njihove ţelje, potrebe in izkušnje. Na tem se gradijo rešitve, ki gredo 

tudi mimo problema – ni nujno, da se problem razreši, lahko se ga naredi samo 

sprejemljivejšega. Končni cilj je uporabnik, zmoţen samostojnega kompetentnega 

odločanja. 

Herriger (2002,v Emeršič, 2009, 41) razlikuje strukture, osebne in socialne vire: 

1. Strukturni viri so potenciali za kakovostno ţivljenje, ki so povezani s konkretnim 

socialnim poloţajem posameznika, npr. druţine. Omogočajo subjektivno izkušnjo 

varnosti in socialnega priznanja. Obravnava zagotavljanje osnovnih eksistencialnih 

pogojev (delo, izobrazba, stanovanje). 

2. Osebni viri obsegajo v preteklosti oblikovane ţivljenjske zaznave, pomembna 

prepričanja, emocionalne načine reševanja in delovanja, ki jih posameznik lahko 

uporabi pri soočanju s pomembnimi ţivljenjskimi dogodki in mu predstavljajo 

varovalne dejavnike v ogroţajočih situacijah. Dejavniki, ki predstavljajo učinkovite 

osebnostne resurse so: 

- sposobnost vzpostavljanja odnosa – »emocionalna in socialna integriteta«, 

empatija in občutljivost za notranje počutje, motive, ţelje, interese drugih 

ljudi; odkritost v komuniciranju o občutkih, potrebah, ţeljah; sposobnost 

vzpostaviti prijateljske in zaupne vezi, sprejeti kritiko in uravnovešeno 

reševati problem ter konflikte; 

- sprejemanje samega sebe in prepričanje v lastno vrednost – čim manjša 

neučinkovitost, stalen občutek lastne vrednosti in trdna vera v smiselnost 

lastnih ţivljenjskih ciljev ter vrednot; 
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- občutek notranje kontrole – veliko optimizma pri reševanju problemov; trdna 

vera v moţnost oblikovanja okolja in novih ţivljenjskih situacij ter zaupanje v 

lastne kompetence; 

- aktivno ravnanje s problemi – aktivno soočanje z zahtevami okolja in v cilj 

usmerjeno reševanje problemov; 

- fleksibilno prilagajanje ob ţivljenjskih prelomnicah – sposobnost integrirati 

nepredvidene spremembe ţivljenjskih načrtov v ţivljenjske zamisli; 

- pripravljenost odpreti se navzven – pripravljenost in sposobnost osebe, da se v 

kriznih ţivljenjskih situacijah obrne na druge in sprejme pravo mero njihove 

podpore. 

Osebni viri so »slonja koţa za dušo«. Predvsem tam, kjer se ljudje soočajo s kritičnimi 

ţivljenjskimi področji, le-ti predstavljajo preventivni temelj za ohranjanje zdravja in 

osebne identitete. 

3. Socialni viri opozarjajo na socialno vključenost ljudi, npr. druţin, v podporne mreţe 

(sorodstvo, prijateljstvo, poznanstvo, interesne skupine …). Te socialne podporne 

mreţe predstavljajo veliko pomoč in emocionalno zaščito. Glede na funkcije je 

socialna podpora različno opredeljena: 

- emocionalna podpora – zmanjševanje nemoči, odvisnosti in izolacije; krepitev 

izkušenj lastne vrednosti na podlagi spoštovanja; 

- inštrumentalna podpora – zagotavljanje materialne podpore, konkretnih tehnik 

ravnanja in obseţne praktične vsakodnevne pomoči; 

- kognitivna (informativna) podpora – razlaganje in informiranje o pravicah in 

dostopnih storitvah; posredovanje pri iskanju ustrezne pomoči s pomočjo 

novih informacij in z dopuščanjem novih moţnosti; 

- ohranjanje socialne identitete – krepitev občutka lastne vrednosti in socialne 

identitete s spoštljivo komunikacijo, pa tudi priznanje in pozornost predvsem 

v času subjektivnih obremenitev; 

- posredovanje novih socialnih kontaktov – pomoč pri vzpostavljanju kontaktov 

z ljudmi s podobnimi izkušnjami; krepitev občutka vključenosti v socialne 

situacije. 

Rihter, Rode in Kobal (2004) pravijo, da je z vzpostavitvijo podpornih vezi in mreţ moč 

vplivati na uporabnikovo dobro počutje, doţivljanje lastne vrednosti in na kakovost 
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njihovega ţivljenja. Odkrivanje, raziskovanje in poudarjanje moči ter virov omogoča 

uporabnikom dosegati cilje. Gre za praktičen pristop, ki se preteţno nanaša na 

inovativnost, kreativnost, pogum in zdravo pamet uporabnika ter zaposlenega. 

Perspektiva moči mora biti perspektiva strokovnjakov, ki z uporabniki delajo. 

1.2.4 PROUČEVANJE IN RAZISKAVE KAKOVOSTI ŢIVLJENJA  

Pojavlja se vprašanje, kako proučevati kakovost ţivljenja pri osebah z motnjami v 

duševnem razvoju. Medtem ko lahko proučujemo kakovost ţivljenja z različnih vidikov, 

moramo v tem primeru izhajati izključno iz posameznika. Hkrati pa moramo upoštevati, 

da so posameznikova čustva, občutki različni, zato je nezanesljiv v odgovorih in 

razumevanju. 

Kakovost ţivljenja moramo razumeti kot lastno – subjektivno izkušnjo. Ne moremo je 

proučevati ločeno od posameznikove izkušnje in občutkov. Gre za posameznikov pogled 

in situacijo in ne za to, kar mu drugi pripisujejo, da čutijo. Domnevamo lahko, da skrbno 

in ljubeče druţinsko okolje prispeva k visoki kakovosti ţivljenja posameznika, vendar pa 

se moramo zavedati subjektivne izkušnje. Na primer nekateri ne ţelijo ţiveti doma pri 

starših (Novljan, Jelenc, 2002). 

Prav tako kakovost ţivljenja doţivlja vsak posameznik individualno. Enake okoliščine 

posameznik doţivlja drugače kot drugi. Ne moremo na primer reči, da obiski opere, 

gledališča, koncertov ipd. kaţejo na večjo kakovost ţivljenja, kot pa gledanje televizije 

in spremljanja športa. Da bi lahko razumeli osebno izkušnjo drugega, moramo biti 

sposobni empatije brez spreminjanja posameznikovih lastnih pogledov, prepričanj in 

interpretacij (Novljan, Jelenc, 2002). 

Pri proučevanju kakovosti ţivljenja oseb, ki so označeni z etiketo »motenj v duševnem 

razvoju«, moramo to etiketo odstraniti. Takšna nalepka namreč lahko ustvari prepreke 

pri razumevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Te osebe ne jemljemo tako resno 

kot bi jih sicer. Motnje v duševnem razvoju so socialni konstrukti in metafora v glavah 

ljudi, ko opisujejo intelektualni nivo drugih ljudi. Izgubi se občutek empatije in pod 

oznako patološko stanje zlahka spregledamo cilje, občutke, izkušnje (Novljan, Jelenc, 

2002). 
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Problem na katerega naletimo pri proučevanju kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju je interpretacija podatkov. Zato moramo pri proučevanju kakovosti 

ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju dobro poznati te osebe. Pri oblikovanju 

zaključkov oziroma definicij o kakovosti ţivljenja moramo spoštovati posameznikovo 

subjektivno doţivljanje (Novljan, Jelenc, 2002). 

V projektu z naslovom »Ocenjevanje kvalitete« (Novljan, Jelenc, 2002), ki so ga izvedli 

v Severni Angliji, so vključili sedemnajst odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

ki so jih preselili iz večje ustanove v bivanjske enote (3-4 osebe v enem stanovanju). 

Raziskovalci so ţeleli proučiti spremembe v kakovosti ţivljenja, pri čemer so se usmerili 

na osebne izkušnje. Določili so pet izhodišč za definicijo dobre kakovosti neke socialne 

ustanove. Ta izhodišča so: 

- Vključevanje ustanove v širše socialno okolje: srečanja z ljudmi iz bliţnjega 

okolja in skupne aktivnosti z njimi. Sem sodijo naslednja področja: delo, prosti 

čas, vzgoja in izobraţevanje, oblačenje, nakupovanje, uporaba javnih prevoznih 

sredstev in ustanov. 

- Medčloveški odnosi: posamezen član predstavlja člen številnih medsebojnih 

stikov, tudi s tesnimi prijatelji. Odnosi z osebjem ne smejo biti samo kratkoročni 

in površni. 

- Opravilne spretnosti: nanašajo se na spretnosti posameznika (spretnosti, vedenja, 

skrb za zdravje, oblačenje …) ter na okolje (na primer praktična in emocionalna 

podpora drugih ljudi, ponudbe pomoči, denar, tehnologija). 

- Človeško dostojanstvo: vse ljudi v ustanovi je potrebno sprejemati kot dragocene 

člane skupnosti; razvijati pozornosti drug do drugega, samospoštovanje, 

oblikovanje pozitivne samopodobe. 

- Moţnosti izbire: obvladovanje različnih dogajanj. Sem sodijo vsakodnevna 

opravila, pomembne odločitve pri delu in v odnosih. 

Rezultati raziskave so pokazali, da samo premestitev oseb z motnjami v duševnem 

razvoju iz večje ustanove v bivanjske enote dolgoročno komajda kaj izboljša kakovost 

ţivljenja. Raziskovalci poudarjajo, da morajo imeti bivanjske enote zelo jasno začrtano 

funkcijo, stanovalci pa zagotovljene oblike pomoči (Novljan, Jelenc, 2002). 

V raziskovalnem projektu, izvedenem v Berlinu, je Seifertova s sodelavci (1994) 

oblikovala skalo za oceno, iz katere je razviden odnos individualnih potreb nasproti 
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socialnim potrebam okolja. Materialno strukturo stanovanjskega prostora pojasnjuje 

prostorski razpored, oprema, moţnost za zasebnost. Lokacija stanovanjske enote je prav 

tako pomembna za kakovost ţivljenja (stiki z zunanjim svetom: moţnosti nakupov, 

bazen, sprehodi, javna prevozna sredstva …). Socialna mreţa pojasnjuje s kakšnimi 

sostanovalci ţivijo odrasle osebe s teţkimi motnjami v duševnem razvoju. Starejše, 

dementne osebe in osebe, ki imajo psihične teţave, niso ustrezni partnerji za bivanje. 

Enako neprimerne so homogene skupine, v katerih so zgolj osebe s teţkimi motnjami v 

duševnem razvoju. To zlasti velja za osebe z nezaţelenimi vzorci vedenja. Primerna je 

heterogena sestava skupin (glede na stopnjo okvare in starost). Pomembno je 

vzpostavljanje kontaktov v običajni socialni sredini. Ta vidik je nesporno pomemben, 

zdi pa se, da je še pomembneje zagotoviti vsestransko dejavnost. 

Posebna raziskovalna skupina Mednarodnega zdruţenja za znanstveno preučevanje 

motenj v duševnem razvoju je v decembru 2002 predstavila svoje mnenje glede 

razumevanja pojmovanja, vrednotenja in uporabi pojma kakovost ţivljenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Ocenjujejo, da kakovost ţivljenja določajo tisti faktorji 

in razmerja oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so pomembne tudi za osebe brez 

motenj; da se kakovost ţivljenja doţivlja, ko so posameznikove potrebe in ţelje 

uresničene in ima oseba moţnost doseči višjo kakovost ţivljenja v ţivljenjskem okolju; 

da ima kakovost ţivljenja tako objektivne kot subjektivne sestavine, vendar je primarno 

dojemanje posameznika, ki odraţa kakovost ţivljenja, kot jo doţivlja sam; da kakovost 

ţivljenja temelji na posameznikovih potrebah, moţnostih, izbiri, nadzoru; in da je 

kakovost ţivljenja večdimenzionalen pojem, na katerega vplivajo osebni faktorji in 

faktorji okolja, kot na primer intimni odnosi, druţinsko ţivljenje, prijateljstvo, sluţba, 

soseska, kraj bivanja, nastanitev, izobrazba, zdravje, ţivljenjski standard. (Novljan, 

Jelenc, 2002). 

V slovenskem prostoru je največ raziskav o kakovosti ţivljenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju narejenih v okviru diplomskih nalog na Pedagoški fakulteti in 

Fakulteti socialnega dela.  

V obdobju 2003-2004 je bila v Sloveniji narejena večja raziskava z naslovom »Vizija 

razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje« (2004), v katero so bili vključeni 

tako starši otrok in mladostnikov, starši odraslih uporabnikov in odrasli uporabniki iz 

različnih slovenskih regij. Socialno-varstveni zavodi za usposabljanje so ustanovljeni za 
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celotno področje Republike Slovenije in naj bi to usmeritev zadrţali tudi v prihodnje 

(celodnevno varstvo v zavodu, bivalni skupini, bivalnem stanovanju, dnevno varstvo, 

varstveno-delovni center, pomoč na domu, kratkotrajni sprejemi, vikend varstvo, krizni 

sprejemi, počitniško varstvo, začasni prejemi, izvajanje programov za zunanje 

uporabnike …). Postali naj bi centri, ki bodo izvajali različne programe s ciljem 

zagotavljanja celostne ponudbe storitev za otroke, mladostnike in odrasle z zmerno, 

teţjo in najteţjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju in bodo omogočali moţnost 

izbire kvalitetnih storitev glede na potrebe posameznika in njegove druţine. Kljub temu 

pa se v zadnjih letih povečuje število vključenih iz oţjih okolic centrov. Ker je potrebno 

slediti ţeljam, da jih čim več ţeli bivati v bliţini doma, je potrebno upoštevati to tudi pri 

sprejemih. Vendar centri ne bi smeli zapreti vrat za sprejeme upravičencev iz drugih 

krajev Slovenije, saj so potrebe druţin med seboj zelo različne. Vizija razvoja centrov 

gre v smeri postopne decentralizacije, odpiranja k uporabnikom navzven, razvoja visoko 

strokovne in specializirane sluţbe, sistematične skrbi za kvaliteten kader in doslednega 

spoštovanja etičnih načel. 

Glede na opravljene raziskave je potrebno poudariti mnogotere elemente, ki sestavljajo 

kakovost ţivljenja. Konsenz je o tem, da kakovost ţivljenja predstavlja razkorak med 

individualnimi ţeljami, vrednotami, potrebami na eni strani in realnimi moţnostmi v 

okolju na drugi. Kakovost ţivljenja je tem večja, čim manjši je ta razkorak in tem 

manjša, čim večji je ta razkorak pri posamezniku. Lahko bi jo tudi zapisali z enačbo: 

kakovost ţivljenja je razlika potreb, ciljev, ţelja in moţnosti v okolju. 

 

Kakovost ţivljenja = (potrebe, ţelje, cilji) – (moţnosti v okolju) 
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2 CILJI 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je kakovost ţivljenja odraslih oseb z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v institucionalni obliki, in oseb, ki bivajo doma. 

2.1 HIPOTEZE 

1. Domnevam, da na področju fizičnih potreb obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

2. Domnevam, da na področju medsebojnih odnosov obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

3. Domnevam, da na področju materialne preskrbljenosti obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

4. Domnevam, da na področju osebnostnega razvoja obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

5. Domnevam, da na področju pravic obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti 

ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

6. Domnevam, da na področju socialne vključenosti obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

7. Domnevam, da na čustvenem področju obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

8. Domnevam, da na področju samoodločanja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 
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3 METODE DELA 

3.1 VZOREC OSEB 

V raziskavo sta vključena dva vzorca oseb: 81 odraslih oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju in 81 ocenjevalcev (starši oz. skrbniki ali strokovni delavci v 

instituciji). 

3.1.1 VZOREC ODRASLIH OSEB Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Vzorec odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) zajema 

81 posameznikov, ki so razdeljeni v dve skupini glede na kraj bivanja – doma in 

institucija.  

Osnovna kriterija pri izbiri odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju sta: 

zmerna motnja v duševnem razvoju in zaključen posebni program v oddelkih vzgoje in 

izobraţevanja, ki zagotavlja podobne izkušnje posameznika. 

Glede na kraj bivanja 51 posameznikov z motnjami v duševnem razvoju (63%) biva v 

institucionalni in 30 (37%) doma. 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca OMDR glede na kraj bivanja 

institucija
63%

doma
37%

bivanje
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Vzorec OMDR je v raziskavi predstavljal 45,7% (37) moških in 54,4% (44) ţensk. 

Doma biva 53,3% (16) moških in 46,7% (14) ţensk, v institucionalni obliki bivanja pa je 

41,2% (21) moških in 58,8% (30) ţensk. 

 

Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca OMDR glede na spol 

Največ (40%) oseb z motnjami, ki bivajo doma, je starih od 30-39 let. S 30% sledi 

starostna skupina od 40-49 let, s 26,7% skupina od 20-29 let in 3,3% je starih od 50-59 

let. Največ (39,2%) OMDR, ki bivajo v instituciji, je starih od 40-49 let, 29,4% je starih 

od 30-39 let, 27,5% od 20-29 let in 3,9% odraslih je starejših od 50 let. Odrasle osebe, ki 

bivajo v instituciji so v povprečju starejše kot tiste, ki bivajo doma. 

 

Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca OMDR glede na starost 
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3.1.2 VZOREC OCENJEVALCEV 

Drugi vzorec, vzorec ocenjevalcev – staršev oz. skrbnikov ali strokovnih delavcev 

vključuje 81 posameznikov in prikazuje oceno realnih moţnosti v okolju. Ključni kriterij 

pri izbiri staršev oz. skrbnikov ali strokovnih delavcev, je neposredno delo z OMDR. 

V raziskavi je sodelovalo 30 (37%) staršev oz. skrbnikov in 51 (63%) strokovnih 

delavcev, kar je primerljivo, saj je v vzorcu oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju tudi več tistih, ki bivajo v instituciji. 

