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POVZETEK 

Magistrsko delo razišče stališča strokovnih delavcev o življenju odraslih s posebnimi potrebami 

v posebnem socialnem zavodu ter obravnava in predstavi vlogo socialnega pedagoga v 

ustanovi.  

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti oseb s posebnimi potrebami, delovanje 

slovenskih institucij za odrasle s posebnimi potrebami v procesih deinstitucionalizacije, 

koncepti in programi dela v posebnih socialnih zavodih, oblikovanih na podlagah normativov 

in standardov institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami.  

V empiričnem delu so skozi analizo primera DU Podbrdo, enote Petrovo Brdo, ki je namenjena 

oskrbi in varstvu odraslih oseb s posebnimi potrebami, preko deskriptivne metode raziskana 

stališča strokovnega osebja o življenju odraslih s posebnimi potrebami v ustanovi in o tem, kaj 

jim ustanova nudi. Poleg tega je na podlagi primera te ustanove predstavljena vloga socialnega 

pedagoga v posebnem socialnem zavodu, njegova delovna področja ter kaj lahko stanovalcem, 

sodelavcem in ustanovi ponudi s svojimi znanji. V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni 

pristop. Podatki so bili pridobljeni s primarnimi in s sekundarnimi viri, z delno strukturiranimi 

intervjuji s strokovnim osebjem in analizo dokumentacije, pri čemer je bila posebna pozornost 

namenjena morebitnemu razhajanju podatkov iz primarnih in sekundarnih virov. 

Iz rezultatov raziskave izhaja, da je življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem 

socialnem zavodu strukturirano in načrtovano ter temelji na individualnih programih podpore 

in pomoči osebi. Postavljene strukture ustanovi omogočajo delovanje, in ne postavijo vedno na 

prvo mesto ljudi, ki v ustanovi živijo, kar strokovno osebje prepoznava in s svojo naravnanostjo 

do oseb, sodelavcev in dela, skuša zmanjševati negativne značilnosti institucionalnega bivanja. 

S svojim odnosom do oseb s posebnimi potrebami skuša prispevati k njihovemu dobremu 

počutju in zadovoljstvu v času bivanja v ustanovi. Kot omejitev v strokovnem delu navajajo 

pomanjkljive oblike podpore in pomoči ter možnosti namestitev za osebe s posebnimi 

potrebami v slovenskem prostoru. Med stanovalci prepoznavajo tudi take, za katere menijo, da 

bi zmogli živeti v manj strukturiranem okolju, z manj podpore. Namestitev v posebnem 

socialnem zavodu vidijo kot obliko najbolj strukturirane pomoči in podpore tistim osebam s 

posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih večino dneva. 

Strokovno osebje je naklonjeno ideji deinstitucionalizacije in izboljševanju pogojev za življenje 

in bivanje oseb s posebnimi potrebami. Ustanova je svoj koncept preoblikovanja zastavila kot 

izgradnjo stanovanjske skupine oz. dveh skupin v bližini ustanove in zanju uredila vso potrebno 

dokumentacijo, realizacija ideje pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni uspela. 
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Sodelujoči v raziskavi navajajo, da je socialni pedagog v ustanovi povezovalec med osebami s 

posebnimi potrebami ter zaposlenimi. S svojimi znanji in kompetencami deluje tako, da 

predstavlja podporo in pomoč osebam s posebnimi potrebami, ko preko različnih metod dela in 

odnosa, ki ga vzpostavi z njimi, krepi močne točke oseb s posebnimi potrebami, daje zgled in 

uči različnih tehnik spoprijemanja s težavami in ustreznejših oblik vedenja. Hkrati izobražuje 

sodelavce za razumevanje vedenja oseb s posebnimi potrebami in ustreznejših načinov 

reagiranja. Na podlagi ugotovitev je zaposlitev profila socialnega pedagoga kot strokovnjaka 

za delo z ljudmi s posebnimi potrebami, utemeljena in ustrezna. A kljub temu je prisotna 

neprepoznavnost profila neposredno v delovnem okolju ter tudi širše. 

Ugotovitve magistrskega dela lahko prispevajo k razvoju socialnopedagoške znanosti in 

umestitvi socialnopedagoške stroke tudi na področje dela z odraslimi s posebnimi potrebami, 

tudi kot pobuda, da se socialno pedagoškemu delu v posebnih socialnih zavodih in drugih 

oblikah skrbi za odrasle s posebnimi potrebami, nameni več pozornosti v okviru študija in da 

se v okviru politike zaposlovanja umesti socialnega pedagoga kot strokoven profil v posebni 

socialni zavod s sistemiziranim delovnim mestom. Hkrati ugotovitve dela nudijo možnost 

kritičnega pogleda na delovanje tovrstnih ustanov, nakažejo možnosti izboljšav in prispevajo k 

preseganju nepoznavanja vsebine in pomena strokovnega delovanja zaposlenih v ustanovi. 

Dobljeni rezultati so pokazali stališča strokovnih delavcev o življenju odraslih oseb s posebnimi 

potrebami v posebnem socialnem zavodu. Ti podatki so lahko pomembni pri razbijanju 

strokovnih mitov, kot tudi mitov širše javnosti, o življenju v posebnem socialnem zavodu. 

Konstruktivno povezovanje in sodelovanje med različnimi akterji na področju podpore in skrbi 

za odrasle s posebnimi potrebami (Mreža za deinstitucionalizacijo, aktivisti, akademiki, osebje 

v institucionalnih oblikah skrbi za odrasle s posebnimi potrebami, svojci, …) lahko prispeva k 

izboljšanju storitev za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

odrasli s posebnimi potrebami, posebni socialni zavodi, življenje v ustanovi, strokovno 

osebje, vloga socialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu 

 

 

 

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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SUMMARY 

Present master's thesis investigates attitudes of the professional staff to the life of adults with 

special needs residing in a specialized social care home, while also discussing and presenting 

the role of the social pedagogue in the institution. 

The theoretical part presents the characteristics of people with special needs, the operation of 

Slovenian institutions for adults with special needs in the process of de-institutionalization, as 

well as concepts and work programs in special social care homes, designed on the basis of 

norms and standards of institutional care for adults with special needs. 

In the empirical part, using descriptive methods and through analysis of the case of Petrovo 

Brdo Unit of the Retirement Home Podbrdo, which is intended for care and protection of adults 

with special needs, attitudes of the professional staff to the life of adults with special needs in 

the institution and to what is offered to them by the institution, is studied. In addition, based on 

the example of the same institution, the role of a social pedagogue in specialized social care 

home is presented, as well as his fields of work and what people with special needs, co-workers 

and institution can gain from his expertise. A qualitative approach has been used in the study. 

Data were obtained using primary and secondary sources, with partly-structured interviews 

with professional staff and documentation analysis, whereby special attention was paid to the 

potential divergence of data from primary and secondary sources. 

Results of the research show that life of adults with special needs in a specialized social care 

home is structured and planned, and based on individual programs of support and assistance. 

The established structure enables functioning of the institution, and does not always put first 

the persons, who reside in the institution. This is recognized by professional staff, who is trying 

to reduce negative features of institutional living with their orientation towards people with 

special needs, co-workers and work itself. With their attitude, they aim at contributing to the 

well-being and content of people with special needs during their stay in the institution. As 

constraints in their professional work, professional staff indicated inadequate forms of support 

and assistance, as well as placement possibilities for people with special needs in Slovenia. 

Among the residents they recognize persons, which they consider being able to live in a less 

structured environment, with less support. Placement in a specialized social care home is seen 

as the most structured form of assistance and support, relevant for people with special needs 

who need assistance in all life activities most of the day. Professional staff is favourable to the 

idea of de-institutionalization and improvement of living conditions and residence of people 

with special needs. The studied institution has set its concept of transformation in the form of 
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construction of a residential group, or else of two groups, in its vicinity. All the necessary 

documentation has been arranged, while the realisation of the idea failed due to lack of funding. 

Participants in the survey indicate that social pedagogue is a linker between people with special 

needs and staff. With his knowledge and skills, he provides support and assistance to people 

with special needs, when through variety of working methods and the relationship established 

with them, reinforces the strong features of people with special needs, sets an example and 

teaches different techniques of dealing with problems and more appropriate forms of behaviour. 

At the same time, social pedagogue educates co-workers to better understand behaviour of 

people with special needs and to react in more appropriate manners. Based on the findings, the 

job profile of a social pedagogue as a specialist for work with people with special needs is 

justified and appropriate. Nevertheless, lack of profile's recognition is present directly in the 

working environment and beyond. 

Findings of the master's thesis can contribute to the development of the social pedagogical 

science and to the placement of the social pedagogical profession also in the field of working 

with adults with special needs, also as an incentive to pay more attention to social pedagogical 

work in specialized social care homes and other forms of care for adults with special needs in 

the framework of university studies, and to include the social pedagogue in the context of 

employment policy as a professional profile with systemized position in specialized social care 

homes. At the same time, findings offer the possibility of a critical view to the functioning of 

these institutions, indicate possibilities for improvement and contribute to overcoming the lack 

of understanding of the content and importance of the professional work of employees in the 

institution. The results showed the attitudes of professional staff to the life of adults with special 

needs residing in a specialized social care home. These data may be important in breaking 

professional myths, as well as myths of general public about life in a specialized social care 

home. Constructive connections and cooperation among various actors in the field of support 

and care for adults with special needs (Network for deinstitutionalisation, activists, academics, 

staff in institutional forms of care for adults with special needs, families, etc.) can contribute to 

the improvement of services for people with special needs in Slovenia. 

 

KEY WORDS: 

adults with special needs, specialized social care home, life in an institution, professional 

staff, social pedagogy, role of a social pedagogue in a specialized social care home 
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Pred uvodom - POJASNILO AVTORICE K MAGISTRSKEMU DELU 

Prvotni koncept magistrskega dela, ki se nahaja pred vami, je bil povsem drugačen. Temeljna 

zamisel je bila o tematiki pisati na podlagi analize mnenj oseb s posebnimi potrebami, s katerimi 

sem v interakcijah vrsto let. »Nič o nas - brez nas«, je eno mojih najpomembnejših načel pri 

opravljanju strokovnega dela z osebami s posebnimi potrebami, pa vendar sem se temu vodilu 

tokrat z razlogom odrekla. 

Ob soočenju z odzivi oseb s posebnimi potrebami po enem od rednih obiskov predstavnikov 

varuha človekovih pravic v ustanovi, kjer sem zaposlena, sem se odločila, da se ne pridružim 

skupini »izzivalcev« slabega počutja, jeze, razočaranj, obupa, agresivnih reakcij in podobnih 

oblik vedenja in počutja, s katerimi osebe s posebnimi potrebami po odhodu radovednih 

obiskovalcev »po dolžnosti« pogosto ne vedo, kako ravnati. Ob odgovarjanju na vprašanja tipa 

»Ali vam v domu dovolijo oditi domov?« oseba, ki so se ji svojci odrekli, je ne obiskujejo in 

ne želijo, da pride domov niti na polurni obisk, nima druge možnosti, kot da se, enako, kot 

kdorkoli drug v takem položaju, počuti zelo slabo. Vprašanje je bilo enemu od stanovalcev 

postavljeno s strani predstavnikov varuha človekovih pravic kar trikrat v času njihovega obiska 

ustanove.  

Večina ljudi, ki bivajo v ustanovi, bi veliko raje živela kje drugje, mogoče doma s svojimi 

bližnjimi ali samostojno ali s partnerjem. Iz določenih, vsakemu lastnih razlogov, so prišli živet 

v ustanovo in skušajo živeti naprej. Predstavniki varuha človekovih so po tem, ko so menili, da 

so prišli do informacij, ki so jih iskali, in opravili svoje delo, odšli, osebe s posebnimi potrebami 

pa so ostale v domu. Nekateri so bili vznemirjeni že takoj po prvem stiku z njimi, nekateri 

kmalu po njihovem odhodu, pri drugih pa je nemir, povzročen s spraševanji in občutek 

negotovosti ali strahu, odzvanjal še nekaj naslednjih dni. Nekateri od stanovalcev so tudi 

spraševali: »Kaj so hoteli? Kaj nam bojo naredili?« Povedali in pokazali so, da jim ne ustreza, 

da se jim postavlja vprašanja, spodbuja čustva, izziva odgovore ter jih skuša zaščititi pred 

zlorabami s strani osebja ustanove, na način, ki jih še dodatno vznemirja in prizadene.  

Zaposleni smo s predstavniki varuha sodelovali, odgovarjali na vprašanja, če so le - ti želeli 

govoriti z nami oz. zahtevali od nas odgovore (npr. strežnica in delovni inštruktor sta 

odgovarjala na vprašanja o delu individualnega habilitatorja). Priporočila strokovne vodje ter 

socialne delavke o načinih komuniciranja z nekaterimi stanovalci so preslišali. Preko »svojih 

specifičnih« tehnik komuniciranja so pridobivali informacije pri stanovalcih in zaposlenih. 

Zaradi izkušenj, ki so jih nekateri stanovalci hote, nekateri pa nevede delili z mano, in so bile 

zanje travmatične, je pričujoče delo nastalo na drugačnem konceptu, kot sem ga prvotno 
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načrtovala. Zavedam se, da so možnosti terapevtskega delovanja v okviru ustanove omejene in 

tudi tega, da je meja med zlorabo in željo podpirati ali pomagati zelo tanka, vseeno pa me pri 

opravljanju svojega strokovnega dela in interakcijah z osebami s posebnimi potrebami ter tudi 

pri izdelavi naloge vodi zavestna želja po korektnem ravnanju z ljudmi. Menim, da bo tudi tako 

dosežen namen naloge in dodanih nekaj kamenčkov v mozaiku znanosti. 
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1. UVOD  

Odrasli s posebnimi potrebami so številčna skupina ljudi, za katere naj bi sodobna družba 

odgovorno in kakovostno poskrbela ter skladno z zakonodajo omogočala individualizirane 

oblike storitev in bivanja, ki bi bile prilagojene njim, njihovim željam, interesom in potrebam. 

S takim delovanjem in organiziranostjo sodobna družba ne krši temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin, vse druge oblike pa lahko predstavljajo potencialne kršitve različnih že omenjenih 

pravic. 

V Sloveniji v institucionalnem varstvu živi večina odraslih s posebnimi potrebami. Oblike 

organiziranosti institucij so različne, zaradi načela deinstitucionalizacije za vse velja, da so 

neustrezne same po sebi, kljub temu, da so se v zadnjih petnajstih letih oblike in načini dela z 

odraslimi s posebnimi potrebami zelo spremenili. Spremembe so se odvijale skladno z 

načrtovano Vizijo posebnih socialnih zavodov (Cizelj, Ferlež, Flaker, Lukač in Švab, 2004), 

delno zaradi zahtev evropske zakonodaje, ki jim je dolžna slediti tudi Slovenija, ter glede na 

finančne možnosti in pogoje, ki jih je izvajalcem storitev ponudila država. V obdobju od konca 

šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se tudi v slovenskem prostoru pričeli procesi 

deinstitucionalizacije, do danes, se je v življenja ljudi s posebnimi potrebami skušalo vnesti 

načela normalizacije in inkluzije, neodvisnosti, opolnomočenja, zagovorništva in 

samozagovorništva in jim tako zagotoviti več humanosti.  

Nacionalni program socialnega varstva od leta 2013 do leta 2020 (»Resolucija o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje od 2013 do 2020«, 2013) predvideva zmanjševanje 

institucionalnih oblik ter večanje skupnostnih oblik socialnega varstva, da bi se vzpostavilo 

enakovredno razmerje med obema oblikama. 

Zanima nas, kako o življenju odraslih s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu 

razmišlja strokovno osebje ustanove, saj predstavljajo stališča izvajalcev storitve, ki so v 

kontinuiranem odnosu z osebami s posebnimi potrebami in poznajo njihove želje, potrebe, 

možnosti in ovire. V delu se sprašujemo o vlogi socialnega pedagoga, profila, ki ima s svojimi 

znanji številne možnosti strokovnega sodelovanja z osebami s posebnimi potrebami, vendar je 

na delovnih mestih v posebnem socialnem zavodu redko zaposlen. 

Strokovno delo socialnega pedagoga se je v DU Podbrdo, enoti Petrovo Brdo na delovnem 

mestu individualni habilitator pričelo v novembru leta 1997. Od pričetka delovanja se med 

zaposlenimi pojavlja zmeda s poimenovanjem strokovnega profila – socialni ali specialni 

pedagog, vendar le – to na samo strokovno delo in oblikovanje smernic dela ni vplivalo.  

Temelji socialno pedagoškega dela so bili postavljeni na novo, brez predhodnih podlag, ob 

okvirnem programu dela, ki ga je pripravila strokovna vodja in ob upoštevanju že obstoječih 
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programov in dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami, ki so vsebovala predvsem skupinske 

oblike dela. 

Koncept delovanja socialno pedagoške službe v ustanovi je bil zastavljen na temeljnih 

postavkah Etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike (2006).  

V Programu dela (2007) je bilo predvideno, da naj bi bili v obravnavo vključeni stanovalci z 

zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, duševno bolni in stanovalci s 

kombiniranimi motnjami ter da naj bi delo potekalo individualno (obravnava, načrtovanje, 

evalviranje) ali v parih oz. v manjših ali večjih skupinah. Usmerjeno naj bi bilo v skrb za čim 

večjo samostojnost stanovalcev na vseh področjih (skrbi zase, osebni higieni, prehrani, 

urejenosti okolja, razvoju socialnih in komunikacijskih spretnosti, splošni poučenosti, 

razvijanju in ohranjanju gibalnih spretnosti in praktičnih aktivnosti, …). 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Odrasli s posebnimi potrebami so heterogena skupina in imajo različne individualne potrebe 

glede na specifične ovire, omejitve, nezmožnosti, primanjkljaje in motnje, zaradi katerih se 

razlikujejo od preostalih odraslih. Mednje uvrščamo ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju, gibalno in senzorno ovirane, osebe z različnimi stopnjami motenj v duševnem razvoju, 

dolgotrajno bolne in osebe z različnimi zdravstvenimi ovirami, z vedenjskimi in osebnostnimi 

motnjami, ljudi s pridobljenimi možganskimi poškodbami in ljudi z več od omenjenih motenj 

hkrati. 

Opredelitev je skladna s Konvencijo o pravicah invalidov (2006), Organizacije združenih 

narodov, po kateri je invalid vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v 

svojih telesnih ali duševnih sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti zadovoljevati 

potreb normalnega individualnega in/ali družbenega življenja« (Vertot, 2007, str. 9). 

2.2 TERMINOLOŠKA OPREDELITEV 

Zadreg s poimenovanjem posebnih potreb, invalidnosti, hendikepov, oviranosti je mnogo, saj 

lahko z uporabo izrazov hitro negativno označimo posameznika, ga zaradi določene značilnosti 

izpostavimo, in/ali stigmatiziramo ali diskriminiramo. Terminologija kot izraz odnosa do 

populacije pokaže, čemu namenjamo pozornost (npr. defekt nas takoj navede na okvaro, 

motnjo, napako, ki naj bi jo imela oseba). V slovenskem jeziku je v splošni rabi najpogostejši 

izraz invalidnost, invalidna oseba predstavlja širši in pomensko manj natančen pojem, ki se 

osredotoča na posameznikovo nezmožnost. Izraz oseba s posebnimi ali specifičnimi potrebami, 

se zdi ustreznejši, čeprav ima vsakdo med nami vsaj kakšno značilnost, zaradi katere bi se lahko 

odločili za uporabo besedne zveze »posebne potrebe«. 

O ustreznosti terminov v poimenovanju težav, motenj, značilnosti ljudi s posebnimi potrebami 

glede na različnost strokovnih pristopov (zdravstveni, socialni, psihološki ali še kateri drugi) na 

tem mestu ne bomo razmišljali, saj presegajo temo naloge, vendar pa je vseeno potrebno 

opozoriti na pomembno razlikovanje v uporabi terminov, ki ljudi z različnimi značilnostmi 

in/ali boleznimi terminološko in tudi sicer izenačujejo. Problematika napačnega ali nejasnega 

poimenovanja napelje k napačnemu razumevanju populacije, neustreznemu zbiranju in 

interpretiranju podatkov. 

Govorimo o potrebnem razlikovanju oseb s težavami v duševnem zdravju in oseb z motnjo v 

duševnem razvoju (Jurišič, Motnje, b.d.a). Osebe s težavami v duševnem zdravju imajo eno ali 
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več bolezni, ki se jih večinoma skuša zdraviti oz. na njihov potek vplivati z zdravili, pa tudi s 

psihoterapijami. Te osebe so v nekem življenjskem obdobju (lahko tudi v zelo zgodnjem) 

zbolele. Njihova bolezen predvideva zdravljenje z zdravili za ozdravitev, zazdravitev ali vsaj 

omilitev negativnih vplivov bolezni, ki osebe ovirajo v običajnem vsakodnevnem življenju 

(Jurišič, Razlike, b.d.b). Osebe z motnjami v duševnem razvoju so se rodile z določenimi 

omejitvami, ki so posledica nekega dogajanja ali poškodbe v času nosečnosti, pred rojstvom ali 

ob rojstvu in se običajno odrazijo že v zgodnjem otroškem obdobju. Pri tem gre za stanje, in ne 

bolezen, stanje, ki praviloma traja od zgodnjega obdobja do smrti teh oseb in z zdravili na 

spremembo stanja ne moremo vplivati. Osebe z motnjo v duševnem razvoju sicer lahko 

prejemajo medikamente za zmanjševanje ali omilitev določenih težav, ki so zanje moteče, ne 

morejo pa jih pozdraviti, pojasni Lačen (1998).  

Osebe z različnimi stopnjami motenj v duševnem razvoju imajo lahko poleg stanja zmanjšanih 

kognitivnih sposobnosti, razumevanja in prilagajanja vedenja, mnogokrat tudi določene oblike 

duševnih bolezni, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in ravnanje in takrat govorimo o 

kombiniranih motnjah. Prav tako o osebah s kombiniranimi motnjami govorimo, ko se je na 

primer pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo (ne glede na razlog), predhodno dogajala 

zloraba alkohola ali drugih snovi, ki so vplivale na vedenje in ravnanje osebe že pred poškodbo. 

Powell (2007) navaja med tveganji za poškodbo glave med drugim »ljudi, ki radi tvegajo in 

preizkušajo kaj novega« (str. 20), kamor lahko štejemo tudi osebe, ki eksperimentirajo z 

različnimi psihoaktivnimi snovmi) ter prekomerne uporabnike alkohola. 

V obravnavani tematiki gre torej za preplet konceptov dela s tako imenovanimi težavnimi 

uporabniki s področja zdravstva, kjer se posveča predvsem diagnozam in obravnavi le-teh, ter 

s področja socialnega varstva in humanističnih področij, kjer se poudarja pomen kakovosti 

življenja, dobro počutje in zadovoljstvo ljudi, njihovi odnosi, način življenja, delovanja, 

komuniciranja. Preplet različnih strokovnih področij je prepoznaven tudi skozi uporabljeno 

terminologijo, saj se medicinska in sociološka, psihološka, socialno pedagoška, specialno 

pedagoška in terminologija socialnega dela med sabo razlikujejo. V prispevku uporabljamo 

terminologijo, ki je v uporabi v uradnih aktih ter na zakonodajnem področju v Sloveniji ter 

terminologijo, ki jo uporabljajo avtorji, ki jih navajamo. 

 

2.3 SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI 

Pretekla obdobja ljudem s posebnimi potrebami niso bila naklonjena. Še ne tako dolgo nazaj so 

se jih svojci pogosto sramovali, jih zapirali, skrivali, zanemarjali, zanikali, razlogi za tako 
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ravnanje so bili nevednost, neznanje, nerazumevanje, sram, strahovi in vraževerje. Njihove 

značilnosti so bile tabuizirane, zanikane ali neprepoznane, zanimivi so bili z medicinsko – 

raziskovalnega – eksperimentalnega vidika kot objekti proučevanja in nikakor ne kot subjekti, 

ki jim gredo enake pravice, svoboščine in možnosti, kot ostalim ljudem. Spremembe v odnosu 

do oseb s posebnimi potrebami so se pričele v obdobju razsvetljenstva in zahvaljujoč razvoju 

humanističnih idej, razvoju znanosti, in posledično postopno spremenjenih odnosov bližnjih ter 

celotne družbe danes razmišljamo o ljudeh s posebnimi potrebami kot o enakovrednih 

državljanih z enakimi pravicami in (vsaj formalno) z enakimi možnostmi vključevanja v 

družbo. 

V Evropi so ustanove za ljudi s posebnimi potrebami pričeli ustanavljati v 16. stoletju v Angliji 

(Foucault, 1998), pri nas pa je bil kot prvi na tem področju v letih 1900/1901 ustanovljen Zavod 

za gluho mladino v Ljubljani (Bužan, 2014). 

Preko zanikanja in prikrivanja smo prišli najprej do priznavanja in sprejemanja, vendar 

izključevanja ljudi s posebnimi potrebami iz družbe skozi segregacijo, kjer je šlo v obravnavah 

za usmerjenost na problem. Sledila je faza integracije oz. selektivnega vključevanja v okolje, 

ki predpostavlja prilagoditev osebe s posebnimi potrebami v največji možni meri običajnemu 

življenju. Šučur (1997) jo je opredelil kot enosmeren proces prilagajanja (družbene) manjšine 

večini, medtem ko je zanj inkluzija dvosmeren proces prilagajanja – manjšine večini in obratno. 

Inkluzija, kot meni Krajnčan (2006), predvideva, da sta naši različnost in heterogenost 

normalni, da smo vsi med sabo različni in da je prav v tej različnosti kvaliteta. Preko procesov 

normalizacije se je oblikoval koncept inkluzije. Le – ta predstavlja možnost prilagoditev okolja 

in pomoč v običajnih, vsakdanjih pogojih, vendar pa tam, kjer so primanjkljaji preveliki, 

predvideva tudi drugačno obliko pomoči, oblikovano tako, da ne diskriminira. Inkluzija kot 

pojav naj bi presegla področje delovanja pedagogike, kjer se je prvenstveno oblikovala, in 

postala življenjski stil, kjer ljudje niso le pasivni opazovalci in prejemniki pomoči drugih, 

ampak aktivni udeleženci v lastnem življenju. Cilj inkluzije predstavlja »zadovoljen in uspešen 

posameznik« (Emeršič po Renzaglija idr, 2009, str. 5). 

2.4 NORMALIZACIJA  

Definicijo, ki bi bila uporabna na različnih področjih institucionalnega obravnavanja ljudi s 

posebnimi potrebami oz. »prizadetih, motenih in stigmatiziranih populacij«, je skušal v 70 - tih 

letih oblikovati Wolfensberger (Dekleva, 1993, str. 17), na podlagi izkušenj iz Skandinavije. 

Bila naj bi teoretična, kot podlaga naj bi ji služila spoznanja o intrapsihičnih in socialnih 

odnosih, delovanju sistemov in hkrati neodvisna od raznih specifičnih institucionalnih ideologij 
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in modelov.  

Za teoretično izhodišče je postavil teorijo institucionalnega stigmatiziranja, na podlagi le – te 

je izdelal zahteve, ki bi pri obravnavanju populacije omogočale procese, ki bi vodili k 

zmanjševanju stigme in v desetletnem obdobju oblikoval več definicij normalizacije. Leta 1983 

oblikovana definicija normalizacije po Wolfensbergerju je: »Uporaba kulturno normativnih in 

v optimalnem primeru celo kulturno pozitivno vrednotenih sredstev, da bi omogočili (družbeno 

razvrednotenim) osebam, da bi dosegle in vzdrževale kulturno pozitivno vrednotene socialne 

vloge.« (Dekleva, 1993, str. 18) »Vrednotenje socialnih vlog« je termin, ki ga je Wolfensberger 

v nadaljevanju uporabil kot bolj ustreznega od termina normalizacija, saj so se v tem času 

pojavljali tudi drugi pojmi različnih avtorjev, ki so bili vsebinsko podobni (skupnostna 

usmeritev, mainstreaming, deinstitucionalizacija, življenje v najmanj restriktivnih pogojih, 

integracija, ...), razlikujejo pa se po tem, da se nanašajo na določen formalen cilj, vendar ne 

vključujejo vsebinskih pogojev za resnične spremembe obravnavanja in položaja odklonskih 

oseb (Dekleva, prav tam). V primerjavi z ostalimi pojmi je pojem normalizacije širši, temelji 

na procesu, neodvisnem od oblik, v katerih se uresničuje in hkrati vključuje tudi vsebine 

omenjenih pojmov (Dekleva, 1993). 

Za Wolfensbergerja normalizacija »ni zdravljenje, rehabilitacija, socializacija in podobni 

termini – kajti (skoraj) vsako tako specializirano obravnavanje (ki pogosto zahteva posebne, 

»nenormativne« pogoje in posege) prej povečuje stigmatiziranje, kot pa ustvarja pogoje za 

integriranje in razklepanje vzorcev razvrednotenja. Vsakršno individualizirano »zdravljenje« 

namreč izhaja iz tako ali drugače razumljene potrebe po tem, da se »normalizira« (pozdravi, 

rehabilitira, vzgoji) posameznika, ne pa njegovo življenjsko okolje, kar zahteva normalizacija 

(uporaba normativnih sredstev, ustvarjanje normativnih okolij)« (Dekleva, 1993, str. 20). 

Istočasno kot Wolfensberger so o normalizaciji razmišljali in na tem področju delovali tudi 

številni drugi avtorji. 

Ramon (2003) normalizacijo povezuje z deinstitucionalizacijo, s konkretnim opuščanjem in 

obratom, z umikom od institucij in z usmeritvijo v socialno vrednotenje človeka, njegove 

pravice do samoodločanja, za katero pravi, da ne izključuje pravice do ustrezne skrbi zanj. 

Althea in David Brandon, ki sta izhajala iz Wolfensbergerjeve teorije, sta zastavila širši okvir 

in utemeljila »načela skupnega življenja – Ordinary living Principles« ali »Pet pravil«, ki naj bi 

jih zagotovili tudi osebam s posebnimi potrebami: dobri medčloveški odnosi, resnične možnosti 

izbire, povečana participacija, osebni razvoj, resnično druženje ali kot navedeta avtorja 

„mešanje“ ljudi kot nasprotje segregaciji (Dekleva, 1993, str. 19). 

Brendonova menita, da je realizacija teh načel v institucionalni obravnavi ljudi težko izvedljiva, 
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kot možnost pa jo vidita v obravnavah v skupnosti. 

 

Wolfensberger meni, da normalizacija poteka na treh ravneh: 

- »na ravni osebe: kot oblikovanje, poimenovanje in interpretiranje posameznika na način, ki 

bolj poudarja podobnost drugim ljudem, kot pa njegovo različnost; 

- na ravni primarnih in vmesnih socialnih sistemov: gre za oblikovanje posameznikovih 

sistemov na način, da je posameznike in njihove sisteme možno videti tudi v pozitivni luči; 

- na ravni družbenega sistema: da se oblikuje sistem vrednot, stališč in stereotipov, ki so 

naklonjeni kulturnim in drugim različnostim v največji možni meri.« (Dekleva, 1993, str. 22) 

Posamezen strokovni delavec, ne glede na izobrazbo, naj bi s svojim pristopom in 

vzpostavljenimi interakcijami vplival na to, da se bo osebo s posebnimi potrebami v okolju 

sprejelo in razumelo in se do nje vedlo kot do nekoga, ki je podoben drugim ali kot nekoga, ki 

je od njih povsem različen.  

V okolju, kjer strokovnjak deluje, prenaša svoje ravnanje, vzpostavljene relacije tudi med 

ostale, ki lahko osebe s posebnimi potrebami glede na to prepoznavajo kot pozitivne oz. jih 

vrednotijo pozitivno. Dejanja posameznikov, tako laikov, kot strokovnjakov, aktivističnih 

skupin in njihovo aktivno delovanje na prenašanju idej normalizacije vplivajo na družbeno 

naravnanost, kjer se oblikuje vrednostni sistem, ki je naklonjen različnosti posameznikov. 

Poudarki normalizacije so torej v iskanju skupnih točk med posamezniki, pozitivnem 

pristopu in naravnanosti do posameznikov ne glede na različnosti in družbena naklonjenost 

različnostim na številnih področjih. 

2.5 DEINSTITUCIONALIZACIJA 

Kot jo opredeli Ramon (2003) je deinstitucionalizacija koncept usposabljanja hendikepiranih 

ljudi za normalno življenje izven okvirov institucij. Koncept se je razvil na podlagi kritike 

življenja hendikepiranih ljudi v institucijah, kar je bila prevladujoča družbena rešitev od 18. 

stoletja dalje. Veljalo je prepričanje, da »bodo institucije revnim in obubožanim ponudile 

zavetje, oskrbo in zatočišče pred težkim življenjem, hkrati pa se bodo ti naučili družbeno 

sprejemljivega obnašanja.« 

Kritika institucionalne pomoči se prične med 2. svetovno vojno v ZDA, kot posledica 

ugotavljanja neustreznosti te oblike pomoči ranjenim vojakom. 

Ramon (2003) navaja naslednje značilnosti institucionaliziranega življenja: »velika pasivnost 

varovancev, odsotnost priložnosti za normalno življenje in za stike varovancev z ostalimi 

ljudmi, (Basaglia, 1968), kar pomeni, da so ljudje prikrajšani za izkušnje učenja, potrebne za 
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razvoj njihovih sposobnosti, posledično pride do razvrednotenja osebe in ponotranjenje nizke 

samozavesti oz. samopodobe pri samih varovancih (Goffman 1961;Wolfensberger 1979), 

instituciaonalizirano življenje poraja zlorabe - tako pri osebju kot pri varovancih, čeprav se 

hkrati precej delavcev in delavk trudi po najboljših močeh; ženske so pogosteje žrtve zlorabe 

kot moški, stigmatizacija tistih, za katere velja, da niso zmožni živeti med nami ostalimi.  

Navedene značilnosti vzdržujejo krog nenehnega razvrednotenja hendikepiranih« (str. 211) in 

Ramon (2003) trdi, da so »institucije prostor, kjer je dostojanstveno življenje praktično 

nemogoče, kajti meni, da simbolizirajo stigmo, ki se pripenja na hendikep, željo po pozabi in 

odstranitvi hendikepiranih iz družbe.« (str. 211). Meni tudi, da je ohranjanje življenja institucij 

oblika družbene kontrole in birokracije sistemov socialnega skrbstva. Kot problematične pri 

ohranjanju ideje o potrebnosti institucij, vidi v družbi obstoječa stereotipna prepričanja, da so 

hendikepirani ranljivi, da jih je zato potrebno zaščititi, in se ne smejo izpostavljati tveganjem, 

torej potrebujejo strokovnjake, da se odločajo za njih. Meni, da je potrebno zavedanje in 

prepoznavanje takih prepričanj, da lahko pod vprašaj postavi njihovo upravičenost in koristnost. 

Ramon (2003) se zaveda, da »če vzamemo ljudi iz institucij in že v izhodišču zagotovimo, da 

ne bodo živeli v njih, predstavlja to precejšen izziv za vpletene posameznike, njihove družinske 

člane, strokovnjake, ki z njimi delajo, in za družbo, ki je navajena na »čedne« rešitve.« (str. 

213). Meni, da je na ta način možno hitro ugotoviti, koliko so ideali socialne vključitve in 

integracije umeščeni v vsakdanjo realnost hendikepiranih.  

Za deinstitucionalizacijo življenja tistih, ki trenutno bivajo v institucijah, je poleg privrženosti 

vrednotam deinstitucionalizacije, potreben tudi kompleksen niz znanj, med katera sodijo znanja 

za delo s posamezniki, občasno delo z njihovimi družinami in stalno delo z organizacijami in 

širšo skupnostjo.  

Neinstitucionalizirano delo s posamezniki, kot ga predvideva Ramon (2003) zahteva:  

- »zmožnost dobro oceniti tako trenutno močne in šibke plati varovanca ali varovanke, kot 

njegove ali njene možnosti v prihodnosti, 

- zmožnost dobro oceniti prednosti in slabosti v socialni mreži konkretne osebe, 

- znanje o tem, kako opremiti v instituciji živeče ljudi s priložnostmi, da se, če želijo preživeti 

zunaj okvira institucije, ponovno naučijo skrbeti zase in osvojijo veščine socialne 

interakcije, 

- znanje o tem, kako ustvariti priložnosti za učenje o skupnosti, v kateri bodo živeli, in jim 

omogočiti postopno vrnitev vanjo, 

- znanje o tem, kako ustvariti podporni krog, ukrojen po posameznikovih željah in potrebah 

ter po zmožnostih ostalih članov, 
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- znanje o tem, kako zagotoviti, da nadzor nad storitvami opravlja uporabnik ali njegov 

zastopnik, 

- stalno delo na vzpostavljanju možnosti za sklepanje prijateljstev in ostalih načinov 

povezovanja z ljudmi, 

- spodbujanje vzorcev posredovanja, ne da bi pri tem en sam strokovnjak prevzela vlogo 

edinega posrednika.« (str. 213). 

Ramon meni (prav tam), da »pomemben in za uspeh tranzicije ključen element 

deinstitucionalizacije zadeva organizacijski in kulturni nivo, saj se organizacija notranjih in 

zunanjih struktur, ki postopoma pelje v zaprtje institucij, ne snuje na nivoju dela s posameznimi 

uporabniki. Za uspeh deinstitucionalizacije se morata spremeniti tako notranja, kot zunanja 

kultura. Vzpostavljene morajo biti strukture, ki ponujajo priložnosti za pridobitev socialnih 

znanj in znanj za samostojno oskrbo. Razmere morajo ljudem dovoljevati, da privzamejo 

družbeno spoštovane vloge. Osebje je treba ponovno usposobiti v skladu z vrednotami in znanji, 

ki jih vsebuje ta pristop. Osebje, uporabnike in družinske člane je treba pri tej veliki spremembi 

podpirati. Zagotoviti je treba finančna sredstva, ki so potrebna v fazi, v kateri se 

institucionalne storitve prekrivajo s tistimi, ki so že omogočene v okviru lokalne skupnosti. 

Treba je stalno delati na spreminjanju javne zavesti« (str. 214) z različnimi dejavnostmi, kot so 

razstave umetniških del hendikepiranih avtorjev, prostovoljno delo hendikepiranih, njihovo 

članstvo v načrtovalnih odborih, zagotavljanje naklonjene medijske obravnave in podobno. Po 

njenem prepričanju » deinstitucionalizacija - in mora biti - multidisciplinaren proces, ki v 

idealnem primeru vključuje tudi prispevek laičnega dela skupnosti« (str. 214). 

 

Flaker (2012) postavlja kot eno od definicij deinstitucionalizacije »proces zapiranja totalnih 

ustanov in njihovo nadomeščanje s takšnimi odgovori na stiske ljudi, ki jih lahko ustvarimo 

tam, kjer ljudje sicer živijo – v skupnosti« (str. 13). Že sam meni, da je tako definiranje preozko, 

ker gre za mnogo več kot le preselitev iz enega kraja v drugega – iz bolnišnice domov ali iz 

zavoda v skupnost. Za tako preselitev uporabi termin dehospitalizacija, deinstitucionalizacija 

pa naj bi bila vsebinsko bogatejša. Deinstitucionalizacija po Flakerju (prav tam) predvideva 

tudi spremenjene odnose med strokovnjaki in uporabniki, premik moči na stran uporabnikov in 

spremembo na področju znanosti, razumevanja pojavov in terminov, kot so stiska, pomoč, 

okrevanje. 