 

Graf 4: Struktura vzorca ocenjevalcev (strokovni delavci in starši oz. skrbniki) 

Iz grafa 5 je razvidno, da v instituciji na anketo odgovarja bistveno več ţensk (72,5%) 

kot moških (27,5%), kar je glede na obravnavano področje realno, saj so v poklicih 

pomoči zaposlene preteţno ţenske. Od staršev ali skrbnikov pa se je k sodelovanju 

odzvalo 27,6% moških in 72,4%ţensk. 

 

Graf 5: Struktura vzorca ocenjevalcev glede na spol 
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Največ (37,9%) staršev ali skrbnikov je starih od 50-59 let, 20,7% je starih od 40-49 let, 

17,2% od 60-69 let, 13,8% več kot 70 let in 10,4% od 30-39 let. Največ (30%) 

strokovnih delavcev je starih od 40-49 let, 27,5% je starih od 50-59 let, 22,5% od 30-39 

let in 20% zaposlenih je starih od 20-29 let. 

 

Graf 6: Struktura vzorca ocenjevalcev glede na starost 

65,5% staršev ali skrbnikov ima končano srednjo šolo, 27,7% osnovno šolo, 3,4% pa 

višjo in 3,4% univerzitetno izobrazbo. Polovica vseh strokovnih delavcev ima 

srednješolsko izobrazbo, 30% visokošolsko in 20% univerzitetno izobrazbo. 

 

Graf 7: Grafični prikaz strukture vzorca ocenjevalcev glede na izobrazbo 
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Kontrolne spremenljivke: 

- spol  

spol 

doma institucija 

OMDR 

% 

ocenjevalci 

% 

OMDR 

% 

ocenjevalci 

% 

moški 53,3 27,6 41,2 27,5 

ţenske 46,7 72,4 58,8 72,5 

Σ 100 100 100 100 

Tabela 2: Prikaz kontrolne spremenljivke glede na spol 

Skupini sta izenačeni po spolni strukturi. Tako doma kot v instituciji so k sodelovanju v 

večini privolile ţenske, kar je glede na vsebino dela razumljivo, saj so v poklicih pomoči 

zaposlene preteţno ţenske. Skupini oseb z motnjami sta podobno strukturirani glede na 

spol. 

- starost 

starost 

doma institucija 

OMDR 

% 

ocenjevalci 

% 

OMDR 

% 

ocenjevalci 

% 

20-29 26,7 0 27,5 20 

30-39 40 10,4 29,4 22,5 

40-49 30 20,7 39,2 30 

50-59 3,3 37,9 3,9 27,5 

60-69 0 17,2 0 0 

več kot 70 0 13,8 0 0 

Σ 100 100 100 100 

Tabela 3: Prikaz kontrolne spremenljivke glede na starost 

Sklepamo lahko, da je vzorec oseb z motnjami v duševnem razvoju primerljiv glede na 

starostno strukturo obeh skupin OMRD. Starostna struktura staršev in skrbnikov je 

nekoliko višja od starosti strokovnih delavcev v institucijah. Rezultat je razumljiv, saj so 

v raziskavo vključene odrasle osebe z motnjami. 
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- stopnja izobrazbe (ocenjevalci) 

izobrazba 
doma 

% 

institucija 

% 

OŠ 27,7 0 

SŠ 65,5 50 

VŠ 3,4 20 

UNI 3,4 30 

Σ 100 100 

Tabela 4: Prikaz kontrolne spremenljivke glede na izobrazbo 

Skupini sta relativno izenačeni glede na stopnjo izobrazbe. Odstopanja so posledica 

zahtev do strokovnih delavcev po določeni stopnji izobrazbe na glede delovno mesto. V 

največji meri je njihova izobrazba srednješolska. Več kot polovica sodelujočih staršev pa 

ima tudi končano srednjo šolo. 

Eksperimentalne spremenljivke: 

 Oznaka Spremenljivke Vsebina spremenljivk 

1 

F
IZ

IČ
N

E
 P

O
T

R
E

B
E

 

ZDR Zdravje 
Skrb za zdravje in zdravstvene storitve 

(zdravnik/zobozdravnik) 

2 HIG Higiena Skrb za higieno in nego telesa 

3 MOBIL Mobilnost Mobilnost (teţave s hojo ali drugimi deli telesa) 

4 OSEBV Osebni videz Urejenost, zunanji videz 

5 FIZI Fizične aktivnosti 
Vrsta, obseg, pogostost fizičnih aktivnosti (sprehod, 

telovadba, druge športe aktivnosti) 

6 

M
A

T
E

R
IA

L
N

A
 

P
R

E
S

K
R

B
L

J
E

N
O

S
T

 

BIVAL Bivalni pogoji 
Pogoji bivanja: svoja soba, oprema, kopalnica, ključ od 

sobe … 

7 STVA 
Stvari, ki jih 

posedujejo 
Stvari, ki so njihova last 

8 PREH Prehrana Prehrana (zajtrk, kosilo, večerjo, malica); zdrava prehrana 

9 ZEP Višina ţepnine/plače Višina ţepnine/plače, ki jo prejmejo za svoje delo 

10 OBLA Oblačila in obutev Oblačila in obutev (npr.: oblačila za različne priloţnosti) 

11 

Č
U

S
T

V
E

N
E

 

P
O

T
R

E
B

E
 

NOTM Notranji mir Dobro počutje; meditacija; sproščanje 

12 SMIS Smisel ţivljenja Cenijo ţivljenje in se zavedajo njegovega pomena 

13 VER Verske aktivnosti Moţnost udeleţbe pri verskih aktivnostih 

14 PRAZ 
Praznovanje 

praznikov 

Praznovanje osebnih in drţavnih praznikov (rojstni dan, 

novo leto …) 

15 VAR Varnost Občutek varnosti kjer ţivijo 
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 Oznaka Spremenljivke Vsebina spremenljivk 

16 
P

R
A

V
IC

E
 

PRAV Ţivljenjska pravila 
Poznavanje pravil, ki usmerjajo njihova ţivljenja (kaj je 

prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo) 

17 ZASEB Zasebnost Zasebnost; moţnost, da se umaknejo 

18 SVOB Svobodno izraţanje Moţnost svobodnega izraţanja, izraţanje mnenj 

19 GIB Gibanje Moţnost prostega gibanja 

20 PRAVI Uveljavljanje pravic Uveljavljanje pravic (moţnost zagotovitve pomoči) 

21 

S
A

M
O

O
D

L
O

Č
A

N
J

E
 

DENAR Poraba denarja Način porabe denarja 

22 DELO Izbira dela Moţnost izbire dela 

23 DNEV Dnevne aktivnosti 
Izbira dnevnih aktivnosti; soodločanjem pri načrtovanju 

aktivnosti 

24 PC Prosti čas 
Moţnost odločanja, kaj bodo delali v prostem času 

(zabava, dopust/počitnice …) 

25 OSNO 
Osnovne ţivljenjske 

potrebe 

Soodločanje pri osnovnih ţivljenjskih potrebah (hrana, 

oblačila, čas počitka, uporaba telefona …) 

26 

O
S

E
B

N
O

S
T

N
I 

R
A

Z
V

O
J

 

SLUZ Sluţba, zaposlitev Sluţba in moţnost zaposlitve 

27 IZOB Izobraţevanje Moţnost izobraţevanja 

28 GOS Gospodinjska dela Izvajanje gospodinjskih del 

29 SZ Skrb zase Moţnost skrbi zase 

30 HOB Hobiji 
Hobiji/aktivnosti v prostem času (skrb za domače ţivali, 

šport, TV, glasba …) 

31 

M
E

D
S

E
B

O
J

N
I 

O
D

N
O

S
I 

SOR Sorodniki Druţenje s sorodniki (bratje, sestre, strici …) 

32 PRIJ Prijatelji Druţenje s prijatelji/znanci/sostanovalci 

33 RESP Reševanje problemov Reševanje problemov (doma, v sluţbi …) 

34 DRUZP 
Druţenje s 

partnerjem 
Moţnost partnerskega odnosa 

35 SODEL 
Razumevanje s 

sodelavci 

Sodelovanje in razumevanje s sodelavci (na delavnem 

mestu) 

36 

S
O

C
IA

L
N

A
 

V
K

L
J

U
Č

E
N

O
S

T
 DRUZ Povezanost z druţino Povezanost z druţino/druţinskimi člani 

37 KULT Kulturne dejavnosti Udeleţba pri kulturnih dejavnostih 

38 SOSE Odnos s sosedi Odnos s sosedi 

39 REK 
Udeleţba na 

druţabnih prireditvah 

Udeleţba na različnih druţabnih prireditvah/aktivnostih 

(zabava, ples, koncert, šport) 

40 JAVNL 
Obiskovanje javnih 

ustanov 

Obiskovanje javnih ustanov (lokalov, trgovin, pošte, 

banke …) 

Tabela 5: Pregled eksperimentalnih spremenljivk 
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3.3 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

V raziskavi sta uporabljena dva anketna vprašalnika Likartovega tipa. Prvi za odrasle 

osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki je ocenjeval ţelje, drugi pa za 

zaposlene in starše oz. skrbnike, ki je nudil oceno objektivnih pogojev. Vprašalnika 

sestavljajo vprašanja zaprtega tipa. 

Vprašalnik za odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (priloga 1) se 

nanaša na njihove ţelje in potrebe. V ta namen sta uporabljena ţe obstoječa vprašalnika 

na tem področju: Quality of Life Questionaire (Schalock&Keith, 1993) in Quality of 

Life Instrument Package For Adults With Developmental Disabilities (Brown idr., 

1997). Vprašalnik je avtorsko prirejen glede na potrebe raziskave. 

Na začetku se vprašalnik nanaša na spol, starost in kraj bivanja, nato pa zajema 

naslednja področja: fizične in čustvene potrebe, medsebojni odnosi, materialna 

preskrbljenost, osebnostni razvoj, samoodločanje, socialna vključenost, pravice. Vsako 

področje predstavlja pet vprašanj. 

Starši (skrbniki) in strokovni delavci s pomočjo vprašalnika (priloga 2) ocenijo dejanske 

pogoje ţivljenja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. V ta namen je avtorsko 

prirejen ţe obstoječi merski vprašalnik Quality of Life Instrument Package For Adults 

With Developmental Disabilities (Brown idr., 1997). Zajema sledeča področja: fizične in 

čustvene potrebe, medsebojni odnosi, materialna preskrbljenost, osebnostni razvoj 

samoodločanje, socialna vključenost, pravice. Vsako področje predstavlja pet vprašanj. 

3.4 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Likertovo lestvico, ki vsebuje pet moţnih odgovorov, smo uporabili za eksperimentalne 

spremenljivke. Anketiranci so se opredelili za enega od ponujenih odgovorov na 

posamezno vprašanje. Odgovori so stopnje zadovoljstva od 1 do 5, pri čemer višja ocena 

pomeni višji pomen – koliko je v ţivljenju oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju zaţelen (za osebe z motnjami v duševnem razvoju) ali izpolnjen dejavnik v 

okolju (starši ali skrbniki, zaposleni). 
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Sodelujoči so v uvodnem delu vprašalnika navedli kraj bivanja (kriterijska 

spremenljivka), spol in starost, ocenjevalci pa še stopnjo izobrazbe (kontrolne 

spremenljivke). 

3.5 MERSKE KARAKTERISTIKE VPRAŠALNIKOV 

3.5.1 VPRAŠALNIK ZA OSEBE Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Objektivnost testa je bila zagotovljena z vnaprej pripravljenimi merili za točkovanje. Za 

vse so bili zagotovljeni podobni pogoji anketiranja. Navodila so bila jasno podana, za 

vse enotna. Testator je bil isti pri vseh anketirancih. Zagotovljena je bila anonimnost. 

Zanesljivost vprašalnika je bila izmerjena s Cronbachovim alfa koeficientom in znaša za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v instituciji, 0,930 in za osebe, ki bivajo 

doma, 0,890. Izračunani koeficient zanesljivosti je visok, kar pomeni, da obstaja visoka 

notranja konsistentnost postavk v anketnem vprašalniku. 

Aprioristično veljavnost testa smo neodvisno analizirali trije strokovnjaki, ki poznamo 

področje posebnih potreb, točneje motenj v duševnem razvoju, in delamo z odraslimi 

osebami z motnjami v duševnem razvoju. Upoštevali smo tiste trditve, pri katerih je bila 

prisotna zadostna stopnja skladnosti med ocenjevalci. Na osnovi tega smo izdelali 

končno verzijo vprašalnika. 

Pri konstrukcijski veljavnosti smo preverjali, ali kompozitne spremenljivke merijo isti 

konstrukt. Izračunali smo Pearsonove koeficiente korelacije med sklopi spremenljivk 

ţelja in potreb doma in v instituciji. 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,257 1       

čustvene potrebe ,773 ,230 1      

pravice ,452 ,303 ,479 1     

samoodločanje ,056 ,296 ,280 ,609 1    

osebnostni razvoj ,571 ,501 ,545 ,417 ,155 1   

medsebojni odnosi ,369 ,236 ,356 ,391 ,312 ,429 1  

socialna vključenost ,273 ,275 ,370 ,666 ,504 ,489 ,467 1 

Tabela 6: Prikaz ocen ţelja doma 

Tabela 6 kaţe statistično pomembne povezave med sklopi ţelja in potreb odraslih oseb, 

ki bivajo doma. Večina sklopov, ki merijo ţelje in potrebe, je statistično pomembnih 

(statistično pomembne korelacije pod nivojem 0,05 so krepko natisnjene). 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,384 1       

čustvene potrebe ,458 ,533 1      

pravice ,388 ,741 ,689 1     

samoodločanje ,406 ,418 ,618 ,704 1    

osebnostni razvoj ,476 ,656 ,606 ,695 ,410 1   

medsebojni odnosi ,477 ,532 ,611 ,603 ,417 ,531 1  

socialna vključenost ,223 ,420 ,591 ,642 ,579 ,247 ,549 1 

Tabela 7: Prikaz ocen ţelja v instituciji 
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Rezultati v tabeli 7 kaţejo, da je večina kompozitnih spremenljivk statistično pomembno 

povezanih pri skupini oseb, ki bivajo v instituciji (statistično pomembne korelacije pod 

nivojem 0,05 so krepko natisnjene). 

Izkaţe se, da na podlagi tega instrumentarija dobimo informacijo o statistično pomembni 

povezanosti posameznih sklopov spremenljivk, ki merijo ţelje in potrebe doma in v 

instituciji. 

3.5.2 VPRAŠALNIK ZA OCENJEVALCE  

Objektivnost testa je bila zagotovljena z vnaprej pripravljenimi merili za točkovanje in 

podobnimi pogoji anketiranja. Navodila so bila jasno podana, za vse enotna, zaposleni in 

starši so reševali vprašalnik samostojno. Zagotovljena je bila anonimnost. 

Zanesljivost vprašalnika je bila izmerjena s Cronbachovim alfa koeficientom in znaša pri 

ocenjevalcih v instituciji 0,964 in doma 0,907. Izračunana koeficienta zanesljivosti sta 

visoka, kar pomeni, da obstaja visoka notranja konsistentnost postavk v anketnem 

vprašalniku. 

Aprioristično veljavnost testa smo neodvisno analizirali trije strokovnjaki, ki poznamo 

področje posebnih potreb, točneje motenj v duševnem razvoju in delamo z odraslimi 

osebami z motnjami v duševnem razvoju. Upoštevali smo tiste trditve pri katerih je bila 

prisotna zadostna stopnja skladnosti med ocenjevalci. Na osnovi tega smo izdelali 

končno verzijo vprašalnika. 

Pri konstrukcijski veljavnosti smo preverjali, ali kompozitne spremenljivke merijo isti 

konstrukt. 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,542 1       

čustvene potrebe ,546 ,546 1      

pravice ,594 ,509 ,684 1     

samoodločanje ,645 ,473 ,575 ,756 1    

osebnostni razvoj ,503 ,473 ,280 ,287 ,412 1   

medsebojni odnosi ,486 ,546 ,692 ,452 ,435 ,495 1  

socialna vključenost ,244 ,501 ,654 ,491 ,407 ,238 ,725 1 

Tabela 8: Prikaz ocen moţnosti doma 

Tabela 8 kaţe statistično pomembne povezave med različnimi moţnostmi doma. Večina 

sklopov, ki merijo moţnosti doma, je statistično pomembnih. 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,680 1       

čustvene potrebe ,580 ,704 1      

pravice ,388 ,741 ,689 1     

samoodločanje ,530 ,742 ,741 ,829 1    

osebnostni razvoj ,648 ,752 ,711 ,709 ,790 1   

medsebojni odnosi ,651 ,620 ,753 ,655 ,704 ,756 1  

socialna vključenost ,702 ,643 ,720 ,692 ,689 ,816 ,702 1 

Tabela 9: Prikaz ocen moţnosti v instituciji 



Kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

48 

Rezultati v tabeli 9 kaţejo, da so kompozitne spremenljivke, ki ocenjujejo moţnosti v 

instituciji, statistično pomembno povezane pri teh ocenjevalcih. 

Izkaţe se, da na podlagi tega instrumentarija dobimo informacijo o statistično pomembni 

povezanosti kompozitnih spremenljivk, ki merijo pogoje kot element kakovosti ţivljenja 

oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju doma in v instituciji.  

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V sodelovanju z Zvezo Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, 

Varstveno delovnim centrom Tončke Hočevar ter Delovnim in zaposlitvenim centrom 

Janeza Levca, so pridobljeni posamezniki, starši oz. skrbniki, strokovni delavci, ki so 

sodelovali v raziskavi. 

Vprašalnik, ki je bil namenjen osebam z motnjami v duševnem razvoju, je izpolnil ob 

neposrednem kontaktu s posameznim respondentom testator. V raziskavi so sodelovale 

le osebe, ki so v to privolile. Njihovo sodelovanje in strinjanje pa so starši oz. skrbniki 

tudi pisno potrdili. Sodelujočim je bil predstavljen namen raziskave. Testiranje oseb z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju sem opravila sama, kar predstavlja enotnost 

navodil in vrednotenja. 

Starši, skrbniki in strokovni delavci so vprašalnik rešili sami. Vprašalnik je anonimen. 

3.7 STATISTIČNA OBDELAVA 

Podatki so bili analizirani s programom SPSS 17.0. Narejena je bila deskriptivna 

statistika, katere rezultati dajejo osnovne informacije o spremenljivkah. 

Za testiranje razlik med skupinama je bila uporabljena enosmerna analiza variance – 

Levenov test homogenosti varianc. 

Enakost povprečij je bila testirana s t-preizkusom. Glede na stopnjo značilnosti je bila 

nato sprejeta ali zavrnjena postavljena hipoteza o razlikah med aritmetičnima sredinama. 

Hipoteze so se preverjale na stopnji tveganja 0,05. 
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Faktorska analiza je bila uporabljena za identificiranje faktorjev, ki pojasnjujejo latentno 

strukturo kakovosti ţivljenja skupine, ki ţivi doma, in skupine, ki ţivi v instituciji. Za 

pridobitev faktorjev je bila uporabljena metoda glavnih komponent z varimax rotacijo. 

Z diskriminativno analizo je predstavljena funkcija, ki pomembno razloči kakovost 

ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo doma, od kakovosti ţivljenja 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo v instituciji. 

Dobljeni rezultati so prikazani tabelarično in grafično ter interpretirani. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 ANALIZA SPREMENLJIVK 

Eksperimentalne 

spremenljivke 
Skupina N Min Max M σ 

FIZIČNE POTREBE 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,38 1,03 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,78 0,88 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,47 0,89 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,62 0,85 

MATERIALNA 

PRESKRBLJENOST 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,44 1,09 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,88 0,98 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,58 0,79 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,69 0,81 

ČUSTVENE 

POTREBE 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,44 1,09 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,88 0,98 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,58 0,79 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,69 0,81 

PRAVICE 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,50 1,03 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,87 1,02 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,41 1,02 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,50 0,89 

SAMOODLOČANJE 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,59 0,91 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,72 0,87 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,63 0,76 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,41 0,99 

OSEBNOSTNI 
RAZVOJ 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,42 0,97 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,17 0,99 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,40 1,01 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,16 1,01 

MEDSEBOJNI 

ODNOSI 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,55 0,88 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,64 0,83 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,22 1,11 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,66 0,88 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 

DOMA 
ţelje 30 1,00 5,00 4,12 1,34 

moţnosti 30 1,00 5,00 3,85 0,88 

INSTITUCIJA 
ţelje 51 1,00 5,00 4,16 1,12 

moţnosti 51 1,00 5,00 3,53 0,91 

Tabela 10: Prikaz ocen ţelja OMDR, ki bivajo doma in v instituciji, ter moţnosti v okolju 
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V tabeli 10 so predstavljeni rezultati osnovnih parametrov opisne statistike odraslih oseb 

z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo doma, in tistih, ki bivajo v 

instituciji, ter moţnosti v okolju, kjer ţivijo. 

 

Graf 8: Prikaz ocen ţelja doma in v instituciji 

Globalni rezultati primerjanja povprečja ocen ţelja po posameznih področjih kaţejo pri 

osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo doma, visoke aspiracije za 

samoodločanje (4,59), medsebojne odnose (4,55) in pravice (4,50). Niţje pa so 

vrednotena področja socialne vključenosti (4,12), fizičnih potreb (4,38) in osebnostnega 

razvoja (4,42). 

Med ţeljami oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v instituciji, so visoko 

postavljena področja samoodločanje (4,63), čustvene potrebe (4,58), materialna 

preskrbljenost (4,58), niţje pa socialna vključenost (4,16) in medsebojni odnosi (4,22). 

V instituciji so bolj zaţeljene spremenljivke: materialna preskrbljenost, čustvene ter 

fizične potrebe kot doma, doma pa so bolj kot v instituciji zaţeljeni medsebojni odnosi. 

Ostale ţelje so zelo podobne. 
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Tabela 11: Prikaz rangov ţelja in potreb 
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Homogenost ocen ţelja in potreb je višja pri skupini, ki biva v instituciji, kot pri tistih, ki 

bivajo doma, kar morda kaţe na specifične poteze oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

ki bivajo v instituciji, in jih razlikuje od tistih, ki bivajo doma. 

Med skupinama prihaja do vsebinskih razlik o pomembnosti posameznega področja. 

Obe pa visoko cenita samoodločanje, nizko pa socialno vključenost. To morda kaţe na 

skupne osebnostne značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju za katere so 

značilne nekatere visoke aspiracije, in druge, ki so zanje manj pomembne. 

 

Graf 9: Prikaz ocen moţnosti doma in v instituciji 

Glede na oceno objektivnega okolja, v katerem osebe z motnjami v duševnem razvoju 

bivajo, je iz tabele 10 razvidno, da starši visoko ocenjujejo moţnosti za materialno 

preskrbljenost (3,88), čustvene potrebe (3,88), pravice (3,87), socialno vključenost 

(3,85), nizko pa osebnostni razvoj (3,17). 

Zaposleni visoko ocenjujejo pogoje za materialno preskrbljenost (3,69), čustvene 

potrebe (3,69) in medsebojne odnose (3,66), nizko pa osebnostni razvoj (3,16). 

Obe skupini visoko ocenjujeta področji materialne preskrbljenosti in čustvene potrebe, 

nizko pa osebnostni razvoj. Doma obstajajo boljši pogoji za realizacijo pravic in socialne 

vključenosti, ostale moţnosti pa so zelo podobne. 
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rangi 

 

bivanje 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Tabela 12: Prikaz rangov moţnosti 

Ugotovili smo, da se pogoji v instituciji in doma v nekaterih elementih razlikujejo; 

povsod so zagotovljeni osnovni pogoji, razlike pa lahko prispevajo k oblikovanju 

različnih osebnostnih struktur teh dveh skupin oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju.  

Rezultati povprečja ocen po posameznih področjih so natančno predstavljeni v 

naslednjem poglavju. 

4.2 KAKOVOST ŢIVLJENJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

4.2.1 FIZIČNE POTREBE 

FIZIČNE 

POTREBE 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Zdravje 4,27 1,02 3,90 0,88 0,37 0,14 4,23 1,14 3,66 0,94 0,57 0,2 

Mobilnost 4,47 0,92 3,90 0,93 0,57 -0,01 4,23 1,14 4,14 0,92 0,09 0,22 

Higiena 4,59 0,80 3,55 0,93 1,04 -0,13 4,73 0,64 3,69 0,76 1,03 -0,12 

Osebni videz 4,53 0,83 3,60 0,71 0,93 0,12 4,27 1,23 3,97 0,82 0,3 0,41 

Fizične 

aktivnosti 
4,51 0,86 3,13 0,82 1,38 0,04 4,43 1,01 3,45 0,95 0,98 0,06 

FIZIČNE 

POTREBE 
4,47 0,89 3,62 0,85 0,86 0,03 4,38 1,03 3,78 0,88 0,60 0,15 

Tabela 13: Ocene fizičnih potreb 

Kakovost ţivljenja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju je glede fizičnih 

potreb v vseh elementih, razen pri zdravju, večja pri osebah, ki bivajo doma, v 

primerjavi z osebami, ki bivajo v instituciji. Ocena v instituciji je zelo homogena, doma 

pa nekoliko bolj variira, kar kaţe na individualne razlike v moţnostih zadovoljevanja teh 

potreb. 
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Osebe, ki bivajo doma, imajo v večini elementov, razen v elementu higiena, niţja 

pričakovanja od tistih, ki bivajo v instituciji. Rezultati kaţejo, da dom omogoča dobro 

realizacijo niţjih potreb, medtem ko institucija slabše omogoča realizacijo višjih 

pričakovanj njihovih stanovalcev. 

V sklopu fizičnih potreb se najvišja kakovost ţivljenja odraslih oseb, ki bivajo doma, 

kaţe na področju mobilnosti in osebnega videza, kjer je razlika povprečij med ţeljam in 

moţnostmi v okolju najniţja. Rezultati so posledica nizkih aspiracij OMDR, ki bivajo 

doma. Najniţja pa je kakovost na področju higiene. V institucionalni obliki bivanja je 

najvišja kakovost ţivljenja na področju zdravja in mobilnosti, najniţja pa na področju 

fizičnih aktivnosti in higiene. 

Institucije v Sloveniji zagotavljajo kvalitetne zdravstvene storitve, zato so dobljeni 

rezultati s področja zdravja pričakovani. Nekoliko preseneča rezultat glede kakovosti 

fizičnih aktivnosti, saj institucije formalno nudijo pestrost športnih aktivnosti, dnevno pa 

so na urniku tudi moţnosti daljših sprehodov. 

Morda je razlog v visokih aspiracijah OMDR in skromnejših pogojih institucij v 

zadovoljevanju fizičnih potreb zgolj v vedno isti skupini oseb, ki zadovoljujejo te 

potrebe, medtem ko so fizične potrebe doma niţje, zadovoljene s strani različnih ljudi 

(oče, mama, brat, sestra …) in okolja (vrstniki, sosedi, OMDR …) ter jih je zato tudi 

laţje zadovoljiti. 

4.2.2 MATERIALNA PRESKRBLJENOST 

MATERIALNA 

PRESKRBLJENOST 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Bivalni pogoji 4,61 0,80 4,03 0,73 0,58 0,07 4,63 0,81 4,14 0,86 0,49 -0,05 

Stvari, ki jih 

posedujejo 
4,57 0,76 3,75 0,81 0,82 -0,05 4,40 10,4 3,83 0,81 0,57 9,59 

Prehrana 4,33 0,91 3,63 0,98 0,7 -0,07 3,90 1,35 4,24 0,69 -0,34 0,66 

Ţepnine/plače 3,88 1,34 3,18 0,90 0,7 0,44 3,67 1,35 3,10 1,11 0,57 0,24 

Oblačila/obutev 4,71 0,64 3,38 0,81 1,33 -0,17 4,17 1,23 3,83 0,89 0,34 0,34 

MATERIALNA 

PRESKRBLJENOST 
4,42 0,89 3,59 0,85 0,83 0,04 4,15 3,03 3,83 0,87 0,33 2,16 

Tabela 14: Ocene materialne preskrbljenosti  
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Iz tabele 14 razberemo, da je glede na materialno preskrbljenost v vseh elementih večja 

kakovost ţivljenja pri odraslih OMDR, ki bivajo doma, od tistih, ki bivajo v instituciji. 

Ocene kakovosti so zelo homogene v instituciji in zelo heterogene pri skupini, ki biva 

doma. 

Med spremenljivkami materialne preskrbljenosti sta se v domačem okolju kot najbolj 

kakovostni pokazali spremenljivki prehrana ter oblačila in obutev. Pri prehrani se izkaţe, 

da imajo osebe nizke aspiracije, okolje pa jim omogoča veliko več. Največji razkorak 

med ţeljami in moţnostmi v domačem okolju pa sta višina ţepnine/plače in moţnost 

posedovanja stvari. 

V institucionalni oskrbi se je med materialnimi moţnostmi kot najbolj kakovostno 

področje izkazalo področje bivalnih pogojev, najmanjša pa je kakovost ţivljenja na 

področju oblačil in obutve. 

Kakovost bivalnih pogojev v posameznih institucijah se je v zadnjih letih močno 

izboljšala. Institucije sledijo smernicam zdrave prehrane. OMDR pa imajo moţnost 

bivanja v dvoposteljnih sobah, uporabo lastne kopalnice, moţnost televizijskega 

sprejemnika v sobi ...  

Dobljeni rezultati so lahko posledica nizkih ţelja in višjih moţnosti za zadovoljevanje 

le-teh doma, medtem ko so ţelje v instituciji višje ob skromnejših pogojih, ki tem ţeljam 

ne sledijo. 

Za nas je samoumevno, da sami izbiramo, kaj bomo oblekli, obuli, jedli …, kar pa za 

OMDR ne velja vedno. Mnogim obleko še vedno izbirajo in kupujejo starši, strokovni 

delavci. Pri tem pozabljamo, da imajo tudi osebe z motnjami svoj okus za obleko in 

dobro vedo, kaj jim je všeč in kaj ne. Prav bi bilo, da bi si tudi OMDR same kupovale 

obleko, ali pa bi bile pri nakupovanju vsaj prisotne; tako bi imeli moţnost izbire, 

odločanja. Stanovalci v instituciji izbirajo iz omejene ponudbe sami, kaj bodo zjutraj 

oblekli, če le zmorejo. Na ta način jim zaposleni pustijo prosto odločitev o osebnih 

stvareh. Doma pa je velikokrat zgodba ravno nasprotna. Ponudba je širša, vendar je 

omejena moţnost samostojne izbire. Morda pa so tudi ocenjevalci doma manj realni, saj 

ocenjujejo tudi »sebe« in so zato precenjevali lastne pogoje in moţnosti. 
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4.2.3 ČUSTVENE POTREBE 

ČUSTVENE 

POTREBE 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Notranji mir 4,37 0,96 3,30 0,88 1,07 0,08 4,33 1,16 3,83 0,85 0,5 0,31 

Smisel ţivljenja 4,73 0,57 3,20 0,88 1,53 -0,31 4,27 1,31 3,62 0,90 0,65 0,41 

Verske aktivnosti 4,51 0,93 3,63 0,90 0,88 0,03 4,60 1,10 3,62 1,24 0,98 -0,14 

Praznovanje 

praznikov 
4,76 0,62 4,30 0,65 0,46 -0,03 4,63 0,72 4,24 0,95 0,39 -0,23 

Varnost 4,53 0,86 4,00 0,75 0,53 0,11 4,37 1,16 4,10 0,94 0,27 0,22 

ČUSTVENE 

POTREBE 
4,58 0,79 3,69 0,81 0,89 -0,02 4,44 1,09 3,88 0,98 0,56 0,11 

Tabela 15: Ocene čustvenih potreb  

Tabela 15 kaţe, da je razlika med ţeljami in moţnostmi večja pri skupini odraslih oseb, 

ki bivajo v instituciji. Kakovost ţivljenja je tako večja pri skupini oseb, ki bivajo doma. 

Kakovost ţivljenja glede čustvenih potreb je v vseh elementih, razen pri verskih 

aktivnostih, večja pri osebah, ki bivajo doma, od oseb, ki bivajo v instituciji. Ocene so 

zelo homogene v instituciji in heterogene pri OMDR, ki bivajo doma. 

Ţelje v instituciji so višje, moţnosti za njihovo zadovoljevanje pa so pogosto niţje kot 

doma. Doma pa so ţelje skromnejše, a moţnosti višje kot v instituciji. 

Tabela 15 prikazuje, da je kakovost ţivljenja pri odraslih, ki bivajo doma na področju 

verskih aktivnosti najmanjša. Najmanjši razkorak med ţeljami in moţnostmi pa 

predstavlja občutek varnosti, ki jo OMDR v največji meri občutijo doma. Kakovost 

ţivljenja na področju varnosti je pri osebah, ki bivajo doma večja kot pri tistih, ki bivajo 

v instituciji. Dobljeni rezultati so razumljivi, saj druţina nudi zavetje, varnost, podporo. 

Pri osebah z motnjami, ki bivajo v instituciji, je največja kakovost ţivljenja na področju 

praznovanja praznikov (osebnih, drţavnih). Tu so visoke aspiracije, ki jim institucija 

posveča ustrezno pozornost. Področje zavedanja smisla in pomena ţivljenja pa se je 

izkazalo kot najšibkejše. Nizka kakovost omenjenega področja v instituciji je lahko 

rezultat manj individualnega in odprtega pogovora, kot je mogoč doma. 

Prva šola za razvijanje čustvenih spretnosti je dom. Na takratno in nadaljnje čustveno 

ţivljenje OMDR globoko vpliva način, kako starši ravnajo z otroki, kakšni so odnosi v 
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druţini … Posamezna področja čustvenih potreb so intimni del posameznika, ki se laţje 

vzdrţujejo doma kot v instituciji. Morda je to pomembna uteţ v razumevanju, zakaj je 

kakovost ţivljenja višja pri OMDR, ki bivajo v domačem okolju.  

4.2.4 PRAVICE 

PRAVICE 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Pravila, ki 

usmerjajo njihova 

ţivljenja 

4,43 0,99 3,45 0,68 0,98 0,31 4,63 0,89 3,83 0,93 0,8 -0,04 

Zasebnost 4,35 1,13 3,15 0,89 1,2 0,24 4,70 0,88 3,79 1,10 0,91 -0,22 

Svobodno 

izraţanje 
4,35 0,91 3,83 0,98 0,52 -0,07 4,43 1,07 4,17 0,80 0,26 0,27 

Gibanje 4,43 1,06 3,48 1,01 0,95 0,05 4,13 1,38 3,93 1,03 0,2 0,35 

Uveljavljanje 

pravic 
4,51 1,01 3,60 0,87 0,91 0,14 4,63 0,93 3,62 1,24 1,01 -0,31 

PRAVICE 4,41 1,02 3,50 0,89 0,91 0,13 4,50 1,03 3,87 1,02 0,64 0,01 

Tabela 16: Ocene pravic 

Kakovost ţivljenja OMDR glede pravic je v vseh elementih, razen pri uveljavljanju 

pravic, večja pri osebah, ki bivajo doma, kot tistih, ki bivajo v instituciji. Glede na 

aspiracije področja pravic in glede na moţnosti njihovega zadovoljevanja lahko 

sklepamo, da je kakovost ţivljenja odraslih oseb z zmernimi motnjami boljša doma kot v 

instituciji. Homogenost ocen je nekoliko večja doma kot pa v instituciji. 

Osebe, ki bivajo doma, imajo v večini elementov višja pričakovanja od tistih, ki bivajo v 

instituciji. Rezultati kaţejo, da dom omogoča dobro realizacijo teh potreb, medtem ko 

institucija slabše omogoča realizacijo skromnejših pričakovanj njihovih stanovalcev. 