Zagorc (2015) razume deinstitucionalizacijo kot oblikovanje različnih storitev in možnosti v 

domačem lokalnem okolju oz. skupnosti za vse osebe s posebnimi potrebami, da bi le-ti bili in 

se počutili (enako)vredne, spoštovane, nediskriminirane in neizključene iz družbenega 
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dogajanja ter odločanja o sebi in sobivanju z drugimi v skupnosti. Omogočila naj bi enako 

dostopnost in razpoložljivost do različnih storitev vsem otrokom in odraslim glede na njihove 

potrebe.  

 

Deinstitucionalizacija je torej filozofija, koncept, proces in metoda dela, da se realizira 

človekove pravice za vse ljudi, torej da imajo tudi ljudje s posebnimi potrebami možnost, 

pravico in (dolžnost), da živijo svoje normalno življenje izven okvirov institucij, ker so le-te 

same po sebi slabe zaradi elementov totalitarizma ter drugih – izmov, ki človeka degradirajo. 

Realizacija ideje predstavlja proces, ki ga je potrebno načrtovati na vseh ravneh v družbi in v 

vseh njenih strukturah – z oblikami, možnostmi, ki jih bo ponujala skupnost vsem osebam s 

posebnimi potrebami, da se bodo počutile enakovredne, sprejete, nediskriminirane v družbi, da 

bodo ustrezno v odnosu z njimi ravnali tudi strokovnjaki, ki jih bodo na poti normalnega 

življenja podpirali in jim znali prepuščati odločanje o samem sebi. 

Deinstitucionalizacija ima za predpogoj politično voljo in odločitev za spremembo zakonodaje 

področja, nato interes za ukrepe zmanjševanja institucionalnih oblik in njihovo nadomeščanje 

s skupnostnimi oblikami podpore in pomoči ter široke možnosti različnih storitev in njihovih 

oblik. 

2.5.1 DEINSTITUCIONALIZACIJA V SLOVENIJI 

V Sloveniji se je proces deinstitucionalizacije pričel z Logaškim eksperimentom (Dekleva 

2014; Flaker, 2012) v letu 1968, ko so idejo odpiranja ustanov za otroke in mladostnike pričeli 

realizirati po načelih permisivne vzgoje, dobre izkušnje zaradi spremenjenih pristopov dela pa 

so kasneje pričeli prenašati tudi na področje penalnih institucij (Petrovec, 1999). Ideja 

deinstitucionalizacije je bila aplicirana na vsa področja institucionalnih obravnav, promovirana 

pa predvsem na področju strokovnega dela z ljudi s težavami v duševnem zdravju. Flaker 

(2012) meni, da je bilo odmevno delovanje Odbora za zaščito norosti, organizirali so različne 

prostovoljske tabore v Hrastovcu sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, po vzoru katerih so 

bili nato organizirani še tabori na drugih področjih (npr. v zaporih na Dobu). K temu so 

prispevale različne nevladne organizacije z ustanavljanjem stanovanjskih skupin (prva v 

Hrastovcu), dnevnih centrov, svetovalnic za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju in podobnih manj formalnih oblik. Hkrati je bil izveden tudi študij duševnega zdravja 

v skupnosti – Tempus program duševnega zdravja, ob pomoči in ob financiranju s strani EU. 

Posledično so se tudi v našem okolju oblikovali strokovnjaki za delo v psihosocialnih službah, 

in tako so se skupnostne službe v 90. letih oblikovale na področju socialnega varstva. 
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O deinstitucionalizaciji na drugih področjih je bilo mnogo manj slišati, potekala je na različne 

načine in v različnih oblikah v institucijah, ki sodijo v pristojnosti različnih ministrskih resorjev. 

Na tem mestu se jim podrobneje ne bomo posvetili, saj presegajo tematiko naloge, omenimo pa 

vseeno bistvene. Prišlo je do oblikovanja novih oblik dela z mladimi, npr. stanovanjskih skupin, 

kriznih centrov, mladinskih centrov, dnevnih centrov za mlade, starejše, ambulantnih obravnav 

psihiatričnih bolnikov, oblikovanja manjših bivalnih enot v okviru zavodov. Preoblikovanju 

načina in konceptov dela so se posvetili tudi v psihiatričnih bolnišnicah in posebnih socialnih 

zavodih.  

Vsi slovenski posebni socialni zavodi so že vsaj desetletje v procesu deinstitucionalizacije, ki 

poteka počasi ter v vsakem od zavodov drugače, specifično. V daljšem časovnem obdobju se 

bodo vsi posebni socialni zavodi preoblikovali, zmanjšali, se lotili drugih in drugačnih načinov 

dela, postopoma bo prišlo tudi do njihovih ukinjanj. Vsi ti procesi se ne morejo zgoditi v 

kratkem časovnem roku, kajti nove oblike ne nastajajo dovolj hitro in imajo številne 

pomanjkljivosti ter ovire na poti nadomeščanja institucij (Videmšek, 2013). Proces 

deinstitucionalizacije se lahko izpelje samo s sodelovanjem vseh akterjev v družbi (politike, 

stroke, skupnosti, institucij, uporabnikov). V slovenskem prostoru se proces 

deinstitucionalizacije ni odvil s hitrostjo, pričakovanji in z željami njenih pobudnikov, 

uporabnikov in somišljenikov (Videmšek, 2013), in hkrati tudi ne po zastavljeni viziji posebnih 

socialnih zavodov (Cizelj idr., 2004). 

Flaker (2012) meni, da »se je zastoj deinstitucionalizacije zgodil po preselitvi prizadevanj za 

deinstitucionalizacijo iz nevladnih organizacij v javni sektor, po preoblikovanju skupnostih 

služb in po prvih sistematičnih preselitvah stanovalcev iz zavodov v skupnost« (str. 24). 

Sočasno je prišlo tudi do sprememb zakonodaje na področju duševnega zdravja, vendar pa je 

zaradi pomanjkanja političnega interesa in volje za spremembe proces zastal. 

Proces deinstitucionalizacije se z majhnimi koraki nadaljuje z različnimi akcijami, postopoma 

nastajajo različne skupnostne oblike pomoči oz. podpore, prizadevanja zanjo se morajo 

nadaljevati in družbena naravnanost in delovanje mora iti v smeri realizacije koncepta in njenih 

posameznih delov. Prav tako je nujno preoblikovanje in tudi zmanjševanje števila zavodov ter 

oblikovanje drugih manjših organizacijskih struktur v okvirih skupnosti, vendar je za to 

potreben sistematičen pristop. S sistematičnim pristopom, akcijskim načrtom 

deinstitucionalizacije (tudi z roki za prestrukturiranje zavodov in namenskimi sredstvi za to) 

naj bi se spodbudilo socialnovarstvene zavode k preoblikovanju v skupnostne službe, in kot je 

opredeljeno z dokumentom Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za 

področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi 

potrebami (Nagode, Bužan, Reberšak, Česen, M. in Kobal Tomc, 2011), naj bi se spodbujalo 

nastajanje služb, ki podpirajo samostojno življenje v skupnosti in načrtno preseljevalo 
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stanovalce iz zavodov v skupnost, pri čemer naj bi se temeljilo na konceptu zmožnosti ljudi do 

vseživljenjskega učenja (tudi oseb s posebnimi potrebami), institutih zagovorništva in 

samozagovorništva ter uvedbo individualnega financiranja (vključno z zaščito zlorabe denarja 

z uvedbo vavčerskega sistema). V omenjenem dokumentu (Nagode idr., 2011) je predvideno 

tudi »izenačevanje pogojev za izvajanje javne službe koncesionarjev in javnih zavodov (z 

največjo možno mero izbire storitev) za zagotovitev dolgotrajno vzdržnih in stimulativnih 

sistemov ter odpraviti odvzem opravilne sposobnosti« (str. 68). 

Zelo verjetno pa je, da nekateri odrasli s posebnimi potrebami, nekateri od stanovalcev v 

sedanjih posebnih socialnih zavodih, ki niso zmogli teže življenja v skupnosti, tudi v 

prihodnosti ne bodo zmogli takega načina življenja, ne glede na razloge.  

 

2.6 ŽIVLJENJE V USTANOVI 

Na ljudi, nastanjene v instituciji, ta vpliva na več ravneh in na vseh, zanje pomembnih 

področjih. Izvaja, nadomešča in dopolnjuje funkcijo podpore in pomoči, čemur je namenjena, 

in hkrati, da svojo dejavnost lahko izvaja, posameznika tudi omejuje. Ima jasna pravila 

delovanja in posameznik se ob vključitvi vanjo sooči z njenimi značilnostmi in pravili, katerih 

namen je, da ustanovi omogočijo delovanje in optimizacijo delovanja.  

Goffman (1961) uvede pojem totalne ustanove, ki jo definira kot segregiran prostor, ki v celoti 

zajame vsa področja človeka. Gre za »zaprto strukturo, ki zagotavlja popolno oskrbo in 

kolektivne aktivnosti« (str. 17). Opredeli, da so vsi vidiki posameznikovega življenja povezani 

z eno institucijo in zato z eno (institucionalno) oblastjo. V ustanovi posameznik vse svoje 

aktivnosti deli z drugimi posamezniki na isti lokaciji, vsi so obravnavani enako, vsa opravila in 

aktivnosti izvajajo skupaj. 

Vse, kar se dogaja v instituciji, je podrejeno njenemu urniku in ciljem in človek, ki v njej živi, 

je prisiljen to sprejeti.  

Lokacija totalnih ustanov je na robu družbe oz. stran od družbenega dogajanja – njene 

značilnosti so družbeno ločevanje, izolacija ter zaprtost.  

Posamezniku je v totalni ustanovi odvzeta možnost skrbi za samega sebe, saj totalna ustanova 

poskrbi za vsa področja, to pa pomeni razkroj njegove identitete in vpliva na pojav določenih 

oblik vedenja, ki posamezniku niso v korist, razvije različne oblike sekundarnih prilagoditev 

(pasivizacija, apatija, umik). 

Ljudje v ustanovi si delijo skupne prostore, dejavnosti, osebje, čas - v totalni ustanovi ni 

zasebnosti in posameznikove želje, potrebe niso pomembne.  

V totalni ustanovi sta dva svetova: svet osebja in svet uporabnikov, ključno vlogo poseduje 
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osebje, ki ima pozicijo moči, nadrejen položaj v primerjavi z ljudmi, ki so vanjo prišli živet, in 

so postavljeni v odnose odvisnosti od osebja. Osebje postavlja pravila, spremlja njihovo 

upoštevanje in določa načine sankcioniranja ob neupoštevanju.  

Totalna ustanova proizvaja nasilje z zahtevami, pravili, discipliniranjem, proizvaja od ustanove 

odvisne posameznike, ki se izven ustanove ne znajdejo več, povzroča pasivizacijo, 

razosebljanje in propad posameznika na račun njenega delovanja in ohranjanja. 

Totalna ustanova na noben način ne more nadomestiti družinskega okolja. 

 

Zaviršek in Škerjanec (1998) menita, da posameznik že ob vstopu v sistem socialnega varstva 

postane predmet obravnave in izgubi vpliv nad pomembnimi odločitvami v svojem življenju 

ter da o njem in zanj pomembnih odločitvah začnejo odločati drugi – strokovni delavci in 

skrbniki. Oseba izgubi vpliv na odločanje o sebi, o tem, kaj je zanjo najpomembnejše, kar 

navaja na misel, da je celoten sistem socialnega varstva oblikovan kot sistem z značilnostmi 

totalne ustanove oz. vsebuje njene elemente, ki jih strokovnjaki v sistemu pomoči prakticirajo.  

Mali (2012) je raziskovala podobnosti domov za stare in totalnih ustanov in prišla do naslednjih 

ugotovitev: 

- »Življenje stanovalcev ustanov je ločeno od življenja zunaj, gre za svojstven svet, ki je 

drugačen od zunanjega sveta. 

- Ob vključitvi v dom potekajo številni procesi razosebljanja posameznika v sprejemnih 

procedurah. 

- Ob vselitvi se mora star človek sprijazniti z vsemi značilnostmi novega okolja, bolj se mora 

sam prilagoditi »domu«, kot se »dom« prilagaja njemu. 

- Življenje med mnogimi drugimi ljudmi, ki se medsebojno ne poznajo ali si celo niso všeč, 

je kontaminirajoče, kar se odrazi še posebej pri negibnih stanovalcih v ustanovi, ki so 

izpostavljeni negi pred očmi sostanovalcev, pogosto pa osebje vstopa v sobe brez trkanja in 

tako moti zasebnost. 

- Vseobsegajoče skrbi za vse vidike posameznikovega življenja, značilne za totalne ustanove, 

v domovih za stare ni bilo opaziti. Zaželena je samostojna skrb za samega sebe, zaposleni 

usmerjajo in spodbujajo uporabnike k samostojni skrbi zase. 

- Delo v domovih za stare ne predstavlja rutinskega dela, ampak gre za emocionalno delo, 

vključevanje svoje osebnosti v delo, kar je pogoj za dobro oz. kakovostno delo z uporabniki. 

- Svoj prosti čas stanovalci preživljajo ob zaposlitvenih dejavnostih, ki se jih udeležijo glede 

na počutje in zdravstveno stanje. Predvsem so tu prikrajšani negibljivi stanovalci. 

- Med stanovalci domov ni bilo opaziti sekundarnih prilagoditev, pojavili pa sta se 
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prilagoditvi skromne drže in nekritičnosti do življenja v ustanovi. 

- Stanovalci v domovih sodelujejo v procesih soodločanja, kar zmanjšuje prepad med njimi 

in zaposlenimi. 

- Institucionalne ceremonije, skupni dogodki v domovih, ko so stanovalci in osebje na zunaj 

skupaj, vendar dogodki nimajo namena povezovanja obeh svetov, se pa zaradi spontanosti 

na obeh straneh povezovanje pogosto zgodi.« (str. 89). 

Mali (prav tam) je prišla, do zaključkov, da je v domovih za stare najti nekatere elemente 

totalnih ustanov, vendar ne vse, kajti kot pravi Goffman, so totalne ustanove idealen tip. Tudi 

tiste značilnosti, ki jih imajo domovi, niso skrajne. Uporabnika osebje upošteva, se prilagaja 

njegovim potrebam in zahtevam, a v okviru delovanja ustanove. Še vedno so v ospredju cilji 

ustanove: skrb za množico ljudi, nakopičeno na enem mestu, zato je življenje v ustanovi 

podrejeno pravilom in birokraciji. 

Mali (2012) meni, da od usmeritve ustanove odvisno, koliko in katere elemente totalne 

institucije, bo ustanova imela. Velja pa tudi nasprotno, da usmeritev institucije določajo obseg, 

vpliv, pogostnost in izrazitost elementov totalne institucije. Če zaposleni v domu bolj 

poudarjajo elemente medicinske obravnave uporabnikov, deluje dom bolj kakor totalna 

institucija. Če pa so v ospredju elementi socialne usmeritve, ki poudarjajo uporabnika, njegove 

zahteve, potrebe in aktivno vključevanje v življenje znotraj institucije, je elementov totalne 

institucije manj. Življenje v slednjem primeru še vedno poteka v instituciji, z vsemi lastnostmi 

institucionalne ureditve, le več stičnih točk je z življenjem v domačem okolju, ki je za večino 

starih ljudi, ki živijo v domu za stare, primarno, prvotno življenjsko okolje.  

Glede na ugotovitve o podobnostih doma za stare in totalne institucije, ki jih je navedla Mali, 

in o čemer je razmišljala tudi Anzeljc (2012), lahko ugotovitve uporabimo za preslikavo 

elementov totalnih institucij na celoten sistem socialnega varstva, tako lahko potegnemo 

določene vzporednice tudi v primerjavi podobnosti posebnega socialnega zavoda in totalne 

ustanove.  

Predvidevamo lahko, da ima posebni socialni zavod več značilnosti oz. elementov totalnih 

ustanov, kot jih ima splošen socialni zavod, izstopata vseobsegajoča oskrba s strani ustanove 

ter možni pojavi sekundarnih prilagoditev pri osebah s posebnimi potrebami, verjetno v 

povezavi z njihovimi značilnostmi in razumevanjem okolja, tudi v tem primeru pa je količina 

elementov totalne ustanove v posebnem socialnem zavodu odvisna od usmeritve oz. 

naravnanosti ustanove. 

 

Kljub procesom deinstitucionalizacije večina odraslih s posebnimi potrebami še živi v 
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ustanovah. Iz Analize sistema institucionalnega varstva (Zaviršek idr., 2015). izhaja podatek, 

da gre za »4186 ljudi v starosti od 18 do 65 let v socialno varstvenih zavodih, kombiniranih oz. 

posebnih socialno varstveni zavodih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno 

delovnih centrih« (str.7). Podatku bi morali prišteti še število oseb s posebnimi potrebami, 

starejših od 65 let, ki prav tako bivajo v omenjenih ustanovah tudi po doseženem 65-tem letu 

starosti, da bi dobili ustrezno končno številko.  

Ustanove so se različno odzvale na načela deinstitucionalizacije, destigmatizacije, 

normalizacije in inkluzije, k čemur so pripomogla protipsihiatrična gibanja, ustreznejša 

socialna politika, v skupnost usmerjena oblika podpore ljudi, različni študijski programi, 

prizadevanja za ozaveščanje celotne populacije, detabuiziranje duševnih motenj in priznavanje 

človekovih pravic vsem. V prid ljudi s posebnimi potrebami se spreminja zakonodaja, 

postopoma nastajajo različne skupnostne oblike pomoči oz. podpore, posebni socialni zavodi 

skladno z vizijo (Cizelj idr., 2004) zmanjšujejo število kapacitet, spreminjajo lokacije 

nastanitev in oblike bivanja. 

Kako posamezna ustanova prenaša sodobna načela deinstitucionalizacije v vsakdanjik ljudi, ki 

v njej bivajo, je odvisno od organizacijske oblike in velikosti, naravnanosti vodstva, vizije, 

znanja, izkušenj, stališč, naravnanosti zaposlenih in tudi posebnih potreb ljudi, ki tam živijo.  

2.6.1 POSEBNOSTI INSTITUCIONALNEGA DELA 

Wolfensberger in tudi Brandonova govorijo o pomenu in moči ustanov na sedmih področjih, ki 

se jih poimenuje »Sedem temeljnih načel normalizacije« (Dekleva, 1993, str. 21–22): 

»1) Vloga nezavednega v družbenih dejavnostih:  

Delovanje nezavednega – zanikanje in potiskanje neprijetnih vsebin iz stvarnosti se lahko 

zgodi, kadar gre za nasprotje z ideali ljudi, ki se jih le – ti močno zavedajo.  

V delovanju ustanov, katerih namen je ljudem pomagati, se pojavljajo tudi oblike dela, ki ne 

odražajo potreb klientov in so lahko tudi destruktivne. Te funkcije so lahko odkrite, lahko pa so 

del skritih kurikulov in posledica »sistematičnih slepih peg strokovnjakov«. 