Institucija zadovoljuje potrebe skupine in v manjši meri osredotoča na potrebe posameznika.  

V sklopu področja pravic se najvišja kakovost ţivljenja odraslih oseb, ki bivajo doma, 

kaţe na področjih moţnosti gibanja in svobodnega izraţanja, kjer je razlika med 

potrebami in ţeljam ter dejanskimi moţnostmi najniţja. Najniţja pa je kakovost na 

področju uveljavljanja pravic. OMDR in njihovi starši so vse bolj osveščeni o pravicah, 
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ki pa v realnem ţivljenju niso vedno in vse zagotovljene. Na področju uveljavljanja 

pravic je lahko to eden od razlogov, zakaj je na tem področju kakovosti najniţja. 

V institucionalni obliki bivanja je najvišja kakovost ţivljenja na področju svobodnega 

izraţanja, najniţja pa na področju zasebnosti. V institucionalni oskrbi so moţnosti za 

OMDR, da se umaknejo nekam, kjer so lahko same, da imajo svojo sobo, ali da odločajo 

kdo pride v sobo in kdo ne, manjše kot doma. V instituciji je za OMDR zaradi 

prenapolnjenosti in posledično manjše zasebnosti, arhitektonskih pogojev teţje 

zagotoviti visoko kakovost ţivljenja. Tudi glede na organizacijo dela, prilagajanju 

skupini, urniku je področje pravic v instituciji teţje realizirati. Pogosto se lahko 

spregledajo, saj stanovalci niso tako individualno obravnavani kot doma. 

OMDR bi morale imeti enake moţnosti, pogoje in pravice, kot jih imajo ostali 

drţavljani. To pomeni, da so jim dostopne vse tiste moţnosti, ki so sicer dostopne 

odraslim. Samozagovorništvo uči, kako delovati znotraj in izven zavoda, doma, kako se 

postaviti za svoje pravice ter kako nastopiti, da jih druţba sliši in upošteva. V skupinah 

samozagovorniki posamezniki spoznavajo, kakšne so njihove pravice in dolţnosti, učijo 

se ustreznega komuniciranja, poslušanja drugih, izraţanja svojega mnenja in predlogov, 

kar potem prenašajo v prakso. Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da je 

potrebno po institucijah samozagovorništvo še okrepiti. Izboljšati pa je potrebno tudi 

bivanjske pogoje, ki pogosto izvirajo iz »drugih časov«. Skupne spalnice, skupna 

jedilnica, skupni toaletni prostori danes niso več sprejemljivi. 
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4.2.5 SAMOODLOČANJE 

SAMOODLOČANJE 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Poraba denarja 4,47 0,99 3,45 0,93 1,02 0,06 4,20 1,24 3,48 1,09 0,72 0,15 

Izbira dela 4,57 0,86 3,03 1,12 1,54 -0,26 4,77 0,57 3,48 0,83 1,29 -0,26 

Dnevne aktivnosti 4,71 0,61 3,53 0,88 1,18 -0,27 4,77 0,68 3,52 0,87 1,25 -0,19 

Prosti čas 4,65 0,74 3,58 1,03 1,07 -0,29 4,63 1,03 4,00 0,71 0,63 0,32 

Osnovne ţivljenjske 

potrebe 
4,73 0,60 3,48 1,01 1,25 -0,41 4,57 1,01 4,14 0,83 0,43 0,18 

SAMOODLOČANJE 4,63 0,76 3,41 0,99 1,21 -0,23 4,59 0,91 3,72 0,87 0,86 0,04 

Tabela 17: Ocene samoodločanja 

Iz tabele 17 razberemo, da je večja kakovost ţivljenja pri odraslih OMDR, ki bivajo 

doma, kot pri tistih, ki bivajo v instituciji. Homogenost ocen je večja doma kot v 

instituciji. Obe skupini kaţeta podobne ţelje, vendar so moţnosti za zadovoljevanje teh 

potreb boljše doma. 

Osebe, ki bivajo v instituciji, imajo v večini elementov višja pričakovanja od tistih, ki 

bivajo doma. Rezultati kaţejo, da dom omogoča dobro realizacijo potreb samoodločanja, 

medtem ko institucija slabše omogoča realizacijo pričakovanj njihovih stanovalcev. 

Kakovost ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju je na področju samoodločanja v 

vseh elementih, razen pri dnevnih aktivnostih, večja pri osebah, ki bivajo doma, kot pri 

tistih, ki bivajo v instituciji. Pričakovanja oseb, ki bivajo v instituciji, so višja od 

pričakovanj skupine, ki ţivijo doma na treh področjih: poraba denarja, prosti čas in 

osnovne ţivljenjske potrebe. Na področju izbire dela in dnevnih aktivnosti pa so 

pričakovanja večja pri skupini oseb, ki bivajo doma. 

Med spremenljivkami samoodločanja se je v domačem okolju kot najbolj kakovostno 

pokazalo področje osnovne ţivljenjske potrebe. Razlika med moţnostjo v okolju in 

ţeljami je tu najniţja. Najniţja kakovost ţivljenja pri osebah, ki bivajo doma pa je na 

področju izbire dela. Razkorak med ţeljami in dejanskimi moţnostmi pri izbiri, 

soodločanju in načrtovanju dela je na tem področju najvišji. 

V institucionalni oskrbi se je kot najbolj kakovostno izkazalo področje rabe denarja, 

najmanjša pa je kakovost ţivljenja na področju izbire dela. OMDR pogosto nimajo 
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moţnosti proste izbire dela, saj je razpored dela velikokrat določen s strani zaposlenih. 

Področje rabe denarja v instituciji pa omogoča večje moţnosti, da imajo osebe z 

motnjami besedo pri porabi svojega denarja, bančnega računa, nadzora, posedovanjem 

denarja …  

Institucija ponuja različne dejavnosti, ampak ne more vedno zagotoviti samoodločanja v 

taki meri kot doma. Pri moţnosti izbire se lahko hitro pozabi na individualne potrebe in 

se upošteva mnenje večine stanovalcev. 

4.2.6 OSEBNOSTNI RAZVOJ 

OSEBNOSTNI 

RAZVOJ 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Sluţba, zaposlitev 4,35 0,98 2,48 1,15 1,87 -0,17 4,13 1,33 2,66 1,08 1,47 0,25 

Izobraţevanje 4,04 1,40 2,68 1,04 1,36 0,36 4,00 1,37 2,59 1,12 1,41 0,25 

Gospodinjska dela 4,47 1,08 3,35 1,00 1,12 0,08 4,43 1,01 3,24 1,02 1,19 -0,01 

Skrb zase 4,57 0,86 3,65 0,89 0,92 -0,03 4,67 0,71 3,48 1,02 1,19 -0,31 

Hobiji 4,59 0,75 3,63 0,95 0,96 -0,2 4,87 0,43 3,90 0,72 0,97 -0,29 

OSEBNOSTNI 

RAZVOJ 
4,40 1,01 3,16 1,01 1,25 0,01 4,42 0,97 3,17 0,99 1,25 -0,02 

Tabela 18: Ocene osebnostnega razvoja 

Glede na osebnostni razvoj je razlika med ţeljami in moţnostmi enaka pri obeh 

skupinah. Homogenost ocen je večja v instituciji kot pa doma. 

Osebe, ki bivajo v instituciji, imajo v večini elementov višja pričakovanja od tistih, ki 

bivajo doma. Rezultati kaţejo, da institucija omogoča boljšo realizacijo osebnostnega 

razvoja, medtem ko dom slabše omogoča realizacijo skromnejših pričakovanj 

posameznikov. 

Tabela 18 prikazuje, da so največje razlike med potrebami in moţnostmi pri odraslih, ki 

bivajo doma na področju sluţbe, zaposlitve. Najmanjši razkorak med ţeljami in 

moţnostmi pa predstavlja področje hobijev. Kakovost ţivljenja na področju sluţbe je v 

institucionalni obliki bivanja manjša kot v domačem okolju. Večja pa je kakovost 

ţivljenja na področju izobraţevanja, kjer so moţnosti obiskovanje tečajev, učenje novih 

veščin, spretnosti za vsakdanje ţivljenje večje v instituciji kot doma. 
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Pri osebah z motnjami, ki bivajo v instituciji, je največja kakovost ţivljenja na področju 

skrbi zase. »Institucija« posveča veliko pozornost čim večji samostojnosti oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Zaposleni v instituciji spodbujajo in učijo OMDR, da 

skrbijo zase in jim pri tem pomagajo, če pomoč potrebujejo. 

Področje dela, sluţbe pa se je izkazalo kot najšibkejše. Nizka kakovost ţivljenja 

omenjenega področja je lahko povezana tudi s slabšimi delovnimi navadami, slabšo 

moţnostjo izbire dela, veseljem do dela … 

Velikokrat pozabljamo, da ima izobraţevanje odraslih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju dve funkciji. Prva je, da posamezniki ne postanejo pasivni, obenem pa si z 

izobraţevanjem in učenjem pridobijo znanja, ki jim omogočajo, da postanejo dejavni 

člani druţbe. Za OMDR velja, da znanje, ki ga pridobijo v času obveznega 

izobraţevanja, ni niti dovolj široko za potrebe ţivljenja. To področje je izredno šibko 

tako pri osebah, ki ţivijo doma, kot pri posameznikih, ki so vključeni v institucionalno 

oskrbo. Teţko govorimo o kakovosti na področju izobraţevanja. O tem so bili jasni tudi 

ocenjevalci. 

V praksi (Golob, 2006) obstajajo velike potrebe po moţnostih za izobraţevanje te 

populacije, ki pa so zaenkrat odvisne le od angaţiranja nekaterih teoretikov in praktikov. 

Golobova tudi ugotavlja, da je ponudba učno izobraţevalnih vsebin še vedno dokaj 

skopa, nepovezana ter tudi neurejena. Vzroke za to pripisuje pomanjkanju finančnih 

sredstev, neustreznim in nepravičnim stališčem, ki jih ima druţba do druţbene 

neenakosti in druţbene vključenosti ter vloge izobraţevanja in učenja odraslih v tem 

kontekstu. Dostopnost do vseţivljenjskega učenja in izobraţevanja pa ni za vse osebe z 

motnjami v duševnem razvoju enaka, posebno ko govorimo o izobraţevanju odraslih. 

Več moţnosti za izobraţevanje imajo tisti, ki ţivijo v kateri od institucij za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, saj je največ izobraţevanj zanje organiziranih prav v teh 

institucijah. Oseb, ki ne ţivijo v zavodu, običajno ni mogoče vključiti zaradi 

prezasedenosti skupin. Tisti, ki delajo v varstveno-delovnih centrih, se lahko udeleţujejo 

izobraţevanja, ki ga tam organizirajo. Najmanj moţnosti za izobraţevanje imajo tisti, ki 

ţivijo doma in ne hodijo na delo. Ti so odvisni od angaţiranosti svojih domačih. 

Verjetno prihaja čas za bolj elastične rešitve, za morebitne koncesije ali programske 

sklope, ki bi v korist uporabnikov zadrţali prednosti socialnih storitev (in resorja) ter 
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hkrati pridobili prednosti sistemsko bolj ustreznih, v praksi pa ne vedno prijaznih 

okvirov šolskega resorja.  

4.2.7 MEDSEBOJNI ODNOSI 

MEDSEBOJNI 

ODNOSI 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Sorodniki 4,24 1,09 3,80 0,91 0,44 0,18 4,73 0,79 4,14 0,79 0,59 0 

Prijatelji 4,24 1,16 3,88 0,91 0,36 0,25 4,80 0,48 3,83 0,80 0,97 -0,32 

Reševanje 

problemov 
4,45 0,90 3,63 0,77 0,82 0,13 4,57 0,77 3,41 0,83 1,16 -0,06 

Druţenje s 

partnerjem 
3,71 1,60 3,45 0,99 0,26 0,61 4,27 1,34 2,86 0,92 1,41 0,42 

Razumevanje s 

sodelavci 
4,47 0,78 3,53 0,82 0,94 -0,04 4,37 1,00 3,97 0,82 0,4 0,18 

MEDSEBOJNI 

ODNOSI 
4,22 1,11 3,66 0,88 0,56 0,23 4,55 0,88 3,64 0,83 0,91 0,04 

Tabela 19: Ocene medsebojnih odnosov  

Glede na medsebojne odnose je razlika med ţeljami in moţnostmi večja pri skupini 

odraslih oseb, ki bivajo doma. Kakovost ţivljenja je tako večja pri osebah, ki so v 

institucionalni oskrbi, kot pri tistih, ki bivajo doma. Kakovost ţivljenja oseb je glede na 

medsebojne odnose v vseh elementih, razen pri razumevanju s sodelavci, večja pri 

osebah, ki bivajo v instituciji, kot pri osebah, ki bivajo doma. Homogenost ocen je večja 

doma kot v instituciji, kar kaţe na individualne razlike v moţnostih zadovoljevanja teh 

potreb. Rezultati kaţejo, da institucija omogoča boljšo realizacijo teh potreb, medtem ko 

dom omogoča slabšo realizacijo pričakovanj posameznikov. 

Tabela 19 prikazuje, da najmanjši razkorak med ţeljami in moţnostmi v domačem 

okolju predstavlja področje razumevanja s sodelavci. Največja pa je razlika med ţeljami 

in moţnostmi pri skupini, ki biva doma, na področju partnerskega odnosa. 

Pri OMDR, ki bivajo v instituciji, je največja kakovost ţivljenja na področju 

partnerskega odnosa. Področje odnosov s sodelavci pa se je v institucionalni obliki 

bivanja izkazalo kot najšibkejše. 
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Sodelavci so velikokrat razlog, da posameznik rad/nerad prihaja v sluţbo. Velikokrat pa 

se lahko zgodi, da so si v instituciji sodelavci hkrati tudi tisti, s katerimi posameznik 

biva. S tem pa se poveča moţnost razumevanja, prijateljstva ali pa tudi nesoglasja in 

prepira. Osebe z motnjami v dušenem razvoju v instituciji bivajo in delajo med vrstniki, 

kar nedvomno vpliva na razvoj medsebojnih odnosov, medtem ko v domačem okolju ni 

dovolj moţnosti za sklepanje prijateljstva, druţenja z vrstniki … 

O stopnjevanju druţenja govorita tudi Brandon & Brandon (1992), ki pravita, da se po 

tradiciji – zaradi kongregacije narave sluţb – ljudje zbirajo v zavodske in bolnišnične 

črede in imajo pogosto največ odnosov s sorodniki in prijatelji, ki so tudi prizadeti. 

Socialno mreţo sestavljajo sostanovalci, druţina, prijatelji, znanci, sosedstvo, osebje 

(negovalke, specialni pedagogi, terapevti, psihologi, zdravniki itd.). Mreţa ljudi v 

instituciji, s katerimi ima posameznik moţnost razviti določene odnose, je veliko širša, 

medtem ko je socialna mreţa v domačem okolju oţja. Dolgotrajno druţenje z vrstniki 

ustvarja moţnosti večje kakovosti ţivljenja v instituciji. 

4.2.8 SOCIALNA VKLJUČENOST 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

Povezanost z 

druţino 
4,27 1,23 3,68 0,94 0,59 0,29 4,57 1,10 4,24 0,95 0,33 0,15 

Kulturnih 

dejavnostih 
3,78 1,30 3,70 0,91 0,08 0,39 3,43 1,70 3,66 0,86 -0,23 0,84 

Odnos s sosedi 4,47 0,86 3,50 0,64 0,97 0,22 4,53 0,97 3,97 0,68 0,56 0,29 

Udeleţba na 

druţabnih 

prireditvah 

3,98 1,07 3,48 0,96 0,50 0,11 3,70 1,62 3,66 0,97 0,04 0,65 

Obiskovanje javnih 

ustanov 
4,31 1,12 3,30 1,11 1,01 0,01 4,37 1,30 3,72 0,92 0,65 0,38 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 
4,16 1,12 3,53 0,91 0,63 0,20 4,12 1,34 3,85 0,88 0,27 0,46 

Tabela 20: Ocene socialne vključenosti  
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Glede na aspiracije socialne vključenosti in glede na moţnosti njihovega zadovoljevanja 

lahko sklepamo, da je kakovost ţivljenja odraslih OMDR boljša doma kot v instituciji. 

Homogenost ocen je večja v instituciji kot pa doma. 

Osebe, ki bivajo v domačem okolju, imajo v večini elementov socialne vključenosti višja 

pričakovanja od tistih, ki bivajo v instituciji. Rezultati kaţejo, da dom omogoča boljšo 

realizacijo teh potreb, medtem ko institucija omogoča slabšo realizacijo pričakovanj 

posameznikov. 

V sklopu socialne integracije se najvišja kakovost ţivljenja odraslih oseb, ki bivajo 

doma, kaţe na področju udeleţbe na druţabnih prireditvah, kjer je razlika med ţeljami 

ter moţnostmi v okolju najniţja. Najniţja pa je kakovost pri osebah, ki so v domači 

oskrbi, na področju obiskovanja javnih ustanov. V večini primerov je obiskovanje javnih 

ustanov povezano z opravki v posamezni ustanovi (banka, pošta …), ki jih pogosto 

opravljajo starši ali skrbniki. Zato so osebe z motnjami pogosto prikrajšani za tovrstno 

izkušnjo. Pri kulturnih dejavnostih se izkaţe, da imajo osebe nizke aspiracije, okolje pa 

jim omogoča veliko več. 