2) Pomembnost pričakovanih vlog in soodvisnosti definiranja vlog za nastanek in odpravljanje 

odklonskosti:  

Pričakovanje določene vloge ustvarja pogoje zanjo in jo spodbuja. Na samodefiniranje klientov 

pomembno vpliva, kako jih definirajo zaposleni oz. ustanova. »Podoba dobrega zapornika ali 

pacienta ne prispeva k njegovi rehabilitaciji oz. ozdravitvi.« 

3) Teza ohranjanja:  

Krepitev odklonskosti zaradi koncentriranja deviantnih oseb – lažje je ohranjati neko odklonsko 
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vlogo, kot si prizadevati, da bi se preoblikovala. Bolj ko je posameznik socialno razvrednoten, 

več pozornosti je potrebno nameniti dvigovanju njegove vrednosti in izogibanju vsem vrstam 

delovanj, ki bi njegovo vrednost lahko zniževale.  

4) Razvojni model in pomembnost spodbujanja razvoja osebnih kompetenc:  

Razvoj osebnih sposobnosti, znanj, spretnosti, kompetenc je pomemben za zmanjševanje 

stigme. Ustanova lahko s svojim načinom delovanja jemlje kompetence in odgovornosti tako 

osebam s posebnimi potrebami, kot osebju - od klientov in zaposlenih se ne pričakuje, da bodo 

uporabljali znanja in veščine, ki bi jih sicer uporabljali v normalnem življenju. 

5) Moč (pozitivnega) posnemanja:  

Ustanova ponuja klientom modele, ki jih lahko posnemajo – pomembno je, da ti modeli sami 

niso odklonski, da gre za socialno pozitivno vrednotene, sprejemljive vsebine. 

6) Dinamika in pomembnost socialnih podob (»imidža«):  

Način, kako ustanova simbolično predstavlja kliente – kako ljudi poimenuje, naslavlja, opisuje 

v njihovi odsotnosti ali dokumentaciji, kakšno opremo jih daje v uporabo,... - in jih s tem 

razvrednoti in nadzoruje. 

7) Pomembnost osebne socialne integracije in vrednotene družbene participacije, za ljudi, ki so 

ogroženi s socialnim razvrednotenjem:  

Socialna integracija in družbena participacija klientov predstavljata že samo po sebi socialno 

pozitivno vrednotena dejavnika.« 

 

Sedem temeljnih načel normalizacije bi naj bilo del temeljnih usmeritev vsake ustanove, da 

osebje ne bi namenoma ali nevede delovalo kontraproduktivno s povečevanjem stigme, 

izoliranosti, poniževalnih in drugih oblik neustreznega vedenja, ki vplivajo na osebno 

integriteto ljudi.  

 

Weezel in Waaldijk (Krajnčan, 2012) opredelita institucionalno delo kot različne vrste 

psihosocialne pomoči, kjer je tega potrebnim ljudem zagotovljeno življenjsko okolje, ki je 

prilagojeno njihovim letom, težavam, motnjam in stanjem. Gre za skupno življenje določenega 

števila ljudi, ki niso izbrali drug drugega, v organiziranem, manj oz. bolj umetnem okolju. Gre 

za odsotnost od doma, karkoli že to pomeni za vsakega posebej, oddaljenost od svojega okolja, 

soseske, dvojnost zaposlenih in nameščenih in odvisnost oskrbovanih ali obiskovalcev od 

pristojnosti, dobre volje, prisotnosti, strokovnosti, moči in celo razpoloženja osebja, ki še ni 

povsem izginila v institucijah. 

Naštete značilnosti, ki se pojavljajo v institucionalnem delu, so tudi del življenja in dela ljudi, 
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ki se srečujejo v PSZ. Ker se s strani osebja pričakuje profesionalen odnos, morajo le-ti svojo 

pozornost usmeriti na področje oz. področja odvisnosti, da se jih ne širi, ampak da se jih 

prepozna in prizna in ter dela na tem, da se zmanjšajo v največji možni meri. 

 

Pri institucionalnem delu, Krajnčan (2012, po Weezel in Waaldijk) izpostavi:  

- »razdvojenost med poloma – odprtost in zaprtost, 

- opredelitev dimenzije discipline in svobode,  

- usmerjenost na skupino ali usmerjenost na posameznika, 

- dolžino bivanja v instituciji, 

- prednost zagotavljanja prostora za življenje ali psihoterapevtskemu ali vzgojnemu 

delovanju, 

- nasprotje med spontano, bolj ali manj naravno življenjsko skupnostjo ali do podrobnosti 

organizirano, načrtovano, urejeno organizacijo, 

- polarnost med oporečnimi silnicami – med družbeno izključitvijo »slabih«, »hudih«, 

»nevarnih« posameznikov in zagotavljanjem toplega okolja.«  

 

Zaposleni v ustanovah ves čas delujejo na polju teh dilem, teh okvirov in lovijo ravnotežje med 

osebnimi načeli, željami in pričakovanji do sebe in dela, osebno sprejemljivimi možnostmi 

delovanja, zahtevami in pričakovanji nadrejenih oz. ustanove. Vse omenjeno vpliva na odnose, 

ki jih zaposleni vzpostavljajo z uporabniki, zato je tej tematiki potrebno posvečati veliko 

pozornosti v sklopu izobraževanj, pri evalviranju dela in načrtovanju novih oblik sodelovanja. 

Kaj je v sedanjem času osnovni cilj in najboljši pristop v institucionalnem delu, težko 

definiramo, tako na teoretičnem, kot tudi praktičnem nivoju, zagotovo del odgovora k temu 

prispeva tudi jasna opredelitev nalog in funkcij ustanove. 

 

Funkcija PSZ ni, da poskrbi za usposobljenega, okrepljenega, zdravega in v družbo 

vključenega posameznika, ampak naloge in funkcije PZS opredeljuje omogočanje in 

zagotavljanje stabilnega in varnega okolja, kakovostnega življenja, ohranjanje največje 

možne mere samostojnosti in pridobljenih znanj, izkušenj osebam s posebnimi potrebami 

ter nadomeščanje funkcije doma, osebam, ki zaradi svojih osebnih značilnosti in drugih 

razlogov ne morejo živeti doma.  

Čeprav je iz ustanove možno oditi, se vrniti v domače okolje ali oditi v druge oblike skrbi, ni 

temeljna funkcija PSZ, da posameznika usposablja za bolj samostojno življenje. K temu ga 

spodbuja na različne načine, z različnimi dejavnostmi in pristopi, po tem, ko se oseba počuti 
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dobro, varno in sprejeto. 

Ideje deinstitucionalizacije so »začimba«, ki naj bi jih k svojim temeljnim nalogam, usmeritvam 

in načinom delovanja dodala ustanova. 

 

Brandon in Brandon (1994) navajata osnovna načela študije iz Gloucestershirea, kot primer 

smiselnega oblikovanja osnovnih usmeritev za delo izvajalcem pomoči in podpore osebam s 

posebnimi potrebami: 

- »invalidi so bolj omejeni z odnosom drugih do njih, kot pa s svojo osnovno omejitvijo, 

- invalidi imajo temeljno pravico sami sprejemati odločitve in držati svoje življenje v svojih 

rokah, 

- zdravstvene in socialne storitve so bolj učinkovite, če se izvajajo na osnovi partnerstva med 

delavcem in stranko.« (str. 11). 

Poznavanje teh načel oz. usmeritev pomaga zaposlenim, da se izognejo možnim pastem v 

ustanovah podpore in pomoči, da bi na različne načine zlorabljali pravice oseb s posebnimi 

potrebami: se namesto njih odločali in s tem omejevali njihove možnosti, povzročali njihovo 

nemoč in odvisnost od drugih in ovirali njihovo vključevanje v okolje in vzpostavljanje 

odnosov. 

 

2.7 ZAKONODAJNI OKVIR  

Posebne potrebe otežujejo enakovredno vključevanje posameznika v ožje in širše družbeno 

okolje ter uveljavljanje različnih pravic, s svojim odnosom, z ravnanjem, s pristopi pa to lahko 

počne tudi družba s svojim sistemom pomoči in z oblikami organizirane podpore osebam s 

posebnimi potrebami. Zagotavljanje inkluzije in deinstitucionalizacije je dolgotrajen, 

večplasten proces, ki ne poteka tako hitro, kot bi želeli.  

Razloge za to gre iskati v pogosto samo deklarativnem priznavanju pravic oseb s posebnimi 

potrebami, zakonodaji in načinih financiranja programov za osebe s posebnimi potrebami in 

pomanjkanju različnih možnosti in oblik bivanja v družbi. Številni odrasli s posebnimi 

potrebami, posebno tisti z več motnjami, ne živijo v domačem okolju z vsemi prilagoditvami. 

Njihovo domače okolje jim iz različnih razlogov ne more nuditi vsega, kar potrebujejo in želijo. 

Razlogi za to so različni, lahko so na strani domačih oz. svojcev in samega okolja, lahko so na 

strani osebe s posebnimi potrebami ali tudi na obeh straneh. 

Osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do socialno varstvenih storitev, s katerimi naj bi 

zadostili njihovim splošnim, osnovnim, običajnim in tudi posebnim potrebam in jim omogočili 
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enakovredno vključevanje v družbo.  

2.7.1 ČLOVEKOVE PRAVICE 

Temeljni zakonodajni okvir predstavljajo človekove pravice, sprejete v Splošni deklaraciji o 

človekovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina združenih narodov leta 1948 

(Generalna skupščina ZN, 1948, Resolucija št. 217 A (III)), ki v preambuli izpostavi, da so 

»človekove pravice pridobljene z rojstvom in pripadajo vsem, ne glede na raso, spol, nacionalno 

ali etnično pripadnost, jezik, vero ali katero koli drugo osebno okoliščino. Človekove pravice 

vključujejo pravico do življenja in svobode, prepoved suženjstva in mučenja, svobodo mišljenja 

in izražanja, pravico do dela in izobraževanja ter še veliko več. Vsi smo upravičeni do teh pravic 

brez diskriminacije. Mednarodno pravo človekovih pravic nalaga obveznosti vladam, da 

delujejo na določen način ali da se vzdržijo določenih ravnanj, vse s ciljem, spodbujati in 

varovati človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika ali skupine.« (Splošna 

deklaracija, 2015). 

Trenutna svetovna situacija kaže sicer povsem drugačen obraz, temeljne človekove pravice so 

kršene v vseh družbah, kar pa ne zmanjšuje obvez vsakega posameznika, da se zanje ne bi 

zavzemal ali jih skušal zagotavljati sebi in drugim.  

Ideja deinstitucionalizacije temelji na izhodiščih, da totalne ustanove kršijo nekatere od 

temeljnih človekovih pravic.  

Flaker (2014) izpostavlja: »Totalne ustanove kršijo številne temeljne človekove pravice – 

predvsem pravico do svobode, do osebnega dostojanstva, zasebnosti in svobode gibanja (členi 

3, 5, 9, 12 in 13 Splošne deklaracije o človekovih pravicah). Prav tako okrnijo možnosti majhnih 

vsakdanjih odločitev, kaj hočemo delati ali s kom si želimo biti. Ustanove vzpostavljajo 

prevlado enih ljudi nad drugimi in krepijo odvisnost uporabnikov od osebja,...« (str. 1) 

Zavodi, ustanove, ne glede, koliko se približajo idealnemu tipu totalne inštitucije, o kateri 

govori Goffman (1961), v svojem delovanju posežejo na področje temeljnih človekovih pravic, 

zato je potrebno izobraževanje zaposlenih in takšna oblika delovanja ustanove, ki na to področje 

ne posega in potencialne možnosti, da bi kršila človekove pravice ljudem v ustanovi, izniči. 

Institut varuha človekovih pravic je namenjen prav temu.  

Dopolnitev in podporo Splošni deklaraciji človekovih pravic predstavlja tudi Evropska 

konvencija o varstvu človekovih pravic iz leta 1950 (Evropska konvencija, 2016), s 

spremenjenima protokoloma in dopolnilnimi protokoli, ki jo je Slovenija podpisala v letu 1993, 

ratificirana pa je bila v naslednjem letu (Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji Konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1994). 



20 

 

2.7.2 KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH INVALIDOV OZ. 

LJUDI Z OVIRAMI 

Dokument, ki se osredotoča na človekove pravice oseb s posebnimi potrebami, je Konvencija 

ZN o pravicah invalidov (2006) oz. ljudi z ovirami. (Za to poimenovanje so se odločili 

predstavniki Mreže za deinstitucionalizacijo (v nadaljevanju MDI) (Zaviršek idr., 2015): 11, 

12, , ki Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enakost spolov R Slovenije (v 

nadaljevanju MDDSZ) očitajo napačen oz. neustrezen prevod angleškega dokumenta UN 

Convention on the Rights of People with Disabilities, »uporabo besede invalid pa tudi kot 

konceptualno napako, kajti vsi ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju, nimajo uradnega 

statusa invalida« (str. 11, 12); MDI zato pričakuje, da bo to napako MDDSZ z novim prevodom 

tudi popravilo. Generalna skupščina ZN je dokument sprejela decembra 2006, Slovenija je 

Konvencijo podpisala marca 2007, ratificirana pa je bila v aprilu leta 2008 (Konvencija o 

pravicah invalidov, 2006). Gre za dokument, ki kot prvi zagotavlja uveljavljanje človekovih 

pravice, uveljavljanje načel enakih možnosti in enake obravnave, preprečevanje diskriminacije 

oseb s posebnimi potrebami. 

Dokument poudarja pravice do dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanja osebne 

integritete, samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, spoštovanja zasebnosti, 

izobraževanja, zdravja, usposabljanja in rehabilitacije, dela in zaposlitve, ustrezne življenjske 

ravni in socialne varnosti, sodelovanja v političnem in javnem življenju, ipd. 

Tudi ta dokument je podlaga procesom deinstitucionalizacije v Sloveniji, s podpisom se je 

Slovenija obvezala, da bo deinstitucionalizacijo izpeljala. 

2.7.3 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Celotno II. Poglavje v Ustavi R Slovenije (1991) je namenjeno področju človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin (od 14. do 65. člena), ki vsekakor vključujejo tudi pravice oseb s posebnimi 

potrebami, posebej pa je jim namenja pozornost v 14. členu »Enakost pred zakonom« 

opredeljeno »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino. 

Vsi so pred zakonom enaki.« (Ustava R Slovenije, 1991, 14. člen) 

O pravicah invalidov govori tudi 52. člen »Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno 

varstvo ter usposabljanje za delo.  
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Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo 

pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi.  

Izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev.« (Ustava 

R Slovenije, 1991, 52. člen) 

 

Podlago za zagotavljanje pravic oseb s posebnimi potrebami sicer predstavlja nacionalna 

zakonodaja z naslednjimi zakoni in drugimi akti: 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007), 

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev s popravki (Uradni list RS, 

št. 127/2003, 53/2009) 

- Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 

41/1983), 

- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, (Uradni list RS, št. 69/2004), 

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007) 

- ter drugi zakoni, programi (npr. Akcijski program za invalide 2014 - 2021, 2014), strategije 

(npr. Strategija o dostopnosti Slovenije, 2005). 

 

Obstoječa zakonodaja naše države velja za zastarelo in neustrezno na različnih področjih, 

predvsem ker v nezadostni meri, le na formalni ravni, ne pa tudi na dejanski, zagotavljala vsem, 

ne glede na (ne)oviranost, enakih pravic in možnosti. 

V času priprave naloge so v procesu priprave in pred sprejemom novi zakoni, ki naj bi korenito 

posegli na področje pravic in storitev za osebe s posebnimi potrebami. Gre za zakon o 

dolgotrajni oskrbi, zakon o osebni asistenci ter zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, kot 

del nalog Vlade R Slovenije oz. Nacionalnega reformnega programa za obdobje 2014 – 2015 

(Zaviršek idr., 2015). 

 

2.7.4 ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU  

Zakon o socialnem varstvu (2007) (v nadaljevanju ZSV) v II. poglavju določa več vrst socialno 

varstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči posamezniku, družini in skupini pri 

reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno 

varstvene storitve (ZSV, 2015) se nudijo zaradi: 

1) preprečevanja socialnih stisk in težav,  

2) odpravljanja socialnih stisk in težav.  
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1) Za preprečevanje socialnih stisk in težav določa ZSV storitev socialne preventive, ki obsega 

aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.  

2) Za odpravljanje že obstoječih stisk in težav določa zakon (ZSV, 11. do 18. člen) več vrst 

storitev, ki obsegajo:  

- svetovanje posamezniku, do česar je upravičen vsakdo, ki na ozemlju Slovenije potrebuje 

pomoč,  

- pomoč družini, 

- institucionalno varstvo, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi 

organizirani obliki. Namen takega varstva je, da se odrasli osebi ali otroku, ki potrebuje 

varstvo, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, in sicer predvsem z 

bivanjem, prehrano, varstvom in zdravstvenim varstvom; institucionalno varstvo je 

organizirano v javnih socialno varstvenih zavodih in v drugih socialno varstvenih zavodih, 

- organizirana skrb z vodenjem in varstvom ter zaposlitvijo pod posebnimi pogoji odraslih 

telesno in duševno prizadetih oseb se izvaja v varstveno delovnih centrih, ki imajo status 

javnega socialno varstvenega zavoda, 

- pomoč delavcem v podjetjih, zavodih in pri drugih delodajalcih pri reševanju osebnih težav 

v zvezi z delom in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz 

zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in družinskega 

varstva.  

ZSV določa, da imajo opisane storitve naravo pravice, kar pomeni, da posameznik, ki potrebuje 

določeno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku. Pravice do 

storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence 

pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti.  

Posameznik ima na področju socialnega varstva možnost uveljavljati tudi pravico do izbire 

družinskega pomočnika (ZSV, 2007, 18.a do 18.r člen), ki jo lahko uveljavljajo polnoletne 

osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.  

 

Tudi osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do zgoraj opisanih storitev, skladno z 

zakonodajo, in celoten sistem institucionalne oskrbe temelji na teh podlagah. 

 

Neposredne naloge po zakonu o socialnem varstvu (Socialnovarstvene storitve, 2015) izvajajo 

javni socialno varstveni zavodi, ki vključujejo: 

- 62 centrov za socialno delo 

- 55 domov za starejše, 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/svetovanje_posamezniku/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/institucionalno_varstvo/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/vdc/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/


23 

 

- 7 posebnih zavodov za odrasle, 

- 5 socialno varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo ali 

najtežjo motnjo v duševnem razvoju,  

- 34 varstveno delovnih centrov, 

- 10 kriznih centrov za mlade in 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja. 

 

Prav tako so izvajalci teh nalog zasebni zavodi s koncesijami, nevladne organizacije in druge 

pravne osebe. 

Kritiko obstoječe zakonodaje, stanja na področju socialno varstvenih storitev v povezavi z 

osebami s posebnimi potrebami so pripravili v okviru MDI (Zaviršek idr., 2015). 

Za Slovenijo velja, da se je, kljub procesom deinstitucionalizacije, ki so se začeli že konec 

šestdesetih let minulega stoletja, neustrezno in pomanjkljivo odzvala na nujne spremembe 

odnosa do oseb s posebnimi potrebami in z institucionalizirano obravnavno ljudi zanemarila 

vidik človekovih pravic in enakih možnosti. 

 

2.8 INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Institucionalno varstvo predstavlja eno od oblik socialnovarstvenih storitev, utemeljenih z 

Zakonom o socialnem varstvu (2007). Le - ta v 16. členu opredeli, da »Institucionalno varstvo 

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

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, 

organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.« (ZSV, 2007, 16. člen) ter tudi 

»Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, določenimi s tem 

zakonom, namesto pravice do celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega 

pomočnika.« (ZSV, 2007, 16. člen). 

Torej se odrasli s posebnimi potrebami, ki iz katerega koli razloga ne morejo živeti samostojno 

ali v okviru družine, odločajo med nekaj možnostmi oz. oblikami storitve, glede na lastne želje, 

potrebe, in možnosti. 

Storitev (Institucionalno varstvo, 2015) se deli na: 

- osnovno oskrbo (bivanje, organiziranje prehrane, tehnična oskrba, prevozi), 

- socialno oskrbo (dejavnosti izvajanja vsebin socialne preventive, terapije in vodenja), 

skladno s predpisi s področja socialnega varstva in 
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- zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva, 

- odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru institucionalnega 

varstva zagotavljajo tudi posebne oblike varstva.  

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 

preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik 

varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.  

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti 

(vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva 

so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni 

okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju 

osebnih in socialnih stisk.  

 

Izvajalci storitve institucionalnega varstva (Institucionalno varstvo, 2015) so:  

- domovi za starejše oz. splošni socialno varstveni zavodi, 

- posebni socialno varstveni zavodi (v Prilogi št. 1), 

- socialno varstveni zavodi za usposabljanje (v Prilogi št. 1),  

- nadomestne oblike bivanja in oskrbe. 

 

2.8.1 POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVODI V SLOVENIJI 

Izvajalci socialno varstvene storitve za odrasle s posebnimi potrebami so vsi zgoraj našteti 

izvajalci, vendar v praksi prihaja tudi do neustreznih namestitev oseb s posebnimi potrebami 

zaradi osebnih stisk, nezagotovljene oskrbe oseb s posebnimi potrebami, pomanjkanja prostora 

v ustreznih ustanovah ter drugih razlogov, običajno s strani svojcev. 

Neustreznost namestitve pomeni, da institucija osebi s posebnimi potrebami ne zagotavlja 

realizacije vseh potreb in ne nudi ustreznih programov glede na specifiko potreb. Formalno 

lahko ustanova, ki ne zagotavlja ustreznih programov osebam s posebnimi potrebami, to težavo 

reši na način, da osebi s posebnimi potrebami ali njenemu skrbniku ponudi v podpis izjavo, s 

katero se strinja, da v tej obliki namestitve nima posebnih oz. prilagojenih programov. Razlog 

za take odločitve je predvsem finančne narave, saj so storitve posebnih socialnih zavodov dražje 

od storitev splošnih zavodov in ko so plačniki ali doplačniki storitev svojci, problematiko 

rešujejo s tega vidika in ne le z vidika svojca s posebnimi potrebami. 

Sporno je, da splošni zavodi v svojo oskrbo sprejemajo osebe s posebnimi potrebami, vendar 

se želijo/hočejo/morajo obnašati tržno in zato na ta način polnijo svoje proste kapacitete, ki so 
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nastale in nastajajo zaradi velikega števila mest v inštitucionalnem varstvu starejših. V 

preteklosti je bilo primerov neustreznih namestitev več, z večjo pozornostjo do potreb odraslih 

s posebnimi potrebami, razvojem nekaj drugih oblik oskrbe (dnevni centri, bivalne 

skupnosti,...), se je začelo bolj upoštevati tudi specifiko različnih potreb uporabnikov. 

Ustanove, v katere se vključijo odrasli s posebnimi potrebami, naj bi jim omogočale enake 

pravice, kot jih imajo drugi odrasli ter dopolnile ali nadomestile primanjkljaje in funkcije 

družinskega okolja. Živijo lahko v posebnih socialnovarstvenih zavodih (imenovanih tudi 

posebni socialni zavodi), ki so najpogostejši izvajalci storitve, domovih upokojencev s 

posebnimi enotami oz. kombiniranih zavodih, zavodih za usposabljanje, varstveno-delovnih 

centrih (nekateri izvajajo tudi domsko varstvo), bivalnih skupnostih in nevladnih organizacijah. 

Nekateri odrasli s posebnimi potrebami živijo samostojno ali ob pomoči svojcev in/ali 

družinskih pomočnikov tudi v domačem okolju. 

 

Omenjene ustanove skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva izvajajo 

institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami. Ustanove so različno velike, različno 

organizirane in se nahajajo v različnih lokalnih okoljih. Strokovno delo v njih izvajajo različni 

strokovni profili, na podlagi Pravilnika o standardih in normativih v socialnem varstvu (2010).  

V letu 2013 (zadnji dostopni oz. objavljeni podatki) je bilo po podatkih Statističnega urada R 

Slovenije v institucionalnem varstvu 5374 odraslih s posebnimi potrebami in sicer 2178 v 

posebnih socialno varstvenih zavodih in 3196 v VDC – jih, podatke za leto 2014 navaja tudi 

MDI v Analizi sistema institucionalnega varstva (Zaviršek idr., 2015) in navaja podatek 5638 

ljudi, od teh 4186 v starosti od 18 do 65 let. 

V starosti pod trideset let je bilo po podatkih SURS (SURS, v Prilogah št. 2 in št. 3) v 

institucionalnem varstvu 34 oseb s posebnimi potrebami. Takšno število je v primerjavi z 

drugimi navedenimi starostnimi skupinami nizko, predvidevamo lahko, da se pri tako mladi 

populaciji družina oz. svojci in vse strokovne službe ter skupnost angažira in trudi z viri pomoči 

v okolju, da namestitev v institucionalno obliko ne bi bila potrebna ali pa še bivajo v 

institucionalnih namestitvah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, skladno z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS, št. 58/2011, 

z dne 22.07.2011). V starostnem obdobju med 50 in 60 leti je v PSZ največ uporabnikov, 

predvsem moških, med najstarejšo populacijo (po 75 letu) v PSZ prevladujejo ženske. Verjetno 

lahko razmišljamo, da gre podobno, kot pri starostnikih brez posebnim potreb, kot razlog iskati 

daljšo življenjsko dobo žensk. O razlogih, zakaj je v PSZ več moških, ni podatkov, razmišljamo 

lahko v smeri, da je v populaciji, ki je vključena v take oblike skrbi za osebe s posebnimi 



26 

 

potrebami, več tistih, ki so v domačem okolju preveč težavni, težje prilagodljivi in težje 

obvladljivi iz različnih razlogov in zato v tem okolju ne zmorejo konstruktivno sodelovati.  

Iz objavljene tabele SURS (SURS, v Prilogah št. 4 in 5) izhaja, da je v PSZ nastanjenih več kot 

dve tretjini oseb, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, ter ljudi, ki imajo več motenj 

hkrati. Ljudi, ki so gibalno ali senzorno ovirani in ljudi s somatskimi boleznimi je v teh 

ustanovah manjše število, kar gre pripisati siceršnji sposobnosti avtonomnega odločanja o sebi 

in skrbi zase ob pomoči asistentov. Populacija, ki ima več motenj hkrati in populacija z 

dolgotrajnimi težavami je za različne oblike skupnostnih obravnav prezahtevna in zato osebe 

same ali ob pomoči poiščejo zanje bolj kompleksno pomoč, kot jo lahko nudijo trenutne 

skupnostne oblike skrbi ter pomoči.  

 

2.8.2 ŽIVLJENJE ODRASLIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V USTANOVI  

Wolfensberger s sodelavci (Zagorc, 1993) je oblikoval inštrument za merjenje normalizacije 

»PASSING« v ustanovah, preko katerega je možno ugotavljati nivo oz. stopnjo normalizacije, 

ki jo ustanova dosega.  

Vsebuje 42 postavk, ki jih je možno uvrstiti v 5 tematskih področij: 

- »pomen fizične podobe ustanove, 

- pomen okolice ustanove, 

- oblikovanje programov, 

- pravice in avtonomija klientov, 

- odnos institucije do klientov, osebje« (Zagorc, 1993, str. 67). 

 

V življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v ustanovi so vsa zgoraj navedena področja 

zelo pomembna, ne glede na izvor oz. razlog njihove različnosti oz. oviranosti. 

Kljub temu, da je bilo Wolfensbergerjevo izhodišče podano s predpostavko v zavod vključenih 

otrok in mladostnikov, ga je možno smiselno uporabiti pri analiziranju normalizacije v 

ustanovah odraslih s posebnimi potrebami. Gre za poudarke oz. bistvena področja v življenju 

posameznika, vključenega v ustanovo. 

Povzemimo bistvene vsebine postavk (Zagorc, 1993): 

1) Pomen fizične podobe ustanove določajo zunanjost, opremljenost, ime ustanove, vrsta in 

oblika financiranja ustanove. 

Ustanovi določa njen značaj že njena zunanjost, izgled stavb in urejenost, ki pokažejo, koliko 
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in kako se ustanova posveča varnosti in udobju uporabnikov, ki v njej živijo. Navzven naj bi 

zgradba po ničemer ne odstopala od okolice (velikost, starost, arhitekturni stil, neobičajni, 

nenavadni dodatki), torej naj bi zunanjost bila določena z značilnostmi lokalnega okolja, 

notranjost pa naj bi določale splošne kulturne norme.  

Med zunanjostjo in notranjostjo naj ne bi bilo neskladij, ki bi povzročala neudobje ljudi, ki v 

zgradbi bivajo. Skladnost in estetska urejenost prostorov odražata odnos do uporabnikov, 

usklajenost z njihovo starostjo, pozornost in trud, namenjen njihovemu dobremu počutju, 

upoštevanje oz. spoštovanje njihovega dostojanstva, socialnega statusa in ostalih vlog, s 

poudarkom na ohranjanju in izboljšanju samopodobe. 

Opremljenost prostorov mora zagotavljati udobnost, pravo razmerje med udobno, dovolj varno 

in pretirano zaščitniško opremo, ki onemogoča možnosti učenja, povzroča odvisnost od 

ustanove in zmanjšuje možnost obvladovanja življenjskih izzivov. 

Istočasno morajo ljudje, ki v ustanovi bivajo, imeti možnost razvoja in izražanja 

individualnosti, kar pomeni možnost do zasebnega prostora, v katerega se lahko umakne 

kadarkoli in je oblika zasebnosti sprejemljiva tudi glede na posebne potrebe osebe. Možnost 

upoštevanja posameznika zagotavlja vsaj delna mobilnost pohištva, ki omogoča razporejanje 

uporabnikom po lastnih željah ter jim nudi občutek varnosti, zasebnosti, zadovoljstva, umik od 

ostalih. 

Pripomočki in oprema morajo biti prilagojeni specifiki potreb posameznika (npr. termo posoda 

za osebo, ki se počasi prehranjuje, ustrezna temperatura in vlažnost v prostorih,...) 

 

2) Pomen okolice ustanove je določen preko: 

- aktivnosti programov, ki se simbolično prenesejo na dejavnosti in podobo ustanove 

(lokacija v ustanovi – če gre za izvajanje dejavnosti ustanove v prostorih druge ustanove, 

lokacija okrog ustanove, lokacija sosednje, bližnje ustanove, in neprimerne druge ustanove 

v bližini, oddaljenost drugih ustanov, ki bi bile stigmatizirajoče). 

- Možnosti uporabnikov ustanove, da se vklopijo v okolico in si pridobijo, povrnejo izkušnje 

za samostojno življenje (pogoji asimilacije v okolje, število ljudi s posebnimi potrebami, ki 

jih lahko okolica sprejme medse brez posebnih težav, druge specifične populacije v okolju, 

gre za ravnotežje med vsemi naštetimi dejavniki). 

- Možnosti različnih virov za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v okolje, njihova 

primernost, ustrezne možnosti dostopa do njih ter velika možnost izbora razpoložljivih 

virov. 

- Prometne ureditve soseske, kjer se ustanova nahaja, ki omogoča lahek in varen dostop in 
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možnosti srečevanja, obiskovanja med uporabniki in njihovimi bližnjimi.  

 

3) Oblikovanje programov (glede na ustanovo in glede na potrebe uporabnikov je potrebna 

skladnost): 

- usmeritev ustanove naj bi bila skladna z značilnostmi okolja, soseske, v kateri je locirana, 

- programi, ki jih ustanova izvaja za uporabnike, morajo temeljiti na upoštevanju 

individualnih potreb posameznikov, njihovih značilnosti in jim omogočati razvoj. Programi 

ustanove morajo biti skladni z identificiranimi potrebami uporabnikov – ustanova ne more 

in ne sme zadovoljiti vseh potreb uporabnikov, vendar pa mora zagotoviti skladnost 

njihovih resničnih potreb s ponujenim programom, ki ga izvaja,  

- skladnost programa in usmeritve ustanove s kulturnimi normami, ki veljajo (za sovrstnike) 

izven ustanove. 

Tipi aktivnosti: ponujene naj bi bile aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo tudi sovrstniki izven 

ustanove: 

Zahteva normalizacije je, da ima ustanova čim manj programov sama zase, da se ljudje 

povezujejo oziroma vključujejo v dejavnosti v soseski.  

Časovna usklajenost aktivnosti – primerna glede na leta (čas obrokov, čas počitka), ravnotežje 

v izvajanju aktivnosti, omogočanje umika v samoto, kot v domačem okolju, v ustanovi se 

izvajajo permanentne vsakodnevne aktivnosti z vedno istimi osebami. 

 

4) Pravice in avtonomija klientov 

Wolfensberger (Zagorc, 1993) izhaja iz položaja otrok in mladostnikov, ki živijo v zavodih, 

poleg zagotavljanja socialne varnosti, skladne z zakonodajo, o avtonomiji razmišlja kot o 

procesu postopnega pridobivanja avtonomije s kronološko starostjo oziroma o adaptivni 

avtonomiji in pravicah v okviru posameznikove prikrajšanosti – uporabnikom pa mora biti 

dana najvišja možna mera vzpodbujanja, samoodločanja, kontrole nad lastnimi dejanji, pravice 

dopuščene do mere, kot je običajno in kulturno sprejemljivo za splošno populacijo, kar v 

primeru odraslih pomeni popolno avtonomno odločanje o sebi. 

 

K razvoju avtonomije posameznika sodi tudi oblikovanje, razvijanje in negovanje odnosa do 

lastnine, ki poteka tudi preko učenja nekaterih življenjskih opravil – kaj bo kdo potreboval, je 

odvisno od številnih dejavnikov, lastnina predstavlja določeno mero svobode in neodvisnosti 

(npr. uporaba avtomobila, kolesa,...), pomembno je učenje skrbi za lastnino, če jo imaš, kajti 

lastnina posameznika identificira, mu zagotavlja občutek osebne varnosti, označuje 
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posameznikov osebni prostor, osebna lastnina je še posebej pomembna pri ljudeh s šibkim 

vrednostnim sistemom – izkušnja obubožanja ob prihodu v ustanovo. 

Wolfensberger meni (Zagorc, 1993), da bi ustanove morale zavarovati svoje kliente pred izgubo 

lastnine in jim omogočiti učenje na primerni lastnini, jih naučiti pravilnega ravnanja z lastnino 

ter spoštovanja materialnih dobrin, za kar bi morala iskati najprimernejše načine in oblike dela 

z uporabniki, jih voditi, vzpodbujati. 

 

5) Odnos institucije do klientov, osebje 

Kot najpomembnejši cilj normalizacije Wolfensberger navaja »ustvarjanje in zviševanje 

socialne podobe oz. imidža motenih oseb ob hkratnem izboljševanju njihovih osebnostnih 

kompetenc« (Zagorc, 1993, str. 77). 

Osebnostne kompetence se nanašajo na naslednja področja: telesno integriteto – v smislu 

razvijanja in varovanja zdravja in fizičnih sposobnosti, z namenom preprečevanja še hujših 

oblik motenosti, samo - pomočne sposobnosti – hoja, hranjenje, oblačenje, negovanje 

zunanjosti, ..., intelektualne zmožnosti in prilagodljivosti, socialne sposobnosti - negovanje in 

učenje prijateljstva, gostoljubnosti na ravni medosebnih interakcij, delovne sposobnosti, 

vključno s pridobitvijo maksimalne možne ravni ekonomske samostojnosti, rekreacijske 

zmožnosti, vključno s fizično sposobnostjo, sposobnostjo za delo v timu ter razvojem 

sposobnosti za kreativno izbiro preživljanja prostega časa, samozavedanje, ki je močno 

povezano s sporazumom do samega sebe, svoje podobe in svojega dela in se kaže tudi skozi 

izražanje identitete posameznika, imanentne spretnosti, ki vključujejo razvijanje vzdržljivosti, 

marljivosti, iniciativnosti, samostojnosti, discipline, poguma ter posamezniku primerne stopnje 

tveganja, zmožnosti vzdrževanja reda posameznikovega življenjskega okolja – doma, bivališča, 

razvijanje varnosti v fizičnem in socialnem okolju. 

 

Vsa našteta področja kompetenc so pomembna (Zagorc, 1993), kajti več kot oseba s posebnimi 

potrebami zmore, več ima možnosti za enakovredne stike z osebami brez posebnih potreb, 

posameznik z več kompetencami je bolje in hitreje sprejet v okolju, kar pomeni tudi višje oz. 

boljše življenjske pogoje in ekonomske možnosti; družba veliko hitreje sprejme osebe s 

posebnimi potrebami, če so le – te sposobni uporabljati čim več spretnosti in veščin; z večanjem 

kompetenc oseb s posebnimi potrebami se ustanova izogne krivdi za posameznikovo regresijo, 

destrukcijo in deterioracijo življenja. 

 

Pogoji, ki jih mora ustanova zagotoviti uporabnikom (Zagorc, 1993), da bi jim na ta način 
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omogočila najboljše možnosti za osebnostno rast in razvoj ter spretnosti za čim bolj samostojno 

življenje: 

- »oblikovanje skupin uporabnikov, upoštevajoč njihovo starost, številčnost v skupini, 

potrebe, da se izogne nižanju socialne vrednosti oseb s posebnimi potrebami, 

- sestava osebja, upoštevajoč transferne reakcije klientov, s poudarkom na zunanjem izgledu 

ter starosti zaposlenih, ki je vsaj približno skladna s starostjo uporabnikov, ki omogoča 

odnose zaupanja, ne povzroča dodatnih zapletov in zadreg, ustrezne osebnostne zgodovine 

zaposlenih (od ustrezne izobrazbe, sposobnosti za opravljanje tega dela, zainteresiranosti in 

zavzetosti za delo ter z zaupanjem v uspeh, napredek, socialnega statusa in vloge 

zaposlenih).  

- odnosi med uporabniki, osebjem in zunanjimi obiskovalci: Vpliv na uporabnike oz. njihove 

kompetence imajo ljudje, s katerimi so v stiku: dinamizem pričakovanih oblik vedenja (1. 

dinamizem) - vpliv vedenja do uporabnikov in pričakovanj, ki jih imajo do oseb s posebnimi 

potrebami zaposleni v ustanovi, zunanji obiskovalci (svojci, prijatelji in drugi) in 

dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Uporabniki težijo k temu, da bi pričakovanja izpolnili, 

s tem se pričakovanja do njih še povečujejo (začaran krog). Nujna je skladnost zahtev in 

pričakovanj s (starostno) podobno populacijo v zunanjem okolju.« (str. 79 - 84). 

 

Wolfensberger navaja kot učinkovito strategijo spreminjanja in oblikovanja vedenja oseb s 

posebnimi potrebami »moč imitacije in modeliranja (2. dinamizem)« (Zagorc, 1993, str. 82), 

kajti skozi imitiranje, kot najpreprostejšo obliko učenja, se le - to začne že zelo zgodaj v razvoju 

človeka. Ljudje, s katerimi preživijo večino časa, postanejo zgled, model, ... Zaradi tega je 

potrebno zelo pozorno oblikovati skupine ljudi s posebnimi potrebami, glede na starost, 

težavnost, stopnjo prikrajšanosti ipd. 