V institucionalni obliki bivanja je najvišja kakovost ţivljenja na področju kulturnega 

udejstvovanja, najniţja pa na področju obiskovanja javnih ustanov. Institucionalna 

oblika bivanja omogoča večjo moţnost udeleţbe različnih kulturnih prireditev (ples, 

koncert, športna tekma, opera …), zato je kakovost ţivljenja na tem področju najvišja. 
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4.3 LATENTNI PROSTOR KAKOVOSTI ŢIVLJENJA 

Za ugotovitev značilnosti, ki opredeljujejo kakovost ţivljenja oseb z zmernimi motnjami 

v duševnem razvoju, ki bivajo v institucionalni obliki, in tistimi, ki bivajo doma, je 

opravljena faktorizacija. Izdelani sta bili kompletni korelacijski matriki in tako dobljen 

vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora. Korelacijsko matriko sestavljajo 

Pearsonovi koeficienti med vsemi pari spremenljivk. Dobljeni matriki nam pokaţeta, 

kakšen je vzorec relacij posameznih spremenljivk med kakovostjo ţivljenja doma in 

kakovostjo ţivljenja v instituciji. 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,528 1       

čustvene potrebe ,631 ,452 1      

pravice ,613 ,479 ,732 1     

samoodločanje ,392 ,297 ,546 ,694 1    

osebnostni razvoj ,585 ,385 ,433 ,337 ,169 1   

medsebojni odnosi ,525 ,359 ,602 ,626 ,562 ,650 1  

socialna vključenost ,429 ,113 ,639 ,572 ,589 ,330 ,596 1 

Tabela 21: Korelacijska matrika – doma (statistično pomembne korelacije pod nivojem 

0,05 so krepko natisnjene) 

Tabela 21 prikazuje povezanost elementov kakovosti ţivljenja in statistični nivo 

povezanosti skupine, ki biva doma. Za statistično pomembne smatramo nivo 0,05 ali 

manj. Statistično pomembno korelira večina spremenljivk. Najmanj signifikantnih 

korelacij z ostalimi spremenljivkami imata spremenljivki materialna preskrbljenost in 

samoodločanje. 
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fizične potrebe 1        

materialna preskrbljenost ,473 1       

čustvene potrebe ,564 ,700 1      

pravice ,501 ,742 ,698 1     

samoodločanje ,514 ,644 ,700 ,810 1    

osebnostni razvoj ,563 ,696 ,649 ,711 ,622 1   

medsebojni odnosi ,569 ,538 ,706 ,590 ,554 ,537 1  

socialna vključenost ,447 ,533 ,635 ,610 ,588 ,451 ,632 1 

Tabela 22: Korelacijska matrika – institucija (statistično pomembne korelacije pod 

nivojem 0,05 so krepko natisnjene) 

Tabela 22 prikazuje povezanost elementov kakovosti ţivljenja in statistični nivo 

povezanosti skupine, ki biva v instituciji. Za statistično pomembne smatramo nivo 0,05 

ali manj. Statistično pomembno korelirajo vse spremenljivke. 

Iz obeh osnovnih korelacijskih matrik lahko razberemo, da je večji del koeficientov 

korelacije statistično pomemben (P<0,05) in da je zato nadaljnja faktorizacija smiselna. 

Ustreznost aplikacije faktorske analize smo testirali s KMO (Kaiser-Meyer-Oklinov) 

testom in z Bartlett-ovim testom sferičnosti. Oba testa potrjujeta smiselnost analize. 

       

KMO test ,824  KMO test ,906 

Bartlettov test 2 118,965  Bartlettov test 2 265,702 

df 28  df 28 

p ,000  p ,000 

Tabela 23: KMO in Bartlett test ustreznosti 

vzorčenja doma  

  Tabela 24: KMO in Bartlett test ustreznosti 

vzorčenja v instituciji 

Vrednost indeksa KMO-testa je pri obeh skupinah primerna. Tudi signifikantnost testa 

sferičnosti (P<0,05) govori o pomembnosti povezav med spremenljivkami sistema. 
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Sistem spremenljivk po obeh kriterijih (KMO in Bartlett test) zadostuje pogojem za 

uporabo faktorske analize. 

Komunalitete za vsako posamezno spremenljivko, prikazane v tabelah 25 in 26, 

predstavljajo deleţ njihovih varianc, zajet v ekstrahiranih faktorjih. Celotni korelacijski 

matriki smo faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih komponent (število glavnih 

komponent je bilo določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim kriterijem) in kot končni 

produkt faktorizacije dobili komunalitete. 

 

 Initial Komunal   Initial Komunal 

fizične potrebe 1,000 ,720  fizične potrebe 1,000 ,493 

materialna 

preskrbljenost 
1,000 ,597  

materialna 

preskrbljenost 
1,000 ,683 

čustvene potrebe 1,000 ,732  čustvene potrebe 1,000 ,767 

pravice 1,000 ,765  pravice 1,000 ,775 

samoodločanje 1,000 ,747  samoodločanje 1,000 ,712 

osebnostni razvoj 1,000 ,684  osebnostni razvoj 1,000 ,654 

medsebojni odnosi 1,000 ,681  medsebojni odnosi 1,000 ,619 

socialna vključenost 1,000 ,732  socialna vključenost 1,000 ,564 

Tabela 25: Komunalitete doma Tabela 26 : Komunalitete institucija 

 

Kumunaliteta je količina variance, ki jo pojasnjuje generalni faktor. Predstavlja spodnjo 

mejo zanesljivosti sistema. Preostanek, splošni faktorji, pa predstavljajo varianco, ki jo 

deli naš sistem s preostalimi spremenljivkami. Vrednost komunalitet je pri vseh 

spremenljivkah večja od 0,5, kar pomeni, da si spremenljivke delijo dovolj skupne 

variance. 
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Faktorji 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstarhiranih faktorjev 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

1 4,530 56,628 56,628 4,530 56,628 56,628 

2 1,127 14,088 70,717 1,127 14,088 70,717 

3 ,829 10,365 81,081    

4 ,489 6,115 87,196    

5 ,347 4,340 91,536    

6 ,288 3,602 95,139    

7 ,210 2,629 97,768    

8 ,179 2,232 100,000    

Tabela 27: Pojasnjena skupna varianca – doma 

 

Faktorji 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstarhiranih faktorjev 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

1 4,259 53,239 53,239 4,259 53,239 53,239 

2 1,214 15,176 68,415 1,214 15,176 68,415 

3 ,814 10,178 78,593    

4 ,731 9,136 87,729    

5 ,309 3,861 91,590    

6 ,292 3,649 95,238    

7 ,214 2,672 97,910    

8 ,167 2,090 100,000    

Tabela 28: Pojasnjena skupna varianca – institucija 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo zadrţali pri 

obeh skupinah 2 faktorja, ki pojasnjujeta celotno varianco sistema.  

Prva dva faktorja pri skupini doma skupaj pojasnjujeta 70,717% celotne variance 

sistema. Prva komponenta po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 56,628% in druga 14,088% 

variance sistema.  
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Prva dva faktorja pri skupini institucija skupaj pojasnjujeta 68,415 % celotne variance 

sistema. Prva komponenta po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 53,239% in druga 15,176% 

variance sistema.  

 faktorja   faktor 

 1 2   1 2 

fizične potrebe ,783 ,328  fizične potrebe ,694 ,513 

materialna preskrbljenost ,579 ,511  materialna preskrbljenost ,577 ,458 

čustvene potrebe ,852 -,080  čustvene potrebe ,813 ,142 

pravice ,856 -,177  pravice ,871 -,171 

samoodločanje ,718 -,480  samoodločanje ,639 -,599 

osebnostni razvoj ,633 ,532  osebnostni razvoj ,633 ,312 

medsebojni odnosi ,825 ,007  medsebojni odnosi ,833 -,064 

socialna vključenost ,725 -,454  socialna vključenost ,723 -,481 

Tabela 29: matrika ekstrahiranih komponent – 

doma 

 Tabela 30: matrika ekstrahiranih komponent– 

institucija 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili Varimax (pravokotno) rotacijo, ki 

nam daje enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji. 

Z rotacijo faktorjev smo izdiferencirali projekcije faktorjev na manifestne spremenljivke, 

pri čemer je deleţ pojasnjene variance sistema ostal nespremenjen. Spremenila se je teţa 

 faktorji   faktorji 

 1 2   1 2 

samoodločanje ,860   fizične potrebe ,854  

socialna vključenost ,848   materialna preskrbljenost ,733  

pravice ,772   čustvene potrebe ,678  

čustvene potrebe ,707   osebnostni razvoj ,670  

medsebojni odnosi ,631   samoodločanje  ,875 

osebnostni razvoj  ,814  socialna vključenost  ,851 

materialna preskrbljenost  ,763  pravice  ,734 

fizične potrebe  ,752  medsebojni odnosi  ,631 

Tabela 31: Rotirana faktorska matrika – doma 

 

 Tabela 32: Rotirana faktorska matrika – institucija 

 



Kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

70 

posameznega faktorja, saj smo z rotacijo pri obeh skupinah dobili dva faktorja, ki 

pojasnjujeta pomemben deleţ variance sistema. 

Tabeli 31 in 32 prikazujeta korelacije med spremenljivkami in rotiranimi faktorji. 

Faktorji so unipolarni, kjer so korelacije med manifestnimi spremenljivkami pozitivno 

orientirane. 

Prvi faktor (generalni faktor) pri skupini oseb, ki bivajo doma, pojasnjuje kar 56,628 % 

variance sistema. Po rotaciji je saturiran z naslednjimi spremenljivkami: samoodločanje, 

socialna vključenost, pravice, čustvene potrebe, medsebojni odnosi (v tem vrstnem 

redu). Prvi faktor smo zato poimenovali psihični faktor. 

Drugi faktor pri skupini oseb, ki bivajo doma, pojasnjuje 14,088% variance sistema in je 

po rotaciji saturiran s spremenljivkami: osebnostni razvoj, materialna preskrbljenost, 

fizične potrebe. Ta faktor smo poimenovali fizični faktor. 

Generalni faktor pri skupini oseb, ki bivajo v instituciji, pojasnjuje 53,239% variance 

sistema. Največjo uteţ imajo spremenljivke fizične potrebe, materialna preskrbljenost, 

čustvene potrebe in osebnostni razvoj, zato smo ta faktor poimenovali fizični faktor. 

Drugi faktor pri skupini oseb, ki bivajo v instituciji, pojasnjuje 15,176% variance 

sistema in je po rotaciji saturiran s spremenljivkami: samoodločanje, socialna 

vključenost, pravice in medsebojni odnosi. Ta faktor smo poimenovali psihični faktor. 

V nadaljnjem postopku smo opravili še transformacijo matrike. 

faktor 1 2   faktor 1 2 

1 1 ,639   1 1 ,703 

2 -,639 1   2 ,703 1 

Tabela 33: Interfaktorska matrika po 

rotaciji Varimax – doma 

 Tabela 34: Interfaktorska matrika po 

rotaciji Varimax – institucija 

  

Tabeli 33 in 34 prikazujeta interkorelacije med faktorjema, ki nam povedo, da sta oba 

faktorja med seboj visoko povezana. Psihični faktor in fizični faktor pri skupini, ki biva 

doma, sta soodvisna, še bolj pa sta povezana fizični faktor in psihični faktor, ki 

opredeljujeta kakovost ţivljenja v instituciji. 
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Rezultati faktorske analize kaţejo na statistično pomembno razliko v kakovosti ţivljenja 

doma in v instituciji. Ta se kaţe z večjim deleţem pojasnjene variance sistema, ki 

opredeljuje kakovost doma (70,7%) in manjšim deleţem pojasnjene variance (68,4%) 

sistema, ki opredeljuje kakovost v instituciji. Prvi faktor kakovosti ţivljenja doma 

pojasnjuje več in je vsebinsko drugačen od prvega faktorja kakovosti ţivljenja v 

instituciji. 
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4.4 DISKRIMINATIVNE ZNAČILNOSTI KAKOVOSTI ŢIVLJENJA 

MED DOMOM IN INSTITUCIJO 

Z diskriminativno analizo določamo spremenljivke kakovosti ţivljenja, ki najbolj 

ločujejo dve skupini glede na kraj bivanja – dom in institucija. 

Sistem prediktorskih variabel bivanje M SD 
Wilks' 

Lambda 
F df1 df2 Sig. 

F
IZ

IČ
N

E
 P

O
T

R
E

B
E

 

Zdravje 
doma 0,57 0,2 

,984 1,318 1 79 ,255 
institucija 0,37 0,14 

Higiena 
doma 0,09 0,22 

,981 1,562 1 79 ,215 
institucija 0,57 -0,01 

Mobilnost 
doma 1,04 -0,12 

,999 ,098 1 79 ,755 
institucija 1,04 -0,13 

Osebni videz 
doma 0,3 0,41 

,965 2,890 1 79 ,043 
institucija 0,93 0,12 

Fizične aktivnosti 
doma 0,98 0,06 

,979 1,727 1 79 ,193 
institucija 1,38 0,04 

FIZIČNE POTREBE 
doma 0,60 0,15 

,990 ,814 1 79 ,370 
institucija 0,86 0,03 

M
A

T
E

R
IA

L
N

 

P
R

E
S

K
R

B
L

J
E

N
O

S
T

 

Bivalni pogoji 
doma 0,49 -0,05 

1,000 ,003 1 79 ,953 
institucija 0,58 0,07 

Stvari, ki jih posedujejo 
doma 0,57 9,59 

,992 ,625 1 79 ,431 
institucija 0,82 -0,05 

Prehrana 
doma -0,34 0,66 

,895 9,249 1 79 ,003 
institucija 0,7 -0,07 

Višina ţepnine/plače 
doma 0,57 0,24 

,998 ,124 1 79 ,726 
institucija 0,7 0,44 

Oblačila in obutev 
doma 0,34 0,34 

,873 11,512 1 79 ,001 
institucija 1,33 -0,17 

MATERIALNA 

PRESKRBLJENOST 

doma 0,33 2,16 
,900 8,761 1 79 ,004 

institucija 0,83 0,04 

Č
U

S
T

V
E

N
E

 P
O

T
R

E
B

E
 Notranji mir 

doma 0,5 0,31 
,963 3,023 1 79 ,036 

institucija 1,07 0,08 

Smisel ţivljenja 
doma 0,65 0,41 

,911 7,701 1 79 ,007 
institucija 1,53 -0,31 

Verske aktivnosti 
doma 0,98 -0,14 

,996 ,333 1 79 ,565 
institucija 0,88 0,03 

Praznovanje praznikov 
doma 0,39 -0,23 

1,000 ,007 1 79 ,932 
institucija 0,46 0,22 

Varnost 
doma 0,27 -0,03 

,993 ,525 1 79 ,471 
institucija 0,53 0,11 

ČUSTVENE POTREBE 
doma 0,56 0,11 

,995 ,383 1 79 ,538 
institucija 0,89 -0,02 

P
R

A
V

IC
E

 

Pravila, ki usmerjajo 

njihova ţivljenja 

doma 0,8 -0,04 
,998 ,189 1 79 ,665 

institucija 0,98 0,31 

Zasebnost 
doma 0,91 -0,22 

,997 ,199 1 79 ,657 
institucija 1,2 0,24 

Svobodno izraţanje 
doma 0,26 0,27 

,993 ,571 1 79 ,452 
institucija 0,52 -0,07 

Gibanje 
doma 0,2 0,35 

,973 2,214 1 79 ,141 
institucija 0,95 0,05 
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Sistem prediktorskih variabel bivanje M SD 
Wilks' 

Lambda 
F df1 df2 Sig. 

P
R

A
V

IC
E

 
Uveljavljanje pravic 

doma 1,01 -0,31 
,994 ,439 1 79 ,510 

institucija 0,91 0,14 

PRAVICE 
doma 0,64 0,01 

,993 ,596 1 79 ,443 
institucija 0,91 0,13 

S
A

M
O

O
D

L
O

Č
A

N
J

E
 

Poraba denarja 
doma 1,02 0,15 

,992 ,632 1 79 ,429 
institucija 1,02 0,06 

Izbira dela 
doma 1,54 -0,26 

,988 ,949 1 79 ,333 
institucija 1,54 -0,26 

Dnevne aktivnosti 
doma 1,18 -0,19 

,993 ,593 1 79 ,444 
institucija 1,18 -0,27 

Prosti čas 
doma 1,07 0,32 

,987 1,041 1 79 ,311 
institucija 1,07 -0,29 

Osnovne ţivljenjske 

potrebe 

doma 1,25 0,18 
,921 6,736 1 79 ,011 

institucija 1,25 -0,41 

SAMOODLOČANJE 
doma 0,86 0,04 

,988 ,995 1 79 ,322 
institucija 1,21 -0,23 

O
S

E
B

N
O

S
T

I 
R

A
Z

V
O

J
 

Sluţba, zaposlitev 
doma 1,47 0,25 

,980 1,587 1 79 ,211 
institucija 1,87 -0,17 

Izobraţevanje 
doma 1,41 0,25 

,999 ,051 1 79 ,822 
institucija 1,36 0,36 

Gospodinjska dela 
doma 1,19 -0,01 

,998 ,136 1 79 ,714 
institucija 1,12 0,08 

Skrb zase 
doma 1,19 -0,31 

,985 1,207 1 79 ,275 
institucija 0,92 -0,03 

Hobiji 
doma 0,97 -0,29 

,997 ,267 1 79 ,607 
institucija 0,96 -0,2 

OSEBNOSTNI RAZVOJ 
doma 1,25 -0,02 

1,000 ,032 1 79 ,858 
institucija 1,25 0,01 

M
E

D
S

E
B

O
J

N
I 

O
D

N
O

S
I 

Sorodniki 
doma 0,59 0 

,993 ,547 1 79 ,462 
institucija 0,44 0,18 

Prijatelji 
doma 0,97 -0,32 

,942 4,837 1 79 ,031 
institucija 0,36 0,25 

Reševanje problemov 
doma 1,16 -0,06 

,987 1,012 1 79 ,318 
institucija 0,82 0,13 

Druţenje s partnerjem 
doma 1,41 0,42 

,924 6,533 1 79 ,013 
institucija 0,26 0,61 

Razumevanje s sodelavci 
doma 0,4 0,18 

,965 2,828 1 79 ,047 
institucija 0,94 -0,04 

MEDSEBOJNI ODNOSI 
doma 0,91 0,04 

,966 2,783 1 79 ,039 
institucija 0,56 0,23 

S
O

C
IA

L
N

A
 V

K
L

J
U

Č
E

N
O

S
T

 

Povezanost z druţino 
doma 0,33 0,15 

,997 ,205 1 79 ,652 
institucija 0,59 0,29 

Kulturnih dejavnostih 
doma -0,23 0,84 

,990 ,790 1 79 ,377 
institucija 0,08 0,39 

Odnos s sosedi 
doma 0,56 0,29 

,972 2,288 1 79 ,134 
institucija 0,97 0,22 

Udeleţba na druţabnih 

prireditvah 

doma 0,04 0,65 
,979 1,672 1 79 ,200 

institucija 0,50 0,11 

Obiskovanje javnih 

ustanov 

doma 0,65 0,38 
,994 ,466 1 79 ,497 

institucija 1,01 0,01 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 

doma 0,27 0,46 
,976 1,954 1 79 ,166 

institucija 0,63 0,20 

Tabela 35: Parametri opisne statistike za manifestne spremenljivke in izračun Wilksonovega 

testa 
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F test kaţe več statistično pomembnih razlik v kakovosti ţivljenja med domom in 

institucijo, zato je nadaljnja analiza smiselna. Bistvene razlike izvirajo iz materialne 

preskrbljenosti, čustvenih potreb in medsebojnih odnosov. 