 

Wolfensberger meni, da so potrebni določeni pogoji, ki omogočijo oblikovanje omenjenih 

dinamizmov (Zagorc, 1993, str. 82:  

a) število interakcij z drugimi ljudmi – možnost pridobiti različne in številne izkušnje, 

izpostavljenost večjemu številu različnih pričakovanj, več različnih modelov ustreznega 

vedenja, več oblikam socialnih stikov, in več različnim aktivnostim. 

b) raznolikost dogodkov, okoliščin, aktivnosti omogoča pridobiti številne in raznolike izkušnje, 

ki omogočajo zviševanje osebnih kompetenc posameznika. Raznolikost se naj bi odražala tako 

v časovnem poteku in velikosti skupin ter tudi v funkcijah same ustanove, ki bi se morale 

spreminjati in dopolnjevati glede na potrebe klientov. 
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c) vrednost interakcij – ki naj bi se odvijale v prijetni atmosferi, na temeljih vzajemnega 

spoštovanja, po možnosti s spoštovanimi ljudmi iz soseske in z visoko razvitim vrednostnim 

sistemom. 

d) globina, individualizacija in kontinuiteta integrativnih komunikacij – kakovost in stalnost 

stikov in zavedanje pomembnosti občutka pravega, resničnega prijateljstva, ki temelji na 

zaupanju, skrbnosti, daje smisel življenju in preprečuje življenje samo iz dneva v dan. 

  

Avtor govori o konstruktivnih socialnih povezavah v ustanovi, ki vplivajo na atmosfero . 

(Zagorc, 1993, str. 83):  

a) OSEBJE – KLIENTI: Razmerje mora izražati spoštovanje, odkritost, zaupanje, toplino. 

Osebje mora spodbujati in vzpostavljati primerne odnose: med klienti, do njihovih družinskih 

članov, obiskovalcev. Odnosi morajo temeljiti na razumevanju in pozitivnih občutjih drug do 

drugega. Razlike med osebjem in klienti morajo biti zmanjšane na minimum.  

b) OSEBJE – OSEBJE: Odnosi med osebjem predstavljajo pogost model posnemanja za stike 

klientov z drugimi, podobno; podobno, kot so starši model svojim otrokom. 

c) OSEBJE – OBISKOVALCI: Ker obiskovalci prebivalcem ustanove pomenijo nov, neznan 

svet, in s tem predstavljajo možni vir izkušenj zanje, se mora osebje potruditi in jih sprejeti 

toplo in pozitivno; v njih ne smejo videti grožnje nadzora svojega dela. 

d) KLIENTI – KLIENTI: Ustanova mora zagotavljati in spodbujati pristne in pozitivne odnose 

med klienti in jim s tem še dodatno omogočiti nove modele učenja in preko tega novih izkušenj.  

e) KLIENTI – OBISKOVALCI: Če je ustanova odprta in gostoljubna do novih obiskovalcev, 

če se potrudi in ustvari prijetno vzdušje, so bodo radi vračali, saj bodo imeli občutek zaželenosti. 

Tako se bo varovancem preko njih odprla pot v zunanje življenje, da se bodo lažje soočili z 

njim – cilj normalizacije je predvsem usposobiti in pripraviti posameznika na čim bolj 

samostojno življenje. 

 

Če povzamemo, so v življenju ljudi v ustanovah, enako, kot izven njih, pomembna naslednja 

področja:  

- aktivna vloga posameznika,  

- bivalni pogoji, 

- odnosi, 

- izraba časa, poleg tega pa še: 

- individualizacija,  

- individualiziran pristop in individualno načrtovanje (upoštevaje potrebe in želje 
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uporabnikov in ne zaposlenih), 

- osebje, izobraževanja, 

- ravnanje v konfliktih, 

- varnost in zaščita ljudi, kadar je to potrebno. 

 

V odnosih, ki se oblikujejo v ustanovi, lahko govorimo o različnih vrstah socialnih interakcij in 

socialnih moči, ki jih imajo osebje in uporabniki. Predvideva se, da je osebju dana legitimna 

moč – moč odrejanja načinov in oblik vedenja, skladno z družbenimi normami, drugim ljudem, 

uporabnikom. Gre za uradno moč institucij, kot jo je poimenovala Rus Makovec (2003), s 

katero osebje določa vrste interakcij v ustanovi. Kot predstavnikom ustanove pripada legalnost 

moči, s katero določajo čas in način komuniciranja z uporabniki, komunikacijo lahko 

spodbujajo ali jo zavirajo, prekinjajo in podobno.  

Hierarhičnost moči v ustanovi ima smisel – je pogoj za zagotavljanje učinkovitosti storitev, 

možna pa je tudi zloraba moči, npr. s selektivnim posredovanjem informacij, ki drugi osebi s 

tem odvzame moč in tako oslabi njen status. 

Rus Makovec (2003, po Cummins, 1995) govori tudi o moči prisile, moči nad drugimi oz. 

zlorabljajoči moči in o moči sodelovanja, konstruktivni moči oz. moči za druge.  

V primeru moči prisile gre za moč prevladujoče skupine nad močjo oz. v škodo podrejene 

skupine, predvideva položaj boljšega nad slabšim, medtem ko je v sodelujočem odnosu moči 

moč nekaj, kar ni v naprej določenega in trdnega na strani ene skupine, ampak se v odnosih 

med skupinama odraža na obeh straneh, ne gre za absolutnost neke pozicije. Moč se oblikuje v 

situaciji in se razporedi med udeleženci v odnosu.  

Posedovanje legitimne socialne moči oz. višji hierarhični položaj osebja v ustanovi ne pomeni 

avtomatično že, da bo osebje zlorabilo svoj položaj močnejšega, dominantnejšega nad močjo 

objektivno šibkejših oseb s posebnimi potrebami, je pa potrebno, prav zaradi tega, še bolj 

pozorno in senzibilno delovanje oz. vedenje osebja.  

Vsa njihova ravnanja morajo biti usmerjena oz. utemeljena »v moči za druge«, s tem jim je 

dana velika odgovornost, ki se jo mora osebje tudi zavedati. 

 

V ustanovi, v posebnem socialnem zavodu (v nadaljevanju PSZ), gre za komplementarnost 

odnosov – osebe s posebnimi potrebami potrebujejo spremljanje osebja, osebje, ne glede na 

delovno mesto, pa ne bi moglo delovati, če ne bi bilo uporabnikov. 

Gre za odnose, v katerih so uporabniki objektivno šibkejši (zaradi svojih specifičnih potreb, 

ovir, prikrajšanj), ne pa tudi nemočni. 
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Odnosi, ki se odvijajo med osebjem in uporabniki, pa tudi med njihovimi svojci, naj bi imeli s 

strani osebja vedno smer delovanja moči za druge. 

Pa vendar so možne tudi zlorabe te moči. Naravnanost ustanove mora biti takšna, da jih ne 

dopušča oz. da jih prepoznava, da je senzibilna na ravnanje zaposlenih. 

Govorimo lahko o zlorabi, ki se odvija s strani osebja napram posameznemu uporabniku ali 

skupini na različnih področjih - fizična, spolna, čustvena zloraba, zanemarjanje, kar je v vsakem 

primeru zloraba položaja. 

V ustanovi je možna tudi zloraba med stanovalci (glede na spol, fizično moč, kognitivne 

sposobnosti), čemur mora osebje posvečati veliko pozornosti, da do zlorab ne prihaja oz. da se 

jih prepreči. 

Osebje lahko pridobi pozornost na ustrezno reagiranje, senzibilnost za možne oblike zlorabe z 

izobraževanji, s sodelovanji na intervizijah ter supervizijah.  

Formalne oblike nadzora s strani države – redni in izredni inšpekcijski nadzori vseh služb, 

nadzor s strani varuha pacientovih pravic, nadzor s strani varuha pacientovih pravic za področje 

duševnega zdravja in nadzor s strani varuha človekovih pravic, zagotavljajo osebam s 

posebnimi potrebami v ustanovah, korektno delovanje ustanov. 

 

(Ne)zmožnost samostojne skrbi zase in posledično samostojnega življenja  

Ljudje, ki se odločijo za življenje v ustanovi (v splošnem ali posebnem socialnem zavodu), 

priznavajo, da imajo neke težave, omejitve, bolezen, zaradi česar potrebujejo (stalno) pomoč. 

Svojih težav in šibkosti se zavedajo in zato nastanitev vidijo kot najboljšo ali celo edino 

možnost, ker nimajo nikogar, ki bi zmogel ali znal ustrezno poskrbeti zanje ali ker ne želijo biti 

v breme nikomur od svojcev. 

Nekateri ljudje odločitev za sprejem v dom ali katero drugo obliko nastanitve sprejmejo, ker so 

v to primorani, saj zaradi svojih težav, prešibke ali neobstoječe socialne mreže, finančnih 

omejitev, pogojev bivanja, nimajo druge, zanje boljše možnosti. Osebe, ki se zaradi narave 

posebnih potreb in njihovih posledic ne morejo izreči o tem, ali namestitev želijo ali ne, imajo 

postavljenega skrbnika, ki se je dolžan, skladno s sprejeto funkcijo, odločati v največjo korist 

za osebo. 

 

(Ne)zmožnost samostojnega urejanja namestitve 

Zelo pogosta izkušnja je, da odrasli s posebnimi potrebami ne zmorejo sami urejati namestitve 

v ustanovo, zato zanje to stori nekdo drug (sorodniki, skrbniki ali pristojne službe) ali pa pri 

tistih, ki zmorejo sami, nekdo od omenjenih ob njih spremlja dogajanje in skrbi za formalno 
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ustrezno urejanje – to je običajno oseba, ki naj bi bila tudi kasneje v podporo bodočemu 

stanovalcu. 

Razlogi, zakaj nekdo sam ne ureja namestitve, so različni – od bolezni, ki je lahko v akutni fazi, 

do stalne nezmožnosti zaradi narave bolezni ali stanja, razlog pa je lahko tudi naučena nemoč 

(Seligman, 1992) in nezaupanje okolice oz. svojcev do bodočega stanovalca, da zmore 

namestitev urediti sam zase. 

Poseganje v življenje ljudi in odločanje zanje ter namesto njih, je lahko povsem očitno, 

evidentno, lahko je izguba vpliva na lastno življenje tudi prikrita, ko človek nima druge izbire 

in mora sprejeti neko rešitev zato, da sploh preživi oz. da ima zagotovljene osnovne življenjske 

pogoje (posteljo, hrano, osebno nego).  

S strani ustanove se za vsako osebo, ki je sprejeta v dom, pričakuje, da „nekoga ima“ tudi izven 

ustanove. To so lahko zakonci, starši, sorojenci, otroci, drugi sorodniki, ..., zgodi pa se tudi, da 

oseba nima „nikogar od svojih“ ali da so vsi bližnji za to funkcijo neustrezni in zato namestitev 

v dom po dolžnosti ureja pristojni center za socialno delo (v nadaljevanju CSD).  

 

Šibka socialna mreža 

Odrasli s posebnimi potrebami imajo pogosto šibko socialno mrežo oz. slabšo podporo okolja, 

v katerem živijo, za kar gre iskati razloge v interakcijah med okoljem in njimi, v možnih oblikah 

njihovega nesprejemljivega vedenja, v večji potrebi po razumevanju in podpori, v konfliktih, v 

katere prihajajo z ostalimi, v nepoznavanju, nerazumevanju njihovih težav in stanja med 

bližnjimi, v umiku iz odnosov in še številnih drugih razlogov. Ob večinoma šibki ali celo 

neobstoječi primarni podporni mreži je potrebno osebi s posebnimi potrebami omogočiti 

vključitev v strokovno ali vsaj delno strokovno podporno mrežo, ki osebi poleg preživetja 

omogoča bolj kakovostno življenje in podporo pri urejanju osebnih stvari. 

 

2.9 ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI V DOMU UPOKOJENCEV PETROVO 

BRDO 

V Domu upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo (v nadaljevanju DU PB) živijo odrasli s 

kroničnimi težavami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v duševnem razvoju, z 

osebnostnimi in vedenjskimi motnjami, osebe s pridobljenimi poškodbami glave ter osebe, ki 

imajo več od naštetih motenj (Dom upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo, 2015; 

Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015; v Prilogi št. 6). Gibalno 

ovirane osebe ter osebe s senzornimi motnjami se od leta 2013 niso vključile v DU PB. Ker 
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enota nima varovanega oddelka, tudi nima možnosti sprejema oseb po sklepu sodišča (Socialno 

poročilo za leto 2014, 2015). 

DU Petrovo Brdo je enota DU Podbrdo, ki je organiziran v treh enotah. Poleg že omenjene, sta 

enoti še v Podbrdu ter Tolminu. Le-ti sta namenjeni izvajanju domskega varstva starejših, enota 

na Petrovem Brdu je namenjena odraslim s posebnimi potrebami. Ustanovljena je bila kot 

običajen dom za starostnike v letu 1968, ker je v regiji primanjkovalo nastanitvenih mest za 

starejše. Organizirali so jo v stavbi nekdanjega zdravilišča za tuberkolozne bolnike. Leta 1993 

je bil dom (na pobudo MDDSZ) reorganiziran v posebno enoto, namenjeno varstvu odraslih 

oseb s posebnimi potrebami, in takrat je v dom pričela prihajati mlajša populacija. V sedanji 

enoti je 95 mest za odrasle s posebnimi potrebami iz celotne Slovenije, vendar največ 

stanovalcev prihaja iz primorske in gorenjske regije. Kapacitete enote so stalno zasedene, nekaj 

oseb čaka na sprejem v domsko oskrbo (Dom upokojencev Podbrdo, Predstavitev in 

organiziranost ustanove, 2015). 

Infrastrukturo se je vsa leta skušalo izboljševati, dograjevati v skladu s takratnimi normativi. 

Zadnja dograditev je bila ob koncu 90 – tih let prejšnjega stoletja. Danes je stavba ustanove 

oblikovana do vseh svojih meja – tako lokacijskih, kot gradbenih. Širitev, dograjevanje ter 

dvigovanje zgradbe niso več možni zaradi potencialnih težav s statiko (Finančni načrt Doma 

upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015). Dom ima na razpolago: osem triposteljnih sob, pet 

dvoposteljnih, eno enoposteljno, ostale sobe so štiriposteljne in ne izpolnjuje ustreznih 

standardov (Finančni načrt Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015).  

Danes stavbi lahko pripišemo številne elemente, značilne za totalne inštitucije, glede na 

lokacijo, oddaljenost od okolja in nekatere druge značilnosti, kar pa ne pomeni, da si ljudje, ki 

v tej stavbi živijo in delajo, ne želijo sprememb in se zanje trudijo. 

  

2.9.1 Sprejem in struktura življenja v DU Petrovo Brdo 

Odrasle osebe s posebnimi potrebami pridejo v dom na lastno željo in pobudo, na predlog 

skrbnika, pristojne socialne službe ali bolnišnice, vendar morajo s sprejemom v dom same 

osebe s posebnimi potrebami tudi soglašati. 

Nihče od oseb, ki so vložile vlogo za domsko varstvo v DU PB, ni nastanjen v ustanovo 

proti lastni volji ali zaradi sklepa sodišča. 

Postopek sprejema je podoben, kot v splošnih socialno varstvenih zavodih, izvede ga socialna 

služba (Dom upokojencev Podbrdo, Postopek za sprejem v naš dom, 2015). 

Vlogo s podatki in z dokazili oseba, ki želi priti v dom, lastnoročno podpiše. Vloge obravnava 

komisija za sprejem, premestitve in odpust, ki deluje na ravni vseh treh enot, ter glede na 
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specifike prosilca, le-tega razporedi v enoto ter čakalno vrsto v enoti. 

Vsak, ki želi nastanitev v domu, si lahko dom tudi predhodno ogleda, se o možnostih za bivanje 

v domu pogovori v socialni službi in pridobi vse informacije, ki ga v zvezi s sprejemom v dom 

zanimajo. Prednost pri sprejemu imajo prosilci iz občin Tolmin, Bovec, Kobarid, ki so ogroženi 

zaradi svojega zdravstvenega stanja in izpolnjujejo pogoje za sprejem, sicer pa dom sprejema 

osebe iz celotne Slovenije.  

Za sprejem v enoto je indikacija zdravstvena diagnoza, iz katere je razvidno, da ima prosilec 

posebne potrebe. 

Ko je v enoti prosto mesto, se osebo, prvo na seznamu čakajočih za sprejem, obvesti o možnosti 

sprejema in se dogovori o terminu sprejema. O možnem sprejemu se obvesti tudi sorodnike, 

starše ali skrbnike, saj večinoma odrasli osebi s posebnimi potrebami prav oni pomagajo urediti 

vse, kar želi in potrebuje za namestitev, preselitev v dom. 

Vsakodnevno življenje v DU je organizirano po določenem ritmu.  

Oblikovane so strukture dneva, tedna, meseca, ki so potrebne, da tako velik sistem oz. skupnost 

sploh lahko funkcionira in kar je, kot ena od značilnosti totalne ustanove, zaradi le-tega bolj 

naklonjena strukturi in obliki ustanove, kot željam posameznikov, ki v njej živijo.  

Temelji in ritem dneva so postavljeni v dnevnem urniku dogajanja, s strukturo obrokov, 

zaposlitvenih in prostočasnih dejavnosti, zdravstvene in druge oskrbe ter nočnega počitka.  

Vse službe v enoti imajo določene naloge, pristojnosti in urnik, ki mu skušajo slediti. Delo 

strokovnih služb je organizirano tako, da so službe medsebojno usklajene in da se delo med 

njimi ne podvaja, stanovalci pa se lahko udeležijo vseh ali večine dejavnosti, ne da bi zaradi 

tega ne imeli možnosti sodelovati pri kateri od njih ali da ne bi imeli pravice do oskrbe.  

Strokovne in druge službe v DU PB, ki jih vodi in koordinira strokovna vodja, predstavljajo 

zdravstveno negovalna služba (v nadaljevanju ZNS), katerih predstavniki so najštevilčnejši 

(zdravstveni tehniki, negovalci, diplomirani zdravstveniki, bolniške strežnice), socialna služba, 

delovna terapija (delovna terapevtka in trije delovni inštruktorji), individualni habilitator oz. 

socialno pedagoška služba, varuhinje ter tehnične službe (kuharice, hišnik – vzdrževalec, 

šivilja, vratar). Glede na zakonodajo in vire financiranja storitev se službe DU Petrovo Brdo 

delijo na službe osnovne oskrbe, zdravstvene nege (ZNS, delovna terapija) in socialne oskrbe 

(socialna delavka, individualni habilitator, varuhinje, inštruktorji). V letu 2014 je bilo v enoti 

48 zaposlenih (Letno poročilo Doma upokojencev Podbrdo, 2014, str. 41), ki, skladno z 

Zakonom o socialnem varstvu, opravljajo socialno varstvene storitve za odpravljanje socialnih 

stisk in težav oseb s posebnimi potrebami oz. si prizadevajo osebam s posebnimi potrebami 

nadomestiti funkcije družine. 
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Področja dela DU PB 

- sodelovanje s stanovalci (individualno in/ali skupinsko), 

- sodelovanje s svojci/skrbniki stanovalcev, 

- sodelovanje z javnimi ustanovami izven DU, 

- sodelovanje z nevladnimi organizacijami in s prostovoljci, 

- sodelovanje z lokalnim okoljem, mediji, 

- izobraževanje, 

- načrtovanje, evalviranje, dokumentiranje, 

- priprava programov (individualnih). 

 

PSZ izvaja aktivnosti za sodelovanje s stanovalci (v Prilogi št. 7): 

- po dejavnostih služb, glede na želje in potrebe stanovalcev ter dane možnosti ustanove, 

skladno s sprejetim individualnim programom, 

- vključevanje v lokalno okolje oz. skupnost (prireditve, izleti, obiski v drugih ustanovah, 

obiski na domu, obiski zdravnikov specialistov, bolnišnično zdravljenje, nakupi, urejanje 

dokumentacije, ipd.) 