 

funkcija L 

 df sig. 

Lastna 

vrednost 

Kanonična 

korelacija 

1 ,720 24,637 8 ,002 ,389 ,529 

Tabela 36: Diskriminativna enačba 

Wilksova lambda kaţe na to, da je diskriminantna funkcija sposobna učinkovitega 

razločevanja med skupinama. S 

testom smo ugotovili, da je diskriminantna funkcija 

statistično pomembna, kar pomeni, da je sposobna učinkovito razlikovati med 

skupinama. 

 

Strukturna matrika Diskriminativna funkcija 

1 

MATERIALNA PRESKRBLJENOST ,534 

MEDSEBOJNI ODNOSI -,301 

SOCIALNA VKLJUČENOST ,252 

SAMOODLOČANJE ,180 

FIZIČNE POTREBE ,163 

PRAVICE ,139 

ČUSTVENE POTREBE ,112 

OSEBNOSTNI RAZVOJ -,032 

Tabela 37: Strukturna matrika 

Tabela 37 prikazuje pomembne projekcije na diskriminantni funkciji. Kot metodo 

analize neodvisnih variabel smo uporabili metodo enter, ki vključi v analizo vse 

neodvisne spremenljivke hkrati. 

Če analiziramo trditve, ki so rezultirale kot razlikujoče, je razvidno, da so si opisane 

projekcije glede na doprinos zelo blizu. Rezultati, prikazani v tabeli 37, kaţejo na to, da 

diskriminira od vseh spremenljivk najbolj materialna preskrbljenost. Sledijo 
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spremenljivke: medsebojni odnosi, socialna vključenost, samoodločanje, fizične potrebe, 

pravice, čustvene potrebe in osebnostni razvoj, v tem zaporedju. 

Spremenljivki z negativnim predznakom sta: medsebojni odnosi, osebnostni razvoj. To 

pomeni, da je njun vpliv ravno nasproten od vpliva ostalih. 

Projekcija pravic se je izkazala kot skromna. Spremenljivka (svobodno izraţanje, 

pravila, ki usmerjajo ţivljenje, zasebnost, uveljavljanje pravic, gibanje), ki raziskuje to 

področje, so se namreč glede na doprinos znašle na šestem mestu. Spremenljivka 

čustvenih potreb (notranji mir, smisel ţivljenja, verske aktivnosti, praznovanje 

praznikov, varnost) je prav tako skromna. Znašla se je šele na sedmem mestu. Prav tako 

se je med skromnimi pojavila projekcija osebnostnega razvoja (sluţba, izobraţevanje, 

gospodinjska dela, skrb zase, hobiji), znašla se je na zadnjem mestu. 

  
bivanje 

Funkcija 1 

institucija ,472 

doma -,803 

Tabela 38: Centroida skupin 

 

 

        doma institucija 

                  -3       -2       -1        0        1         2         3  

Graf 10: Centroida skupin 

 

Tudi centroida skupin kaţeta na oddaljenost obeh skupin – doma, institucija. Poleg tega 

sta se skupini znašli na nasprotnih polih. Diskriminantna funkcija torej dobro ločuje med 

skupinama. Smer diskriminantne funkcije je takšna, da predstavlja pozitivna vrednost 

skupino, ki biva v instituciji, negativno vrednost pa ima skupina, ki biva doma. 
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Rezultati klasificiranja 

 

napovedana 

 pripadnost skupini Σ 

  bivanje institucija doma 

 dejanska institucija 40 11 51 

razvrstitev doma 8 22 30 

% pravilno institucija 78,4 21,6 100,0 

razvrščenih doma 26,7 73,3 100,0 

76,5% originalno grupiranih primerov pravilno klasificiranih. 

Tabela 39: Rezultati klasificiranja 

 

S pomočjo izbranega sistema spremenljivk je pravilno uvrščenih 78,4% skupine, ki biva 

v instituciji, in 73,3% skupine, ki biva doma. 

Kot je razvidno iz tabele 39, je 76,5% originalno grupiranih primerov pravilno 

klasificiranih. To pomeni, da sistem v visokem odstotku na osnovi kakovosti ţivljenja v 

elementih materialne preskrbljenosti, medsebojnih odnosov, socialne vključenosti, 

samoodločanja, fizičnih potreb, pravic, čustvenih potreb, osebnostnega razvoja pravilno 

napove pripadnost testirane osebe v skupino posameznikov, ki izraţajo kakovost 

ţivljenja doma, ter posameznikov, ki posedujejo kakovost ţivljenja v instituciji. 

  



Kakovost ţivljenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

77 

4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Hipoteza 1. Domnevam, da na področju fizičnih potreb obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,47 0,89 3,62 0,85 0,86 0,03 4,38 1,03 3,78 0,88 0,60 0,15 

Tabela 40: Razlike kakovosti ţivljenja s področja fizičnih potreb 

- t = 0,902, signifikanca = 0,370, df = 79, SE = 0,199 

Glede na aspiracije fizičnih potreb in glede na moţnosti njihovega zadovoljevanja lahko 

sklepamo, da je kakovost ţivljenja odraslih oseb z zmernimi motnjami boljša doma kot v 

instituciji. Ţelje odraslih, ki bivajo doma so manjše od ţelja tistih, ki so nameščeni v 

institucionalni obliki bivanja. Moţnosti zadovoljevanja teh potreb pa so v obeh oblikah 

bivanja zadovoljene v podobni meri. 

Razberemo lahko, da ne obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti ţivljenja med 

skupino odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo doma, in 

tistimi, ki bivajo v instituciji, pri 5-odstotnem tveganju na področju fizičnih potreb 

(zdravje, higiena, mobilnost, osebni videz, fizične aktivnosti).  

Za preverjanje statistične pomembnosti razlike kakovosti ţivljenja s področja fizičnih 

potreb doma in v instituciji smo uporabili tudi faktorsko analizo, ki smo jo izvedli za 

vsako skupino posebej. Na generalni faktor, ki smo ga poimenovali fizični faktor, 

skupine, ki biva v instituciji, ima največjo uteţ področje fizičnih potreb. Pri skupini, ki 

biva doma, pa je drugi faktor saturiran s spremenljivko fizičnih potreb. Med kakovostjo 

ţivljenja oseb, ki bivajo doma, in tistih, ki bivajo v instituciji, obstajajo razlike v 

strukturi faktorjev glede indikatorja fizičnih potreb. Vendar se fizične potrebe pojavljajo 

kot element kakovosti v obeh kakovostih z nekaj različno uteţjo.  

Hipotezo smo preverili še z diskriminativno analizo. Na diskriminativnem faktorju se 

pojavljajo fizične potrebe, vendar je njena moč razlikovanja skromna. Šele skupaj z 
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drugimi elementi uspe razlikovati kakovost ţivljenja med OMDR, ki bivajo doma, in 

tistimi, ki bivajo v instituciji. 

Na podlagi spoznanj t-testa, faktorske in diskriminativne analize hipotezo 1 zavrnemo. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju relativno dobro ureja 

zdravstveno varstvo OMDR. Tako bivanje doma kot v instituciji odraslih oseb z 

motnjami omogoča dostopnost zdravstvene oskrbe, mobilnosti, higiene, osebnega videza 

in različnih fizičnih aktivnosti. Pred nami je tudi zdravstvena reforma, ki lahko omeji 

nekatere zdravstvene pravice – pri tem moramo biti pozorni, da se pridobljene pravice 

oseb z motnjo v duševnem razvoju ne bi oţile. 

 

Hipoteza 2. Domnevam, da na področju materialne preskrbljenosti obstaja 

statistično pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in 

oseb, ki bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,42 0,89 3,59 0,85 0,83 0,04 4,15 3,03 3,83 0,87 0,33 2,16 

Tabela 41: Razlike kakovosti ţivljenja s področja materialne preskrbljenosti 

- t = 2,960, signifikanca = 0,004, df = 79, SE = 0,183 

Iz tabele 41 razberemo, da je večja kakovost ţivljenja pri odraslih osebah z zmernimi 

motnjami, ki bivajo doma, kot pri tistih, ki bivajo v instituciji, s področja materialne 

preskrbljenosti (bivalni pogoji, stvari, ki jih posedujejo, prehrana, višina ţepnine, 

oblačila in obutev). Razlika med ţeljami oseb in moţnostmi v okolju je večja pri skupini 

oseb, ki bivajo v instituciji. Ţelje so višje pri skupini, ki biva v instituciji, in niţje doma, 

zadovoljevanje le-teh pa je boljše doma kot v instituciji.  

Razberemo lahko, da obstaja na področju materialne preskrbljenosti statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja med skupino OMDR, ki bivajo doma, in tistimi, 

ki bivajo v instituciji pri 5-odstotnem tveganju. 
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Za preverjanje hipoteze s področja materialne preskrbljenosti smo pregledali tudi 

faktorsko analizo. Pri osebah, ki bivajo v instituciji je generalni faktor (fizični faktor) 

skupine v veliki meri saturiran z materialno preskrbljenostjo. Pri skupini, ki biva doma 

pa je drugi faktor (fizični faktor) saturiran s spremenljivko materialne preskrbljenosti. 

Razlika v uteţi je razmeroma majhna. Med kakovostjo ţivljenja oseb, ki bivajo doma in 

tistih, ki bivajo v instituciji, obstaja kvalitativna razlika v materialni preskrbljenosti. 

Rezultati diskriminativne analize pa kaţejo, da je najmočnejša funkcija, ki kakovost 

ţivljenja diskriminira, prav materialna preskrbljenost.  

Glede na opisano lahko hipotezo 2 sprejmemo. 

Bivalni pogoji, prehrana, ţepnina in drugi materialni pogoji so se v posameznih 

institucijah v zadnjih letih izboljšali. Kljub temu pa je ponudba v institucijah še vedno 

omejena, ponekod celo nesprejemljiva, glede na ţelje in potrebe stanovalcev. Doma je 

ponudba materialnih pogojev širša. 

 

Hipoteza 3. Domnevam, da na področju čustvenih potreb obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,58 0,79 3,69 0,81 0,89 -0,02 4,44 1,09 3,88 0,98 0,56 0,11 

Tabela 42: Razlike kakovosti ţivljenja s področja čustvenih potreb 

- t = 0,619, signifikanca = 0,538, df = 79, SE = 0,208 

Glede na aspiracije čustvenih potreb in njihovimi moţnostmi, je razlika večja pri skupini 

odraslih oseb, ki bivajo v instituciji. Kakovost ţivljenja s področja čustvenih potreb 

(notranji mir, smisel ţivljenja, verske aktivnosti, praznovanje praznikov, varnost) je tako 

večja pri osebah, ki bivajo doma, kot pri tistih, ki bivajo v instituciji. Ţelje so večje pri 

skupini, ki biva v instituciji, in niţje pri skupini, ki biva doma, pogoji za zadovoljevanje 

le-teh pa so boljši doma kot v instituciji.  
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Razlika v kakovosti ţivljenja med skupinama sicer obstaja, vendar ni statistično 

pomembna. 

Pregled faktorske analize pokaţe, da čustvene potrebe v obeh skupinah določajo latentni 

prostor kakovosti ţivljenja. Vendar se obteţitev le malo razlikuje. 

Diskriminativna analiza kaţe, da spremenljivka čustvene potrebe sicer diskriminira 

kakovost ţivljenja obeh skupin, vendar je njena moč razlikovanja skromna. 

Na podlagi t-testa, faktorske in diskriminativne analize hipotezo 3 zavrnemo. 

Področju zadovoljevanja čustvenih potreb, kot pomemben in intimni del vsakega 

posameznika, dajejo pomembno vlogo tudi institucije. Zato se statistično pomembna 

razlika ne kaţe. 

 

Hipoteza 4. Domnevam, da na področju pravic obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,41 1,02 3,50 0,89 0,91 0,13 4,50 1,03 3,87 1,02 0,64 0,01 

Tabela 43: Razlike kakovosti ţivljenja s področja pravic 

- t = 0,772, signifikanca = 0,443, df = 79, SE = 0,227 

Kakovost ţivljenja OMDR je boljša doma kot v instituciji s področja pravic (pravila, ki 

usmerjajo njihova ţivljenja, zasebnost, svobodno izraţanje, moţnost prostega gibanja, 

uveljavljanje pravic). Vendar lahko razberemo, da razlika ni statistično pomembna. 

Statistično tveganje je preveliko. 

Faktorska analiza kaţe, da obstaja strukturna razlika v indikatorju pravice med faktorji 

skupine, ki biva doma in skupine, ki biva v instituciji. Razlika je v uteţi in strukturiranju 

na različnih faktorjih. 
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Hipotezo smo preverili tudi z rezultati diskriminativne analize. Spremenljivka pravice se 

sicer pojavlja kot ena od razlikovalnih projekcij na diskriminativnem faktorju, vendar je 

njena moč razlikovanja majhna. 

Glede na opisano hipotezo 4 zavrnemo. 

Razlika v kakovosti ţivljenja s področja pravic ni statistično pomembna, saj so OMDR 

vse bolj ozaveščene o uveljavljanju pravic, svobodnem izraţanju, gibanju, zasebnosti. 

Dom je sicer bolj osredotočen na zadovoljevanje individualnih potreb kot institucija, ki 

pa daje prednost skupini. 

 

Hipoteza 5. Domnevam, da na področju samoodločanja obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,63 0,76 3,41 0,99 1,21 -0,23 4,59 0,91 3,72 0,87 0,86 0,04 

Tabela 44: Razlike kakovosti ţivljenja s področja samoodločanja 

- t = 0,997, signifikanca = 0,322, df = 79, SE = 0,217 

Iz tabele 44 lahko razberemo, da je kakovost ţivljenja višja pri odraslih OMDR, ki 

bivajo doma, kot pri tistih, ki bivajo v instituciji in izvira s področja samoodločanja 

(poraba denarja, izbira dela, delovne aktivnosti, prosti čas, osnovne ţivljenjske potrebe). 

Vendar test t kaţe, da razlika ni statistično pomembna pri 5-odstotnem tveganju. 

Pregled faktorske analize za vsako skupino kaţe, da je prvi faktor skupine, ki biva doma 

v največji meri saturiran s spremenljivko samoodločanja. Drugi faktor skupine, ki biva v 

instituciji, je tudi v največji meri saturiran s spremenljivko samoodločanja. Faktorja se 

med seboj razlikujeta po obteţbi samoodločanja. 

Rezultati diskriminativne analize kakovosti ţivljenja med skupinama so področje 

samoodločanja prikazali kot slabše razlikujoče. 

Na podlagi opisanega hipotezo 5 zavrnemo. 
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S pestrostjo ponudbe prostočasnih dejavnosti, dnevnih aktivnosti, izbire dela, načina 

porabe denarja, imajo OMDR moţnost samoodločanja tako v institucionalni obliki 

bivanja kot doma. 

 

Hipoteza 6. Domnevam, da na področju osebnostnega razvoja obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,40 1,01 3,16 1,01 1,25 0,01 4,42 0,97 3,17 0,99 1,25 -0,02 

Tabela 45: Razlike kakovosti ţivljenja s področja osebnostnega razvoja 

- t = - 0,179, signifikanca = 0,858, df = 79, SE = 0,232 

Glede na osebnostni razvoj je razlika med ţeljami in moţnostmi enaka pri obeh 

skupinah. Homogenost ocen posameznih spremenljivk, ki označujejo področje 

osebnostnega razvoja, je zelo podobna doma in v instituciji. Tudi motivacija je pri obeh 

skupinah podobno visoka in moţnosti realizacije obeh skupin precej nizka. Razlike med 

kakovostjo ni.  

Razlika med skupino odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo 

doma, in tistimi, ki bivajo v instituciji, pri 5-odstotnem tveganju s področja osebnostnega 

razvoja (sluţba, izobraţevanje, gospodinjska dela, skrb zase, hobiji) ni statistično značilno 

različna. 

Glede na faktorsko analizo ugotavljamo po dve latentni dimenziji za vsako skupino 

(doma in institucija). Drugi faktor, ki smo ga poimenovali fizični faktor, pri skupini 

oseb, ki biva doma, je po rotaciji v največji meri saturiran s spremenljivko osebnostnega 

razvoja. Prvi faktor skupine oseb, ki biva v instituciji, pa je v manjši meri saturiran s 

spremenljivko osebnostnega razvoja. Kaţe, da sta faktorja vsebinsko različna, oba 

vsebujeta indikator osebnostnega razvoja, tudi njegova uteţ je različna. 
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Projekcija osebnostnega razvoja na diskriminativni faktor ni pomembna. Njen doprinos 

je skromen. 

Glede na opisano hipotezo 6 zavrnemo. 

Razlike v kakovosti ţivljenja osebnostnega razvoja pri osebah, ki ţivijo doma, in pri 

posameznikih, ki so vključeni v institucionalno oskrbo, ni. Teţko govorimo o kakovosti 

na področju sluţbe in zaposlitev, izobraţevanja, gospodinjskih del, skrbi zase. O tem so 

bili jasni tudi ocenjevalci. Ponudba v okolju je dokaj skopa, nepovezana ter tudi 

neurejena. Vzroke za to lahko poiščemo v pomanjkanju finančnih sredstev in 

neustreznih druţbenih stališčih. 

 

Hipoteza 7. Domnevam, da na področju medsebojnih odnosov obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M Σ M σ M σ M σ 

4,22 1,11 3,66 0,88 0,56 0,23 4,55 0,88 3,64 0,83 0,91 0,04 

Tabela 46: Razlike kakovosti ţivljenja s področja medsebojnih odnosov 

- t = -1,803, signifikanca = 0,039, df = 79, SE = 0,194 

Kakovost ţivljenja OMDR je z vidika medsebojnih odnosov v instituciji boljša, a bolj 

variabilna kot kakovost ţivljenja doma, kjer pa je bolj homogena. Ţelje odraslih, ki 

bivajo doma, so večje od ţelja tistih, ki so nameščeni v institucionalni obliki bivanja. 

Moţnosti zadovoljevanja teh potreb pa so boljše v instituciji kot doma. 

Razberemo lahko, da obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti ţivljenja med 

skupino odraslih OMDR, ki bivajo doma, in tistimi, ki bivajo v instituciji, pri 5-

odstotnem tveganju s področja medsebojnih odnosov (sorodniki, prijatelji, reševanje 

problemov, druţenje s partnerjem, razumevanje s sodelavci). Razlika med povprečji je 

statistično značilno različna. 
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Spremenljivka medsebojni odnosi opredeljuje kakovost ţivljenja v latentni strukturi 

obeh skupin na vsebinsko različnih faktorjih, vendar s popolnoma enako uteţjo. 

Diskriminativna analiza pa kaţe, da spremenljivka medsebojnih odnosov dobro 

diskriminira obe skupini. Spremenljivka ima negativen predznak, kar pomeni, da je njen 

vpliv ravno nasproten. Medtem ko kakovost v enem bivanjskem okolju podpira, se v 

drugem pojavlja kot zavirajoča. 

Na podlagi opisanega hipotezo 7 sprejmemo. 

V institucionalni obliki bivanja je širši krog ljudi (stanovalci, zaposleni, prostovoljci …) 

s katerimi lahko OMDR razvijejo določene medsebojne odnose, rešujejo medsebojne 

probleme, se druţijo in prijateljujejo. Socialna mreţa pa je v domačem okolju oţja. 

 

Hipoteza 8. Domnevam, da na področju socialne vključenosti obstaja statistično 

pomembna razlika v kakovosti ţivljenja oseb, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki 

bivajo doma. 

INSTITUCIJA DOMA 

ţelje moţnosti 
kakovost 

Δ 
ţelje moţnosti 

kakovost 

Δ 

M σ M σ M σ M σ M σ M σ 

4,16 1,12 3,53 0,91 0,63 0,20 4,12 1,34 3,85 0,88 0,27 0,46 

Tabela 47: Razlike kakovosti ţivljenja s področja socialne vključenosti 

- t = 1,398, signifikanca = 0,166, df = 79, SE = 0,234 

Kakovost ţivljenja OMDR s področja socialne vključenosti (povezanost z druţino, 

kulturne dejavnosti, odnos s sosedi, udeleţba na rekreativnih in druţabnih prireditvah, 

obisk javnih ustanov – trgovin, pošte, banke) je boljša doma kot v instituciji. Ţelje obeh 

skupin so podobne, vendar rezultati kaţejo, da so pogoji za zadovoljevanje le-teh boljši 

doma kot v instituciji. 

Med kakovostjo ţivljenja skupine odraslih oseb, ki bivajo doma in tistimi, ki bivajo v 

instituciji, glede na t-test pri 5-odstotnem tveganju s področja socialne vključenosti ne 

obstaja statistično pomembna razlika. 
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S faktorsko analizo smo določili po dva faktorja za vsako skupino (doma in institucija). 

Indikator socialne vključenosti se nahaja pri obeh skupinah na vsebinsko različnih 

faktorjih. Uteţi socialne vključenosti sta na različnih faktorjih obeh skupin zelo podobni. 

Hipotezo smo preverili tudi z diskriminativno analizo. Rezultati prikazujejo, da 

spremenljivka socialne vključenosti šibko diskriminira kakovost ţivljenja OMDR, ki 

bivajo doma, od tistih, ki bivajo v instituciji. 

Na podlagi t-testa, faktorske in diskriminantivne analize hipotezo 8 zavrnemo. 

Socialno vključevanje s kulturnimi dejavnostmi, z druţabnimi prireditvami, 

obiskovanjem javnih ustanov, povezanost z druţino je izraţeno pri obeh skupinah 

OMDR podobno, vendar so moţnosti realizacije po mnenju ocenjevalcev boljše doma 

kot v instituciji. Kljub temu pa razlika ni statistično pomembna, saj tudi institucije iščejo 

moţnosti in poti za čim boljšo socialno integracijo stanovalcev. 
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5 ZAKLJUČEK 

Namen naloge je bil raziskati kakovost ţivljenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo v institucionalni obliki in oseb, ki bivajo doma.  

Kakovost ţivljenja oseb z motnjami v duševnem razvoju ne moremo pojasniti z 

enostavnim vprašanjem: »Kako ste zadovoljni s svojim ţivljenjem?« Postaviti moramo 

vprašanja, ali se njihove ţelje ujemajo z moţnostmi, ki jih dano okolje nudi. Kakovost 

ţivljenja predstavlja razliko v ocenah ţelja odraslih oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju in ocenami moţnosti za njihovo zadovoljevanje v okolju (doma, 

institucija). 

V raziskavo sta bila vključena dva vzorca oseb: 81 odraslih oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki bivajo doma ali v instituciji, ter 81 ocenjevalcev (starši oz. 

skrbniki ali strokovni delavci). 

Uporabljen je bil instrumentarij – anketni vprašalnik. En vprašalnik je bil namenjen 

OMDR, ki je ocenjeval ţelje, in drug ocenjevalcem (strokovnim delavcem, staršem oz. 

skrbnikom), ki je nudil oceno objektivnih pogojev. Vprašalnika zajemata vsebinska 

področja osmih spremenljivk: fizične in čustvene potrebe, medsebojni odnosi, 

materialno preskrbljenost, osebnostni razvoj, samoodločanje, socialno vključenost, 

pravice in vsako obravnavata s petimi vprašanji. Spremenljivke so bile vrednotene s 

petstopenjsko lestvico, kjer so se anketiranci opredelili za enega od ponujenih 

odgovorov, pri čemer je višja ocena pomenila višji pomen – koliko je v ţivljenju oseb z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju zaţelen ali izpolnjen dejavnik v okolju. 

Analiza rezultatov je pokazala razlike v kakovosti ţivljenja med skupino OMDR, ki 

bivajo doma in tistimi, ki bivajo v instituciji. Kakovost ţivljenja je pri večini področij 

(fizične potrebe, materialna preskrbljenost, čustvene potrebe, pravice, samoodločanje, 

socialna vključenost) večja pri skupini, ki biva doma v primerjavi s skupino, ki biva v 

instituciji. Na področju medsebojnih odnosov se je kakovost ţivljenja izkazala večja pri 

skupini oseb, ki bivajo v instituciji, kot pri tistih, ki bivajo doma. S področja 

osebnostnega razvoja pa ni razlike v kakovosti ţivljenja med skupinama. 

Večjo kakovost ţivljenja doma opredeljujejo razmeroma skromna pričakovanja oseb in 

relativno dobre, sicer zelo raznolike moţnosti za njihovo zadovoljevanje. Slabo kakovost 
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v instituciji pa opredeljujejo višje aspiracije OMDR, ki pa jih institucija ne more 

zagotavljati. Nekatere od njih tudi neupravičeno. Tako nastaja večji razkorak, ki se kaţe 

v manjši kakovosti ţivljenja v institucionalni obliki bivanja od doţivljanja tisti, ki bivajo 

doma. 

Morda večja skromnost, strpnost, manjše ţelje in boljši pogoji doma oblikujejo drugačno 

osebno strukturo oseb z motnjami v duševnem razvoju od strukture tistih, ki bivajo v 

instituciji. OMDR, ki bivajo v institucionalni obliki, so v raziskavi zelo jasno in odločno 

pokazali, da si ţelijo več od ponujenih moţnosti v okolju.  

Kljub podobno skromnim ţeljam obeh skupin OMDR so se moţnosti realizacije socialne 

vključenosti izkazale boljše doma kot v instituciji, kar se mi zdi nesprejemljivo, saj 

glavno mesto, kjer je bila raziskava tudi narejena, ponuja pestro paleto kulturnih 

dogodkov in prireditev. Torej potencial urbanega okolja ostaja institucijam preteţno 

neizkoriščen. 

OMDR so vse bolj ozaveščeni o pravicah, uveljavljanju le-teh, svobodnem izraţanju, 

prostem gibanju, zasebnosti. Domače okolje je bolj osredotočen na zadovoljevanje 

individualnih potreb posameznika kot institucija, ki daje prednost skupini, kjer je 

kompromis sestavni dela vodenja skupine. Kar pa ne sme biti razlog, da se prezrejo 

posameznikove pravice. 

Posamezna področja čustvenih potreb, kot so notranji mir, smisel ţivljenja, verske 

aktivnosti, praznovanja, so intimni del posameznika, ki se, glede na rezultate raziskave, 

laţje vzdrţujejo doma kot v instituciji. Morda je to pomembna uteţ v razumevanju, 

zakaj je kakovost ţivljenja višja pri skupini oseb, ki bivajo doma. Institucije bi morale 

imeti več posluha pri zagotavljanju teh potreb. 

V prihodnih letih obstaja nevarnost, da napovedana zdravstvena reforma omeji 

zdravstveno varstvo OMDR, kar bi imelo zelo slab vpliv na kakovost njihovega 

ţivljenja. Če bo do tega prišlo, potem bo to bolj prizadelo skupino oseb, ki bivajo v 

instituciji, kot tiste, ki bivajo doma, saj se bodo slednji še vedno lahko posluţevali 

plačljivih zdravstvenih storitev. 

Zaskrbljujoči so podatki, da so slabi pogoji zadovoljevanja področja osebnostnega 

razvoja, tako doma kot v instituciji. Vzroke lahko pripisujemo pomanjkanju finančnih 

sredstev in neustreznim stališčem, ki jih ima druţba do OMDR. Dostopnost do 
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vseţivljenjskega učenja, izobraţevanja, zaposlitve, gospodinjskih del, skrbi zase, hobijev 

bi morala biti za vse drţavljane enaka. 

Sodelujoči v raziskavi, ki ţivijo s svojimi druţinami, poznajo le eno obliko bivanja. 

Morda se strah pred prihodnostjo, starostjo in spremembami v ţivljenju kaţe v niţjih 

ţeljah in potrebah ter laţjem zadovoljevanju le-teh. Ujeti so v okvir, v katerem so 

zadovoljni in si ne ţelijo sprememb. Za mnoge predstavlja institucionalna oblika bivanja 

strah pred izgubo svobode. 

Razlogi za namestitev OMDR v institucionalno oskrbo so najrazličnejši. Pri nekaterih je 

upad osnovnih ţivljenjskih pogojev in posledično tudi kakovosti ţivljenja tako velik, da 

je namestitev v instituciji nujna. Iz tega lahko sklepamo, da v domači oskrbi ostajajo 

posamezniki, ki jim svojci lahko nudijo višjo kakovost ţivljenja kot jo imajo njihovi 

vrstniki v instituciji. Statistični rezultati raziskave omenjeno dejstvo tudi potrjujejo. 

Statistično pomembne razlike v kakovosti ţivljenja med skupino oseb, ki bivajo doma, 

in tistimi, ki bivajo v instituciji, so se pokazale na področju medsebojnih odnosov in 

materialne preskrbljenosti. Kljub temu, da so se materialni pogoji v posameznih 

institucijah v zadnjih letih izboljšali, je njihova ponudba še vedno omejena, glede na 

ţelje in potrebe stanovalcev. Institucije bi morale prisluhniti individualnim ţeljam 

OMDR in jim zagotoviti boljše pogoje glede bivalnih moţnosti, stvari, ki jih posedujejo, 

prehrane, ţepnine, oblačil in obutve. V domačem okolju je ponudba materialnih pogojev 

širša, kljub skromnejšim potrebam OMDR. Kakovost ţivljenja na področju medsebojnih 

odnosov pa je večja v institucionalni obliki bivanja, saj je krog ljudi (stanovalci, 

zaposleni, prostovoljci …), s katerimi lahko posameznik razvije odnose, širši. Socialna 

mreţa v domačem okolju je oţja, pogosto omejena le krog domačih. Visokim ţeljam 

OMDR domače okolje ne ponuja ustreznih moţnosti. Druţine bi se lahko povezale s 

posameznimi nevladnimi organizacijami, društvi v lokalnih skupnostih in tako postopno 

širile socialno mreţo. 

S faktorsko analizo smo ugotavljali latentno strukturo kakovosti ţivljenja pri skupini 

odraslih z motnjami, ki bivajo doma, in skupini, ki bivajo v instituciji. Z njo smo 

pojasnili 68-70% variance sistema. Dala nam je po dva povezana, a vsebinsko različna 

faktorja za vsako skupino. Prvi faktor pri skupini oseb, ki bivajo doma, in pojasni največ 

variance sistema, smo poimenovali faktor odločanja, drugega pa osebnostni faktor. 

Latentna struktura kakovosti ţivljenja oseb, ki ţivijo s svojimi druţinami, se razlikuje od 
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tistih, ki bivajo v instituciji. Pri njih največ variance sistema pojasni fizični faktor, 

drugega smo poimenovali faktor odločanja. 

V diskriminativno analizo smo zajeli kakovost ţivljenja obe skupini glede na kraj 

bivanja in določili spremenljivke, ki najbolj ločujejo omenjeni skupini. Rezultati kaţejo, 

da diskriminirata od vseh spremenljivk najbolj materialna preskrbljenost in medsebojni 

odnosi. Ostale spremenljivke v razlikovanju tudi doprinašajo, vendar v manjših deleţih. 

Prav zato je diskriminativna funkcija zelo močna, saj uspe razvrstiti 76,5% oseb. 

Ţal ugotavljam, da je velik razkorak med teorijo in prakso. Vzrok za to lahko pripišemo 

pomanjkanju finančnih sredstev, ki so namenjeni oskrbi in razvoju populacije s 

posebnimi potrebami. Za ta razkorak pa lahko poleg finančnega aspekta krivimo tudi 

druţbeno-socialni odnos do oseb s posebnimi potrebami. Dokler jih druţba ne bo 

sprejela in jih vključevala v vsakdanje ţivljenje, je iluzorno pričakovati spremembe na 

področju kakovosti njihovega ţivljenja. 

Zaključimo lahko, da je prenos teoretičnih spoznanj v prakso in s tem izboljšanje 

pogojev za optimalno kakovost ţivljenja oseb z motnjami v veliki meri odvisen od 

sodelovanja strokovnjakov različnih področij, strokovnih delavcev, staršev in odraslih 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Po končani raziskavi se vedno pojavljajo številni predlogi in ideje, kako jo v bodoče še 

kakovostnejše pripraviti, oblikovati in izpeljati. Eden od predlogov, zanimiv za nadaljnje 

raziskovanje, bi bil raziskavo ponovno izvesti po določenem časovnem obdobju in 

dobljene rezultate med sabo primerjati. Raziskavo bi bilo smotrno razširiti in izvesti na 

bistveno večjem vzorcu. Nujno bi bilo primerjati tudi kakovost ţivljenja OMDR glede 

na vrsto okolja (urbano, ruralno). Pomemben dejavnik raziskovanja je tudi vpliv 

socialno-ekonomskega poloţaja druţin na kakovost ţivljenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. 

V zadnjem obdobju se veliko govori o bivalnih skupnostih kot obliki bivanja, ki 

zagotavlja več pravic in moţnosti samoodločanja. Številne raziskave opisujejo bivalne 

skupnosti kot kakovostnejšo obliko bivanja, ki izhaja iz potreb posameznika in upošteva 

njegovo specifičnost. V Sloveniji bi bilo interesantno izvesti obširno raziskavo in 

preveriti značilnosti pogojev bivalnih skupnosti. Pri tem pa ne bi smeli izpustiti dejstva, 

da je kompetenten za ocenjevanje posameznik, ki je izkusil tudi kakšno drugo obliko 

bivanja.  
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7 PRILOGA 
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Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

(OMDR) 

Spol:  ţenski  moški 

Starost: ___________ 

Kraj bivanja? 

 institucionalna oblika bivanja 

 doma 

_______________________________________________________________________ 

Prosim, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, koliko je v ţivljenju zaţelen oz. pomemben 

posamezni dejavnik. 

5 – zelo pomembno 

4 – je pomembno 

3 – srednje pomembno 

2 – nepomembno 

1 – zelo nepomembno 

ocena 

1. Skrb za zdravje in zdravstvene storitve (zdravnik/zobozdravnik) 

Kako se počutite? Ali kdaj zbolite? 

Ali imate izbranega osebnega zdravnika/ zobozdravnika? Ali ga kdaj obiščete? Kako 

pogosto? Kako ste zadovoljni z obiski zdravstvenih storitev (zdravnika, 

zobozdravnika …)? 

Kako skrbite za zdravje? Ali se vam zdi pomembno skrbeti za zdravje? Kako 

pomembno? 

 

2. Higiena in nega telesa 

Kaj storite, da ste čisti in urejeni? 

Kako pogosto se oprhate ali okopate? Kako pogosto si umijete lase? 

Ali se vam zdi pomembno, da ste čisti in urejeni? 

 

3. Mobilnost 

Ali imate teţave s hojo? 

Ali imate teţave pri ročnih delih? Kje se pojavljajo teţave? 