- preverjanje zadovoljstva z možnostjo neposrednih pripomb, pritožb ter občasno preko 

različnih anket (za osebe s posebnimi potrebami, za svojce, …) 

 

Individualni načrt/program 

Osnovo za sodelovanje in podporo stanovalcem predstavlja individualni program. Za vsako 

osebo s posebnimi potrebami, ki živi v DU, strokovni tim, skupaj s stanovalcem pripravi 

individualni program. 

Gre za dokument, za katerega se uporabljajo različna poimenovanja (individualni načrt, 

individualni program, individualizirani program) in je opredeljen v Pravilniku o postopkih pri 

uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (2004), katerega podlaga je ZSV. V 24. členu 

omenjenega pravilnika predpisuje, da mora zavod v 30 dneh po nastanitvi uporabnika izdelati 

individualni načrt obravnave uporabnika in ob spremljanju uporabnikovih potreb preveriti, ali 

sklenjen dogovor ustreza njegovim potrebam, glede na možnosti ustanove. 

Oseba s posebnimi potrebami pri pripravi dokumenta sodeluje – namen je, da oseba s posebnimi 

potrebami sama pove, kaj je zanjo pomembno, kaj želi urediti, izpeljati, s čim se želi ukvarjati 

ali česa ne želi. 

V PSZ individualni program skupaj s stanovalcem pripravi strokovni tim, ki se je dolžen 

organizirati tako, da je individualni program pripravljen in sprejet s strani vseh – osebe s 
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posebnimi potrebami in strokovnega tima najpozneje v roku enega meseca od namestitve. 

 

V zvezi s pripravo dokumenta in za sam dokument ne obstaja predpisana forma, zato ga 

ustanove pripravljajo različno, različno je načrtovan, izvajan in vrednoten, kljub temu, da naj 

bi predstavil in pokrival vsa pomembna področja posameznikovega življenja. 

 

Zahteva po oblikovanju individualnega načrta ali programa izvira iz procesov normalizacije in 

načel deintitucionalizacije, s poudarjanjem potreb in močnih točk posameznika ter njihove 

aktivne vloge pri tem. Aktivno sodelovanje človeka pri pripravi osebnega programa pomeni, da 

bo program oblikovan bolj stvarno, konkretno in bo izvedljiv, namenjen je tako zagotavljanju 

potreb posameznika, kot strokovnemu kadru. S skupnim oblikovanjem individualnega 

načrta, s skupnim načrtovanjem storitev se doseže večja učinkovitost strokovnega dela in 

uvajanje storitev, ki jih načrtujejo uporabniki sami (Zaviršek, D., Zorn, J. in Videmšek, P., 

2002). 

 

True in MacDougall (2016) menita, da morajo vsi izvajalci neposrednih storitev pomoči 

pripraviti dokument, ki ga v osnovi imenujeta Individual Service Plan oz. individualni plan 

storitev in mora vsebovati vse bistvene podatke o posamezniku – to so preteklost, seznam 

stvari, ki jih je potrebno narediti in tudi sanje in upe za prihodnost. 

Program, za katerega menita, da je ključ za kvalitetno izvajanje programov in storitev, na 

katerem koli nivoju, je: 

- unikaten za vsakega posameznika (predstavi potrebe, skrbi, osebne prioritete, ipd.); 

- ciljno orientiran (vsebuje vse glavne življenjske cilje posameznika, opolnomočenje, osebne 

odločitve, osredotočenost na kognitivni, komunikacijski, socialno – emocionalni, fizično – 

zdravstveni in prilagoditveni razvoj); 

- oblikovan tako, da omogoča uspeh (cilji so razdeljeni etapno, na več manjših, delnih, 

določajo spretnosti, ki vodijo hitrim rezultatom); 

- podprt s strani zaposlenih, članov tima, ki s posameznikom sodelujejo, 

- orientiran na rezultate (tim določi, kje, kaj, zakaj, kako in kaj se pričakuje, kdaj posameznik 

potrebuje podporo pri doseganju ciljev, tim je odgovoren tudi za evalvacijo načrta); 

- ojačan na posameznem področju (doma, v skupnosti, v šoli, …); 

- nudi podporo (in ne deli ponižujočih nasvetov). 
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V DU PB pripravijo individualni načrt oseba s posebnimi potrebami, strokovna vodja in drugi 

člani strokovnega tima v enoti: vodja ZNS ali druga oseba iz ZNS službe, socialna delavka, 

delovna terapevta in socialna pedagoginja (kot individualni habilitator). 

 

Program oz. načrt mora biti oblikovan tako, da upošteva potrebe odraslih oseb, kot jih 

opredeljuje Brooke (2007). Gre za potrebe, ki so skupne vsem ljudem, gre le za to, kako 

enostavno ali težko se jih zadovolji. Oseba s posebnimi potrebami lahko na nekem področju 

potrebuje zelo malo pomoči, da doseže druge cilje, pa jih potrebuje nesorazmerno veliko.  

Podporno osebje je sposobno prepoznati potrebe, načrtovati pomoč, sredstva ter izvesti načrt. 

Vedno je potrebno preveriti, ali je bila pomoč uspešna. 

Gre za pozorno načrtovan, usmerjen postopek, ne za naključen proces. Podpora mora biti 

načrtovana za posameznika, je na posameznika orientiran model.  

Sestavine procesa podpore so: cilji, načrti, izvedba in vrednotenje, sledijo si v stalnem 

zaporedju, sledi jim nujna nadgradnja v vsakem krogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Brooke, 2007: Potrebe odraslih oseb 
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Sodelovanje s svojci stanovalcev 

Različnost posebnih potreb, ki jih imajo stanovalci v DU Petrovo Brdo, zahteva različnost 

pristopov k stanovalcem ter tudi različnost načinov sodelovanja s svojci stanovalcev, saj ima 

vsak od stanovalcev svojo posebno življenjsko zgodbo in različno izhodišče oz. pozicijo iz 

primarnega okolja. Ne glede na to, je s strani ustanove oz. zaposlenih zaželeno sodelovanje s 

svojci vsakega stanovalca. Posebnih dokumentov, ki bi opredeljevali sodelovanje – pogoje in 

oblike – enota nima, načrtovane so v letnih delovnih načrtih ustanove ter znotraj strokovnih 

služb. Oblike sodelovanja s svojci stanovalcev so opredeljene na nivoju ustanove oz. enote in 

strokovnih služb. 

Oblike sodelovanja na nivoju ustanove kot celote in posameznih služb: 

a) glede na način sodelovanja: 

- formalne – vedno individualne: osebno, telefonsko, pisno (klasično ali preko elektronske 

pošte) izmenjevanje informacij s strokovnimi službami v domu za potrebe urejanja storitev, 

pridobivanja in izmenjavo informacij v zvezi s stanovalcem;  

- neformalne – druženje ob različnih priložnostih (obiski, praznovanja rojstnih dni 

stanovalcev, dnevi odprtih vrat, srečanja s svojci, domski piknik, predavanja za svojce,…), 

- polformalne – dogovori o pošiljanju fotografij na elektronske naslove svojcev, pošiljanje 

domskih glasil, objave na spletni strani doma, objave na prikazovalnikih. 

b) glede na kontinuiteto: 

- stalne, ki se jih izvaja za celotno obdobje namestitve odrasle osebe v DU, 

- občasne, ki se izvajajo obdobno in so odraz načrtovanih oblik sodelovanja med svojci, 

stanovalci in zaposlenimi, ali se zgodijo spontano, kot enkratna dejanja. 

c) glede na predhodne dogovore in formalnosti: 

- dogovorjene, 

- nenačrtovane, spontane.  

 

Posredno je o sodelovanju s svojci govora v hišnem redu DU Podbrdo (Dom upokojencev 

Podbrdo, Hišni red, 2015), ki velja za vse tri enote, kjer je v določbi VIII/2 opredeljeno »Obiski 

v Domu so od 8. do 20. ure, na negovalnih oddelkih pa od 9.00 do 18.00 ure. Skupinski obiski 

morajo biti predhodno najavljeni. V času nege se obiskovalci umaknejo iz sob, kjer se izvaja 

nega. Prisotnost svojcev ob umirajočem je zaželena ne glede na čas.«. Iz dokumenta izhaja, da 

imajo stanovalci in njihovi svojci lahko preko dneva povsem običajne kontakte in čas obiskov 

ni omejen z določenimi pogoji do večernih ur. 
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K ohranjanju in vzdrževanju stikov med stanovalci, njihovimi svojci ter prijatelji se je v DU 

skušalo prispevati tudi z ureditvijo določenih prostorov za srečanja z obiskovalci, kjer je 

omogočena vsaj minimalna oblika intimnosti (kotiček za obiskovalce), v uporabi sta telefonska 

govorilnica v pritličju stavbe, ki jo stanovalci uporabljajo na lastno željo ter telefon na hodniku 

1. nadstropja, na katerega lahko svojci in prijatelji pokličejo stanovalce DU ob katerem koli 

času. 

 

Sodelovanje s starši, svojci, skrbniki  

temelji predvsem na izmenjavi informacij med obema stranema, z namenom olajšati 

vsakodnevno srečevanje stanovalcev in zaposlenih, da bi osebam s posebnimi potrebami lahko 

zagotovili čim boljšo kvaliteto življenja v ustanovi. Po drugi strani pa ta individualna izmenjava 

informacij pomeni, da imajo svojci vse podatke, ki jih želijo in potrebujejo, da bi razumeli 

položaj in stanje človeka, ki biva v DU. 

Predstavljalo naj bi več kot le izmenjavo informacij med obema stranema – osebi s posebnimi 

potrebami, ki živi v DU, naj bi okrepila podporno mrežo in občutek varnosti, stabilnosti ter 

pomembnosti, ter mu tako ponudila podlago za osebni razvoj in občutek zadovoljstva.  

V letnem poročilu socialne službe iz leta 2014 je zapisano, »da so strokovni delavci svojcem in 

drugim obiskovalcem vedno na razpolago za razgovore, o morebitnih spremembah jih skušajo 

seznanjati in obveščati sproti, kar poteka individualno za vsakega stanovalca posebej.« (DU 

Petrovo Brdo, Socialno poročilo za leto 2014, 2015, str. 7). 

Največ sodelovanja se zgodi med svojci in zaposlenimi v ZNS, ker je to področje, ki svojce 

najbolj zanima, ki ga doživljajo kot najpomembnejšega, in ker so zdravstveni delavci v DU ves 

čas (24 ur dnevno). S svojci zelo veliko sodeluje tudi socialna delavka, nanjo se obračajo, ko 

gre za urejanje financ, porabe žepnin, plačila oskrbnih stroškov, urejanje dokumentov, 

skrbništva, pogosto pa tudi drugih področij, obiskov, zagotavljanja obutve in oblačil, pritožb s 

strani stanovalcev ali svojcev, ... K takemu sodelovanju so svojci povabljeni in spodbujeni ob 

sprejemu njihovega družinskega člana v dom, enako predlaga hišni red ustanove. Vsi zaposleni 

DU vedo in prakticirajo, da se svojce v povezavi s to tematiko usmerja k socialni delavki ali v 

ambulanto DU. 

Pripravljenosti za sodelovanje in zanimanja za sorodnike je več pri svojcih mlajših oseb s 

posebnimi potrebami, nekaj zato, ker se preko tega odraža splošno prepričanje, da je za njihov 

razvoj in napredek še možnost, tudi zato, ker imajo običajno več živih, zdravih in še aktivnih 

sorodnikov ter prijateljev. 

Ko govorimo o sodelovanju s svojci stanovalcev, se kot pomembne nakazujejo razlike glede 



42 

 

diagnoze stanovalcev (osebe z različnimi stopnjami motenj v duševnem razvoju, osebe s 

kroničnimi težavami v duševnem zdravju, osebe s poškodbami glave, osebe s kombiniranimi 

motnjami) in v tem, kako in kje so te osebe živele pred prihodom v DU. Običajno je s strani 

staršev, ne glede na diagnozo, največ pripravljenosti in interesa za sodelovanje. Tudi za 

sorojence je sodelovanje pomembno, vendar je običajno manj intenzivno, želijo imeti in živeti 

svoje življenje, v katerem ni vedno časa in prostora za svojca, ki je v DU. Podobno se v 

sodelovanju obnašajo otroci – tudi zanje je bolj pomembno, da si ustrezno uredijo lastno 

življenje. Bratranci in sestrične ter drugo sorodstvo ali sosedje so v glavnem tisti, ki se 

pozanimajo samo o zdravju in počutju tistega, ki ga obiščejo v ustanovi. 

Odrasli z motnjo v duševnem razvoju so večinoma do sprejema v zavod živeli v domačem 

okolju. V ustanovo so prišli zaradi smrti ali bolezni staršev oz. njihove nezmožnosti, da bi ob 

podpori živeli v domačem okolju. Najpogosteje si lastnih družin niso ustvarili in največkrat 

nimajo svojih otrok, zanje so pogosteje že od otroštva skrbeli drugi. Nekateri med njimi so od 

zgodnjega otroštva živeli v katerem od drugih zavodov. 

Pogosta izkušnja je, da sorojenci, ki imajo večinoma svoje družine, bratov in sester s posebnimi 

potrebami ne zadržijo doma, ko starši ne zmorejo več skrbi zanje, saj sami zanje ne zmorejo ali 

ne želijo prevzeti skrbi 24 ur dnevno (komunikacija z njimi, razumevanje težav in sprejemanje 

manj prijetnih oblik vedenja je s strani sorojencev slabša).  

Nekateri celo povsem prekinejo kontakte in se svojemu bližnjemu „odpovedo“, se zanj niti 

osebno, niti telefonsko ne zanimajo in kontakte z njimi, ko je nujno potrebno, ureja socialna 

služba doma. 

Drugi ohranjajo kontakte s svojci preko pošte in telefonov, jih obiskujejo bolj ali manj redno, 

nekateri jih tudi odpeljejo za krajši ali daljši čas na obiske domov (dnevni, večdnevni obiski na 

prvotnem domu ali na domu sorojenca). 

Pri ljudeh s kroničnimi težavami v duševnem zdravju in osebah s pridobljeno možgansko 

poškodbo je pogosteje, da so si ustvarili neko lastno življenjsko skupnost in potomce, da so 

nekdaj živeli samostojno in imeli običajno družinsko življenje, kjer so skrbeli zase in za druge. 

Zaradi bolezni in njenih posledic se mnogokrat zgodi, da so partnerstva neuspešna, prekinjena, 

da pride do razvez, razhodov in razpada življenjskih skupnosti, te izkušnje pa nato vplivajo tudi 

k obstoječim bolezenskih stanjem. 

Nekateri stanovalci nimajo nikogar od svojcev ali z njimi iz različnih razlogov nimajo nobenih 

kontaktov. Bivši partnerji so jih običajno zavrnili, otroci z njimi ne ohranjajo stikov ali jih 

redko. Med njimi so lahko konflikti, zamere, težave, o katerih pa zaposleni v DU ne vedo veliko 

ali ničesar. To je običajno tematika, o kateri se neradi izražajo sami stanovalci in tudi njihovi 
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sorodniki. Vsekakor tudi ob delnem poznavanju težav stanovalca, gre za področje in dinamiko, 

v katero zaposleni v DU ne zmorejo, ne morejo in ne smejo posegati. Največ, kar se zgodi, je, 

da je zaposleni poslušalec, ki ne vrednoti in ne sodi nikogar in o ničemer.  

 

Razlogi za prekinitev kontaktov med osebami s posebnimi potrebami in svojci:  

- na strani stanovalca, ker sam ne želi ohraniti stikov ali ne vzdržuje stikov, pa bi to zmogel ali 

to zmore ob podpori; 

- na strani svojca: zaradi težavnosti, (pogosto vedenjske) problematike, osebnostne 

spremenjenosti, stanovalca, ne želijo ali ne zmorejo vzdrževati stalnih stikov. Nekateri 

ohranjajo kontakte občasno, nekateri izvajajo formalne obveznosti, kadar so sprejeli vlogo 

skrbnika, nekateri reagirajo šele po posredovanju socialne službe DU, drugi šele po 

posredovanju CSD. 

Pogosto se zgodi, ko je oseba s posebnimi potrebami sprejeta v ustanovo, in se pričakuje, da je 

zanjo dobro ter ustrezno poskrbljeno, si svojec, sorodnik, končno lahko nekoliko odpočije od 

napornega sobivanja s to osebo pred tem. Lahko se zgodi tudi začasen ali trajen umik svojca iz 

odnosov in prekinitev kontaktov z osebo s posebnimi potrebami. 

Čeprav lahko za nekatere stanovalce in/ali njihove svojce prekinitev medsebojnih stikov prinese 

olajšanje, dolgoročno negativno vpliva na stanovalčevo doživljanje sebe in odnosa s svojci. 

„Vsem sem odveč. Nikomur ni mar zame,“ in podobne trditve negativno vplivajo na počutje 

oseb s posebnimi potrebami, na njihovo samopodobo in vedenje, delovanje.  

Tudi zato si zaposleni želijo, da bi se stiki, med osebo, ki je prišla v ustanovo, in njenimi svojci, 

sorodniki, skrbniki, ohranjali. 

 

Kleine Schaars (2006) meni, da družina z osebo, ki ima motnjo v duševnem razvoju, potrebuje 

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

življenju, zato so službe, ki družino razbremenjujejo, še posebno pomembne. V njih morajo biti 

zaposleni strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo na tem področju. Podobno velja tudi za 

družine drugih oseb s posebnimi potrebami, da s strani strokovnih delavcev pričakujejo podporo 

in „orodja“, da z osebo lažje živijo vsakodnevno življenje. 

Kleine Schaars (2006) trdi, da v številnih institucijah vlada nejasnost glede vloge in 

vključevanja staršev oz. svojcev. V instituciji se starše oz. svojce pogosto doživlja kot nadležne, 

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 

udeleženi, kadar gre za razvoj njihovega otroka, in da jim morajo strokovnjaki jasno razkriti, 
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kaj pravzaprav delajo, kadar pa gre za sodelovanje s starši, svojci odraslih oseb s posebnimi 

potrebami, je oz. naj bi bilo podobno, razen če oseba sama tega ne dovoli.  

 

Pričakovanja institucije oz. zaposlenih do svojcev: 

- zaupanje in podpora delu ustanove s strani svojcev, 

- izmenjava informacij, podpora delu s stanovalci na vseh področjih, podpora in pomoč tako 

svojcu v ustanovi, kot zaposlenim, 

- posredovanje realnih, korektnih, objektivnih informacij o dogajanju v preteklosti, o poteku 

obisku doma,... 

- upoštevanje navodil glede izvajanja diet in uporabe medikamentov, 

- upoštevanje in spoštovanje hišnega reda ter drugih napotkov (upoštevanje priporočil o ne 

prinašanju alkohola, drog, večjih količin denarja, seznanitev osebja z izhodom stanovalca iz 

ustanove,..), 

- iskreno zanimanje za svojca, njegov položaj, zdravstveno stanje, počutje, vedenje in napredek, 

- ohranjanje stikov s svojci (obiski, telefonski kontakt (kadar je možen)),  

- vključevanje v organizirane dejavnosti za stanovalce in svojce, 

- posredovanje opažanj, predlogov, pobud, kritik ustanovi,... 

 

Pričakovanja svojcev do osebja v ustanovi: 

- ustrezna in kakovostna skrb za svojca, ki živi v ustanovi, 

- spoštovanje in upoštevanje predlogov, izkušenj svojcev, kot poznavalcev značilnosti osebe s 

posebnimi potrebami, 

- zaupanje glede razpolaganja z denarjem ter drugimi materialnimi dobrinami svojca v ustanovi, 

- posredovanje in ažurna izmenjava informacij, povezanih s svojci v ustanovi. 