Ali imate teţave s kakšnim drugim delom telesa? 
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4. Osebni videz 

Koliko vam pomeni zunanji videz? 

Ste si všeč, ko se pogledate v ogledalo? 

Kaj vam je pri vašem videzu najbolj/najmanj všeč? 

Kaj najraje oblečete? Ali se vam zdi pomembno, da ste urejeni? 

Ali se vam zdi pomembno, kaj si ljudje okoli vas mislijo o vašem videzu? Ali ste 

zadovoljni z vašim vsakodnevnim izgledom? 

 

5. Vrsta, obseg in pogostost fizičnih aktivnosti 

Ali telovadite? Ali izvajate kakšne posebne vaje? 

Ali se kdaj opravite na daljši sprehod? Kako pogosto? Kam? 

Ali radi namenite čas sprehodom, telovadbi in drugim športnim aktivnostim? 

 

6. Bivalni pogoji (svoja soba, oprema, kopalnica, ključ od sobe …) 

Kje ţivite? 

Ali imate svojo sobo? Ali imate svojo kopalnico? Ali imate v sobi televizijo? 

Kaj vam je v vašem domu še posebej všeč? Kaj vam je v vašem domu še posebej ni 

všeč? Ali vam je všeč, kje ţivite? 

Se vam zdi pomembno, kje ţivite? Kako zelo? 

 

7. Stvari, ki jih posedujete 

Ali imate kakšne svoje stvari? Katere? Kje jih hranite? 

Katera je vaša najljubša stvar? 

 

8. Prehrana 

Kaj jeste za zajtrk, kosilo, večerjo, malico?  

Kje jeste? 

Ali skrbite za zdravo prehrano? 

 

9. Višina ţepnine/plače 

Ali prejmete plačilo za svoje delo? 

Ali prejemate ţepnino? 

Ali vam delo zagotavlja dovolj denarja, da si kupite kar ţelite? 

Ali se vam zdi, da prejmete ustrezno plačilo za delo, ki ga opravljate? 

Mislite, da si zasluţite višje plačilo? 

 

10. Oblačila in obutev (npr.: oblačila za različne priloţnosti) 

Ali si sami kupujete oblačila in obutev? Kdo vam jih kupuje? 

Ali si lahko kupite oblačila/obutev, ki si jih ţelite in potrebujete? 

Ali imate oblačila za različne priloţnosti (prosti čas, sluţbo, športna oblačila …)? 

 

11. Notranji mir 

Ali ste kdaj nemirni? 

Kaj običajno storite, da se počutite bolj mirno? 

Kaj storite, da ste srečnejši? 

Ali molite? Meditirate? Ali greste kam, kjer imate mir za razmišljanje? 

Kdaj se počutite popolnoma sproščene? 

Ali obstaja kraj, kjer se počutite popolnoma sproščene? 
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12. Pomembnost ţivljenja in zavedanje njegovega smisla/pomena 

Ali verjamete, da je vaše ţivljenje pomembno? 

Ali kdaj razmišljate o pomenu/smislu ţivljenja? 

Ali kdaj razmišljate, zakaj ste tukaj? 

V kakšnih situacijah občutite, da je vaše ţivljenje pomembno? 

 

13. Moţnost udeleţbe verskih srečanj 

Ali hodite v cerkev (pravoslavno cerkev, molilnice …)? Kako pogosto? Kaj tam 

delate? Se vam zdi pomembno, da greste v cerkev? Kako pomembno? 

 

14. Praznovanje osebnih in drţavnih praznikov (rojstni dan, novo leto …) 

Kako pomembno se vam zdi praznovanje osebnih in drţavnih praznikov (rojstni dan, 

novo leto …)? Katere praznike praznujete (boţič, novo leto, dan ţena, god)? 

Praznujete za rojstne dneve? Zakaj? Kaj pa rojstne dneve drugih ljudi? 

 

15. Varnost 

Kako varno se počutite? Ali se počutite varno doma? V vaši soseščini? 

Ali vas kdaj skrbi, da bi vas kdo napadel/poškodoval? Kdaj? 

Ali vas je kdaj strah? Kdaj? 

Ali veliko premišljujete o varnosti? Kako pogosto? 

 

16. Poznavanje pravil, ki usmerjajo vaša ţivljenja (kaj je prav in kaj narobe, kaj 

je dobro in kaj slabo) 

Kako dobro poznate, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo? 

Naštejte mi nekaj dobrih in slabih stvari, ki jih ljudje počnemo? 

Ali ločite dobro od slabega? Ali ţivite po določenih pravilih? 

Kako pomembna so pravila, ki usmerjajo naša ţivljenja? 

Ali je pomembno imeti pravila, po katerih ţivimo? 

 

17. Zasebnost 

Kako pomembna se vam zdi zasebnost? 

Ali imate moţnost, da se umaknete kam, kjer ste sami? Kam? 

Ali imate svojo sobo? Ali lahko sami odločate, kdo pride v sobo in kdo ne? 

Ali ste zadovoljni z moţnostjo, da se umaknete, ko ţelite? 

 

18. Moţnost svobodnega izraţanja 

Ali lahko vedno poveste svoje mnenje? O čem radi govorite? 

Ali vas kdaj drugi vprašajo za mnenje? 

Ali lahko pogosto izraţate svoje mnenje?  

Ali kdaj niste mogli izraziti svojega mnenja? Kdaj? 

 

19. Moţnost prostega gibanja? 

Ali se lahko gibate prosto? Ali lahko greste, kamor ţelite? 

Ali lahko greste, kamor ţelite ob katerem koli času? 

 

20. Uveljavljanje pravic 

Komu poveste, če mislite, da vam je kdo storil kaj slabega? 

Ali veste, kaj storiti npr. v primeru kraje? Koga bi poklicali? Ali ste ţe kdaj poklicali 

policijo? 

Kaj storite, če vas kdo uţali, udari …?  

 

21. Način porabe denarja  
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Ali imate svoj denar? Kje ga dobite? 

Ali imate bančni račun? Bančno kartico? 

Kdo odloča, kako in za kaj porabite denar? 

Ali lahko denar zapravite, kakor sami ţelite? 

22. Moţnost izbire dela 

Ali sami odločate, kaj boste delali? 

Kdo razporeja delo? 

Koliko vam pomeni moţnost izbire dela? 

 

23. Izbira dnevnih aktivnosti (soodločanjem pri načrtovanju aktivnosti) 

Kaj ponavadi počnete tekom dneva? 

Kdo določa, kaj boste delali? Ali imate pri tem kakšno besedo? 

Ali lahko sami izbirate, kaj boste delali tekom dela? 

 

24. Moţnost odločanja o tem, kaj boste delali v prostem času (zabava, 

dopust/počitnice …) 

Kaj radi počnete v prostem času? Kdo odloča o tem? 

Kaj počnete za zabavo? S kom se zabavate? Kako ste zadovoljni z moţnostjo, kako 

se boste zabavali? 

Ali hodite na počitnice/dopust? Kam? Ali vam je kdaj med prazniki dolgčas? Ali 

uţivate na dopustu? Kaj ponavadi počnete med prazniki (npr.: boţič, velika noč …)? 

 

25. Soodločanje pri osnovnih ţivljenjskih potrebah (hrana, oblačila, čas počitka, 

uporaba telefona …) 

Ali lahko sami izbirate, kaj boste jedli? Kdo odloča, kaj boste oblekli? 

Kako ste zadovoljni s časom, ko se odpravite v posteljo? Kdaj hodite spat? Ali ta ura 

velja za vse v hiši, kjer ţivite? Ali se odpravite v posteljo ob uri, ki si jo sami 

določite? Ali lahko ostanete pokonci pozno v noč, če sami ţelite? Ali lahko greste 

spat zelo zgodaj, če ţelite? 

Ali imate telefon? Ali ga lahko svobodno uporabljate? Kako ste zadovoljni z 

moţnostjo komuniciranja, uporabo telefona? Kako pomembno se vam zdi, da sami 

odločate o osnovnih ţivljenjskih potrebah? 

 

26. Sluţba in moţnost zaposlitve 

Kje delate? Kaj delate? Ali ste dober delavec? Kako pomembna je za vas sluţba? Ali 

radi prihajate na delo? Zakaj? 

 

27 Moţnost izobraţevanja 

Ali obiskujete kakšne tečaje? Katere? 

Kako ste zadovoljni z učenjem o novih stvareh? Kako ste zadovoljni z učenjem 

novih veščin za vsakdanje ţivljenje? 

Kako pomembno se vam zdi izobraţevanje? 

 

28. Izvajanje gospodinjskih del 

Katera gospodinjska dela opravljate vsakodnevno? Ali radi opravljate gospodinjska 

dela? Kako pomembna se vam zdijo gospodinjska dela, ki jih opravljate? 

Kuhate? Nakupujete? Čistite? Pospravljate? Perete perilo? 

Če je treba kaj popraviti, kdo to popravi? 

Ali bi ţeleli, da kdo drug opravi ta dela namesto vas? 

 

29. Skrbi zase 

Kaj storite zase vsak dan? 
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Ali vam pri skrbi zase kdo pomaga? Ali se vam zdi skrb zase pomembna? 

Ali radi skrbite zase? Kako pomembna se vam zdi skrb zase? 

30. Hobiji/aktivnosti v prostem času (skrb za domače ţivali, šport, glasba …) 

Kako ste zadovoljni s svojimi hobiji? 

Kaj počnete v prostem času? Radi gledate televizijo? Poslušate glasbo? 

Ali radi hodite na sprehode? Ali se radi sprehajate po mestu in opazujete izloţbe? Ali 

ste zadovoljni z aktivnostmi, ki jih počnete v prostem času?  

Ali lahko imate domačo ţival, če si jo ţelite? Kako ste zadovoljni s skrbjo za domače 

ţivali? 

 

31. Druţenje s sorodniki (bratje, sestre, strici …) 

Ali hodite na obiske k prijateljem/sorodnikom? 

Ali se kdaj dobite na kosilu? 

Ali kdaj s prijatelji/druţinskimi člani skupaj preţivite soboto, nedeljo? 

Ali se druţite s prijatelji/ druţinskimi člani za zabavo? 

Ali greste kdaj s prijatelji na pijačo v gostinski lokal? 

Kako pomembno se vam zdi druţenje s prijatelji in sorodniki? 

 

32. Druţenje s prijatelji/znanci/sostanovalci 

Pripovedujte mi o prijateljih. Kakšne prijatelje imate? 

Kako pogosto se druţite? Kaj počnete? 

Ali imate najboljšega prijatelja? 

Kako se razumete s prijatelji/znanci? Ali bi jih radi imeli več? Manj? 

Ali te ljudje, ki ţivijo s tabo, kdaj prizadenejo, nadlegujejo, prestrašijo ali razjezijo? 

 

33. Reševanje problemov (doma, v sluţbi …) 

Kako ste zadovoljni z reševanjem problemov, ki jih imate z drugimi (doma, v 

sluţbi)? 

Ali se kdaj s kom skregate? Druţinskimi člani? Prijatelji? Sodelavci? Sostanovalci? 

S kom se ne razumete dobro? Zakaj? 

Kaj storite, ko/če pride do prepira? 

Ali ste zadovoljni z načinom reševanja problemov? 

 

34. Druţenje s partnerjem 

Ali imate partnerja? Ali ţivita skupaj? 

Kako pogosto se videvata? Ali sta lahko intimna? 

 

35. Sodelovanje in razumevanje s sodelavci (na delavnem mestu) 

Ali radi prihajate v sluţbo? 

Ali se razumete s sodelavci? Kako dobro? 

Ali se kdaj s sodelavci dobite tudi izven sluţbe? 
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36. Povezanost z druţino/druţinskimi člani 

Pripovedujte mi o druţini (starši, brate, sestre)? 

Kako pogosto jih vidite? Jih radi vidite? 

Ali imate kaj bratrancev? Starih staršev? Stricev in tet? Kako pogosto jih vidite? Jih 

radi vidite? 

Ali se počutite, da ste pomemben član druţine? 

Kako pomembni se vam zdijo posamezni člani vaše druţine? 

 

37. Udeleţba pri kulturnih dejavnostih 

Kako zadovoljni ste z obveščenostjo o dogajanju v vašem okolju? Na kakšen način 

ste obveščeni o druţabnih, kulturnih, športnih dogodkih v vašem okolju? 

Vas je ţe kdo povabil na prireditev? 

Ali ste naročeni na kakšen časopis?  

Ali prejmete kdaj kakšno vabilo ali bilten z informacijami? 

Ste ţe bili v gledališču? Ali ste bili ţe v muzeju? V katerem? 

 

38. Odnos s sosedi 

Kakšen odnos imajo sosedi do vas? 

Kolikokrat na teden se pogovarjate s sosedi? 

Kako pogosto obiščete sosede? Kako pogosto vas oni obiščejo? 

 

39. Udeleţba na različnih druţabnih prireditvah (zabava, ples, koncert, šport) 

Ali ste ţe bili na sejmu? Razstavi? Demonstracijah? Paradi? Ali se radi udeleţite 

tovrstnih prireditev? 

Ali se udeleţujete zabav, plesov? Katerih? 

Ali greste kdaj na kakšno športno prireditev/tekmo? 

Kako pogosto greste v kino? 

Ali ste ţe bili na koncertu? Kdaj? S kom? 

Ste ţe bili v ţivalskem vrtu? Kdaj? S kom? 

 

40. Obiskovanje javnih ustanov (lokalov, trgovin, pošte, banke) 

Ali sami kupite stvari v trgovini, ki jih potrebujete? 

Kako pogosto imate opravke na banki/pošti? 

Ali kdaj jeste v restavraciji? S kom? Kako pogosto?  

Ali se dobite kdaj s prijatelji v gostilni? Kako pogosto? 
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Priloga 2 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

OCENJEVALCI  

(STARŠI, SKRBNIKI, STROKOVNI DELAVCI) 

Spol (označite):  ţenski  moški 

Starost (dopišite): ___________ 

Izobrazba (ustrezno označi): 

 Osnovnošolska 

 Srednješolska 

 Višješolska 

 Visokošolska, univerzitetna, magisterij, doktorat znanosti 

 

Prosim, če ocenite DEJANSKO (realno) STANJE IN POGOJE ŢIVLJENJA vaših 

otrok/uporabnikov. 

Z ocenami od 1 do 5 (pri čemer ocena 5 pomeni »odlično«, ocena 1 pa »nezadostno«) 

ocenite v kolikšni meri imajo vaši otroci/uporabniki zagotovljene ustrezne pogoje za: 

 

1. Skrb za zdravje in zdravstvene storitve (zdravnik/zobozdravnik). 5 4 3 2 1 

2. Higiena in nega telesa. 5 4 3 2 1 

3. Mobilnost. 5 4 3 2 1 

4. Osebni videz. 5 4 3 2 1 

5. Vrsta, obseg in pogostost fizičnih aktivnosti. 5 4 3 2 1 

6. Bivalni pogoji (svoja soba, oprema, kopalnica, ključ od sobe …). 5 4 3 2 1 

7. Stvari, ki jih posedujejo. 5 4 3 2 1 

8. Prehrana. 5 4 3 2 1 

9. Višina ţepnine/plače, ki jo prejmejo. 5 4 3 2 1 

10. Oblačila in obutev (npr.: oblačila za različne priloţnosti). 5 4 3 2 1 

11. Notranji mir. 5 4 3 2 1 

12. Cenijo ţivljenje in se zavedajo njegovega smisla/pomena. 5 4 3 2 1 

13. Moţnost udeleţbe verskih srečanj. 5 4 3 2 1 

14. Praznovanje osebnih in drţavnih praznikov (rojstni dan, novo leto …). 5 4 3 2 1 

15. Varnost. 5 4 3 2 1 
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16. 
Poznavanje pravil, ki usmerjajo njihova ţivljenja (kaj je prav in kaj 

narobe, kaj je dobro in kaj slabo). 
5 4 3 2 1 

17. Zasebnost (moţnost, da se umaknejo). 5 4 3 2 1 

18. Moţnost svobodnega izraţanja. 5 4 3 2 1 

19. Moţnost prostega gibanja. 5 4 3 2 1 

20. Uveljavljanje pravic. 5 4 3 2 1 

21. Način porabe denarja. 5 4 3 2 1 

22. Moţnost izbire dela. 5 4 3 2 1 

23. Izbira dnevnih aktivnosti (soodločanje pri načrtovanju aktivnosti). 5 4 3 2 1 

24. 
Moţnost odločanja kaj bodo delali v prostem času (zabava, 

dopust/počitnice …). 
5 4 3 2 1 

25. 
Soodločanje pri osnovnih ţivljenjskih potrebah (hrana, oblačila, čas 

počitka, uporaba telefona …). 
5 4 3 2 1 

26. Sluţba in moţnost zaposlitve. 5 4 3 2 1 

27 Moţnost izobraţevanja. 5 4 3 2 1 

28. Izvajanje gospodinjskih del. 5 4 3 2 1 

29. Moţnost skrbi zase. 5 4 3 2 1 

30. 
Hobiji/aktivnosti v prostem času (skrb za domače ţivali, šport, TV, 

glasba …). 
5 4 3 2 1 

31. Druţenje s sorodniki (bratje, sestre, strici …). 5 4 3 2 1 

32. Druţenje s prijatelji/znanci/sostanovalci. 5 4 3 2 1 

33. Reševanje problemov (doma, v sluţbi …). 5 4 3 2 1 

34. Druţenje s partnerjem. 5 4 3 2 1 

35. Sodelovanje in razumevanje s sodelavci (na delavnem mestu). 5 4 3 2 1 

36. Povezanost z druţino/druţinskimi člani. 5 4 3 2 1 

37. Udeleţba pri kulturnih dejavnostih. 5 4 3 2 1 

38. Ustrezen odnos s sosedi. 5 4 3 2 1 

39. 
Udeleţba na različnih druţabnih prireditvah (zabava, ples, koncert, 

šport) 
5 4 3 2 1 

40. Obiskovanje javnih lokalov, trgovin, pošte, banke … 5 4 3 2 1 

 