 

V odnosih med svojci oseb s posebnimi potrebami in zaposlenimi lahko pride do konflikta v 

pričakovanjih in interesih udeleženih.  

Izhodišče odnosov med njimi predstavlja pozicija enakopravnih in enakovrednih sogovornikov, 

vendar v praksi mnogokrat temu ni tako. Razlogi za to so na obeh straneh. Zaradi tega bi bilo 

smiselno področja sodelovanja tudi jasneje opredeliti, da ne bi prihajalo do nejasnosti in da bi 

bile možnosti poseganja v pravice osebe s posebnimi potrebami ali v njihove zlorabe 

preprečene. 
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Kaj lahko predstavlja problem v sodelovanju med svojci in zaposlenimi v DU (Bizjan, 2015): 

Na strani zaposlenih Na strani svojcev 

- nekorekten, netakten, neprofesionalen odnos do 

svojcev, 

- neustrezen odnos do svojcev – postavljanje v 

položaj večvrednosti napram svojcem, 

- nerealna pričakovanja do svojcev, 

- pričakovanje hvaležnosti od stanovalca in/ali 

svojcev,  

- zloraba položaja in moči 

- nezaupanje do ustanove, 

- nerazumevanje svojcev glede stanja/bolezni, 

- nerealne predstave o poteku bolezni, stanja, 

situacije pri osebi s posebnimi potrebami, 

- nerealna pričakovanja glede izvajanja del in 

nalog ustanove, 

- neupoštevanje navodil glede uporabe zdravil, 

upoštevanja dietne prehrane, 

- zloraba vloge, statusa in položaja (npr. skrbnika, 

finančnih sredstev), 

- zloraba moči nad osebo s posebnimi potrebami, 

pretirano zaščitniški odnos ali brezbrižnost, 

- namerno prikrivanje informacij o stanovalcu, 

zavajanje, 

- postavljanje osebe s posebnimi potrebami v 

podrejen položaj, dejanja, ki ga delajo 

nesposobnega, odvisnega od svojca, 

- občutek krivde do svojca v DU, prenesen na 

zaposlene  

Vir: lastni 

Tabela 1: Problemi v sodelovanju med svojci in zaposlenimi 

 

V okviru DU so organizirana različna izobraževanja, ki prispevajo k izboljšanju komunikacije 

zaposlenih med sabo, pri sodelovanju s stanovalci in z njihovimi svojci in so se jih zaposleni 

dolžni udeležiti. (Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015: 6, 7).  

Prostor za izmenjavo informacij, izkušenj in težav pri sodelovanju s svojci je za zaposlene v 

času dnevnih raportov, ur poročanja, timskih sestankov in sestankov v okviru različnih 

strokovnih služb DU. 

 

Sodelovanje s skrbniki 

Poleg sodelovanja s svojci, sorodniki, je možna še ena oblika sodelovanja in sicer sodelovanje 

s skrbnikom, ki je lahko sorodnik oz. bližnji stanovalca, ali pa povsem drug človek, ki ga postavi 

osebi s posebnimi potrebami pristojni (CSD). V tem primeru vsaj na formalni ravni poteka 

sodelovanje tako s svojci stanovalca, kot s skrbnikom, kar pa lahko samo sodelovanje nekoliko 

zaplete, če med interesi skrbnika in interesi svojcev prihaja do razhajanj.  

 

Slovenska zakonodaja razlikuje med tremi oblikami skrbništva: skrbništvom nad 
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mladoletnimi osebami, skrbništvom nad odraslimi osebami in skrbništvom za posebne 

primere. Področje skrbništva ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004), ki 

je v veljavi že od leta 1976 in zaradi družbenih sprememb in naravnanosti zastarel. 

»Namen skrbništva je varstvo osebnosti oseb, ki se pri odraslih uresničuje predvsem z oskrbo, 

zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje. Poleg tega je namen skrbništva tudi 

varovanje premoženjskih in drugih pravic in koristi oseb, ki so pod skrbništvom (ZZZDR, 2004, 

178. člen).« (Narat, Jesenovec, Boškić, R. in Milas Klarić, 2013, str. 13). 

Institut skrbništva postane pomemben, če je osebi s posebnimi potrebami odvzeta poslovna 

sposobnost. Sodišče določi, ali ji je poslovna sposobnost odvzeta delno in pri tem vsaj okvirno 

določi, katere funkcije oz. posle oseba sme in katere ne sme opravljati sama zase, ali v celoti. 

V kolikor gre za odvzem poslovne sposobnosti v celoti, je ta oseba postavljena v enak položaj, 

kot otrok, ki še ni dopolnil starosti petnajst let, zato o njem in njegovih koristih v celoti odloča 

skrbnik. 

»CSD postavi skrbnika za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, 

katere prebivališče ni znano in tudi nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je 

potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi in tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za 

varstvo pravic in koristi posameznika (ZZZDR, 2004, 211. člen)« (Narat idr., 2013, str. 22, 23). 

ZZZDR (2004, 215. člen) določa, da CSD pri postavitvi skrbnika za posebni primer določi 

obseg skrbnikovih dolžnosti in pravic, upoštevajoč okoliščine vsakega posameznega primera 

in gre zelo pogosto za naloge »upravljanja z denarnimi sredstvi, za urejanje institucionalnega 

varstva, oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva, za zastopanje v zapuščinskih 

postopkih, pri mladoletnih itd.« (Narat idr., 2013, str. 23). 

Skrbništvo lahko po uradni dolžnosti opravlja eden od strokovnih delavcev CSD, po pooblastilu 

direktorja, ker osebi ni bilo moč zagotoviti drugega ustreznega skrbnika za določeno situacijo. 

V tem primeru je sodelovanje med zaposlenimi in skrbnikom bolj kot ne formalno sodelovanje 

dveh strokovnih služb. Pogosto tako sodelovanje nima učinkov, ki bi jih želeli za osebo s 

posebnimi potrebami v domu – ne prispeva k dobremu počutju in zadovoljstvu. 

 

Neformalni razgovori ob odhodu domov in povratku v ustanovo so lahko tudi področja stisk za 

odrasle osebe s posebnimi potrebami, saj lahko podobni pogovori (čeprav namenjeni samo 

temeljnim in nujnim informacijam) pri osebah s posebnimi potrebami zbudijo občutke, da se 

jih obravnava kot nesamostojne, nezrele, da se jim ne verjame in ne zaupa, lahko jih postavijo 

v pozicijo otroka. Povratno informacijo svojca lahko doživijo kot »tožarjenje«, povratno 

informacijo, ki jo želijo zaposleni, pa lahko doživijo kot vmešavanje v njihovo zasebno 
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življenje in nadzorovanje le - tega. 

Dejstvo je, da je meja med vsem naštetim v resnici zelo tanka, zato se mora strokovno osebje 

le-tega zavedati in spoštovati mnenje in doživljanje stanovalca.  

 

Skupinske oblike sodelovanja, ki jih poleg druženja ob rojstnih dnevih, piknikih, srečanjih s 

svojci, predstavljajo tudi predavanja za svojce, imajo namen izobraževati, izboljšati 

razumevanje oseb s posebnimi potrebami ter prispevati h krepitvi in podpori vloge svojca, kajti 

delo s starši, zlasti skupinsko (Kleine Schaars, 2006), omogoča izmenjavo mnenj, tako med 

starši samimi, kot tudi starši in strokovnjaki in s tem pripomore k odstranjevanju napetosti in 

nejasnosti, kajti kritiko od drugega svojca ali pa samo izkušnjo drugega, je veliko lažje sprejeti 

in tako predelati lastno stisko. 

 

2.9.3 Zapis o enoti Petrovo Brdo, kot so ga zapisali udeleženci gibanja IZ – HOD v 

prispevku Nomadi norosti na poti mimo norišnic in zaporov: 

»Večer pred pohodom smo izvedeli, da nas v Petrovem Brdu nočejo sprejeti zaradi prenove 

zavoda. Paradoks na našem pohodu proti ustanovam je bil, da so večje število ustanov na naši 

poti prenavljali. Zavrnitev s tako slabim izgovorom pa nas je tudi spodbudila, da gremo 

pogledat, kaj nam hočejo skriti. Poklicali smo Ireno s Pop TV in rekli so, da pridejo tudi oni… 

… V planinski koči so nas že čakali nekateri iz-hodovci in, kar je pomembnejše, novinarka s 

snemalno ekipo. Pod pritiskom medijev in ker so bili postavljeni pred dejstvo, so se v zavodu 

le premislili in nas sprejeli. Petrovo Brdo je zavod, ki leži v hribih med Primorsko in Gorenjsko. 

Ker na Gorenjskem ni takih ustanov, je veliko stanovalcev prav Gorenjcev, drugi so iz Severne 

Primorske, Posočja, Tolmina. V resnici je to organizacijska enota pet kilometrov oddaljenega 

doma Podbrdo. Pred letom 1968 je bilo zdravilišče za tuberkolozo (Čarobna gora). Starejša 

kolegica je Vitu pripovedovala, da je bil zaradi visoke in odročne lege zavod pozimi tudi večkrat 

povsem odrezan od sveta. Če je kdo v tistem času umrl, ga niso mogli prepeljati v dolino 

(svojega pokopališča pa nimajo), zato so ga do odjuge zagrebli kar v sneg. Verjetno gre za 

socialnovarstveno legendo, a za ta zavod velja, da je najbolj odročen in najvišje ležeči (826 m) 

in da je vse naokrog sama narava in nič drugega. Ni jim treba zapirati vrat, saj ljudje tako ali 

tako nimajo kam oditi. Najbližje naselje je Podbrdo (nihče od nas še ni bil tam, to je tam, kjer 

se konča predor iz Bohinjske Bistrice). Na gorenjsko stran je 20 kilometrov do Železnikov, na 

primorsko po Baški grapi pa do Mosta na Soči ali Tolmina 35 kilometrov. Dobesedno sredi 

ničesar – raj za resocializacijo. Če so hoteli kaj prikriti, ko nas niso hoteli sprejeti, je verjetno 

to, da so nikjer. Sam dom je namreč podoben vsem drugim ustanovam, ki smo jih videli. Malo 
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manjši. Odročen je in morda zato v njem vlada bolj domače ozračje med stanovalci in osebjem. 

Sprejem je bil prijazen in pogovor brez zadržkov. Tudi tam smo našli somišljenike, ljudi, ki si 

prizadevajo, da bi vnesli v nečloveški aparat nekaj več prijaznosti in človeškega obraza. Odprli 

bodo tudi stanovanjsko skupino, a kaj, ko bo ta še vedno v neposredni bližini zavoda in zelo 

daleč od civilizacije. Ko smo vprašali, zakaj je ne naredijo v Tolminu, Železnikih ali vsaj 

Podbrdu, so skomignili z rameni – kar smo si prevedli: Vprašajte tiste, ki odločajo o tem.  

Ko smo se peljali nazaj po zelo lepih krajih mimo Davče, smučišč na Črnem vrhu pri Cerknem 

in Novakov, smo še bolj dojeli, kako daleč je ta dom…. Po obisku in potem, ko smo dosegli 

sprejem in celo pogostitev, smo se vrnili v Cerkno….« (Flaker, Rafaelič in Žerjav, 2012, str. 

272, 273). 

 

V zapisu o enoti Petrovo Brdo, ki so jo pripravili nekateri udeleženi gibanja IZ – HOD, je težko 

spregledati negativne poudarke piscev, ki poleg stigmatiziranja ustanove in v njej zaposlenih, 

ker ustanova obstaja, stigmatizirajo tudi ruralno okolje in prebivalce kraja, ki po njihovem 

mnenju živijo »nikjer« (Flaker, Rafaelič in Žerjav, 2012, str. 273). 

 

2.10 SOCIALNI PEDAGOG V PSZ 

V posebnem socialnem zavodu se z osebami s posebnimi potrebami ukvarjajo zaposleni 

različnih profilov (zdravstveni delavci, varuhinje, socialni delavci in drugo strokovno osebje), 

katerih namen je osnovna, zdravstvena in socialna oskrba uporabnikov. Multidisciplinarnost 

kadra je potrebna zaradi specifičnih značilnosti populacije, saj vsak strokovni profil poseduje 

specifična znanja, ki omogočajo celostno spremljanje in podporo odraslim s posebnimi 

potrebami. Med profili socialne oskrbe je lahko tudi socialni pedagog. »Na področju socialnega 

varstva se socialni pedagogi zaposlijo na podlagi 69. člena Zakona o socialnem varstvu (2007), 

najpogosteje kot strokovni delavci na centrih za socialno delo, v mladinskih centrih, varnih 

hišah, v različnih nevladnih organizacijah, občasno tudi v zasebnih zavodih s koncesijo na 

področju socialnega varstva, v varstveno-delovnih centrih, v splošnih in posebnih 

socialnovarstvenih zavodih.« (Bizjan, 2008a, str. 67), sicer pa, kot ugotavlja Peteršič (2012), je 

»na področju institucionalnega domskega varstva socialna pedagogika slabo razvita in slabo 

prisotna« (str. 28).  

V podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je navedeno, da je bilo v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih v Sloveniji v letu 2013 (zadnji dostopni podatek) zaposlenih 23 

socialnih pedagogov. 
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Število zaposlenega osebja v posebnih socialnovarstvenih zavodih po: ZAPOSLENO 

OSEBJE, LETO , SPOL  

 
2013 

Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

2.03 Socialni pedagogi 23 11 12 

Opombe:  

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

Tabela 2: Število zaposlenega osebja v PSZ po spolu in letih 

Pridobljeno s strani http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp  

na dan 27.12.2015 

 

Od leta 2006 do 2013, ko so podatke zbirali in urejali na Statističnem uradu, naj bi bilo v PSZ 

in kombiniranih zavodih zaposlenih od 7 do 23 socialnih pedagogov. Zaradi dvoma v 

točnost/verodostojnost pričujočih podatkov glede na poznavanje slovenskih socialno varstvenih 

zavodov in opravljeno raziskavo v letu 2008, v kateri je bilo ugotovljeno »V letu 2008 je bilo 

v posebnih socialnih zavodih in posebnih enotah domov upokojencev na različnih delovnih 

mestih (v defektološki službi, strokovni vodja, individualni habilitator) zaposlenih le sedem 

socialnih pedagogov« (Bizjan, 2008b), smo kontaktirali pristojno osebo na Statističnem uradu 

(B. Bizjan, osebna komunikacija, 28. 12. 2015), ki je pojasnila, da so med socialne pedagoge v 

PSZ uvrstili zaposlene na delovnih mestih animator, skupinski habilitator ter individualni 

habilitator iz samostojnih posebnih socialnovarstvenih zavodov in posebnih enot kombiniranih 

socialnovarstvenih zavodov, natančneje pa podatek ni naveden.  

 

Primer navedenih podatkov izkazuje neustrezno rabo naziva in neprepoznavnost strokovnega 

profila socialnega pedagoga med ostalimi poklicnimi skupinami. 

 

Po podatkih avtorice naloge, pridobljenih neposredno v posebnih socialnih zavodih in 

kombiniranih zavodih za odrasle v decembru 2015 (B. Bizjan, osebna komunikacija, december 

2015, januar 2016), je bilo število socialnih pedagogov v teh institucijah v letu 2014 in 2015 

nižje, predstavljeni podatki navajajo izobrazbo ter delovno mesto, kjer so bili zaposleni socialni 

pedagogi. 

  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp%20na%20dan%2027.12.2015
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Socialni pedagogi v PSZ in kombiniranih zavodih v letih 2014 in 2015: 

USTANOVA ŠTEVILO 

SOCIALNIH 

PEDAGOGOV v 

letu 2014 

ŠTEVILO 

SOCIALNIH 

PEDAGOGOV 

v letu 2015 in 

načrti za naprej 

DELOVNO MESTO 

DU Podbrdo, enota 

Petrovo Brdo 

1 

 

1 

1 

 

1 

ind. habilitator 

 

strokovna vodja 

DU Idrija, enota 

Marof 

1 1 individualni 

habilitator 

Hrastovec 0 Načrtujejo 

zaposlitev soc. 

ped. 

 

Dom Danice Vogrinec 

Maribor 

0 0  

Dom Lukavci 0 0  

Prizma Ponikve 0 0  

Dom Nine Pokorn 

Grmovje 

0 0  

Impoljca 1 1 strokovna vodja 

Dutovlje 1 1 individualni 

habilitator 

DSO Ilirska Bistrica 1 1 skupinski habilitator 

Skupaj 6 6  

Vir: lastni 

Tabela 3: Socialni pedagogi v PSZ in kombiniranih zavodih v letih 2014 in 2015 

 

V zgornji tabeli ni navedenih podatkov za ustanove Center slepih in slabovidnih Škofja Loka, 

DSO Metlika in DSO Ljubljana – Bežigrad, kot jih v svojih analizah navaja MDI (Zaviršek idr., 

2015), saj se omenjene ustanove v obravnavanem obdobju niso vključevale in udeleževale 

dejavnosti posebnih socialno varstvenih zavodov. 

 

Predvidevamo lahko, da se podatki, pridobljeni za leti 2014 in 2015, ne razlikujejo bistveno od 

podatkov iz leta 2013, saj na področju ni prihajalo do kakršnih koli zakonodajnih ali drugih 

sprememb, ki bi povzročile tolikšno zmanjšanje števila socialnih pedagogov. Preko elektronske 

komunikacije (B. Bizjan, osebna komunikacija, januar 2016) v zgoraj omenjenih zavodih smo 

pridobili podatek, da se število socialnih pedagogov ni spreminjalo, torej lahko razliko v številu 

socialnih pedagogov v letih 2013 in kasneje verjetno pripišemo neustrezni uporabi podatkov v 
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zvezi s strokovnim profilom. Obstaja možnost, da so kot posebne socialno varstvene zavode 

šteli tudi centre za usposabljanje, ki pa v našem primeru niso bili zajeti v raziskavo. 

 

Skladno z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (2010) 

zaposleni v PSZ izvajajo osnovno, zdravstveno in socialno oskrbo.  

Socialna oskrba kot strokovno vodena dejavnost je namenjena izvajanju vsebin socialne 

preventive, terapije in vodenja upravičencev ter vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih 

oblik varstva, nalog vodenja, vzgoje in priprave na življenje.  

Socialni pedagog v PSZ izvaja vse od zgoraj opredeljenih nalog v okviru socialne oskrbe, še 

posebej pa posebne oblike varstva. Katere od omenjenih nalog izvaja ter v kakšnem obsegu, je 

odvisno od delovnega mesta. Iz podatkov SURS iz leta 2013 naj bi bili socialni pedagogi 

zaposleni kot animatorji, skupinski in individualni habilitatorji, skladno s prej omenjenim 8. 

členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, saj delovnega mesta 

socialni pedagog, enako kot obstajata delovni mesti socialni delavec in/ali psiholog, ni 

navedenega v okviru pravilnika. 

V PSZ je socialni pedagog strokovni profil, ki na delovnem mestu skupinski ali individualni 

habilitator izvaja storitve s področja socialne oskrbe ter vzgoje in priprave za življenje, če gre 

za mlajšo populacijo oseb s posebnimi potrebami. 

V praksi bi na delovnih mestih skupinskega ali individualnega habilitatorja lahko zaposlili 

katerega koli od profilov z visokošolsko izobrazbo humanistične smeri, skladno z ZSV, ki 

opredeli strokovne delavce in sodelavce na področju socialnega varstva. 

 

2.10.1 Zakaj je v PSZ smiselno zaposliti prav socialnega pedagoga? 

Delovanje socialnih pedagogov (vključujoč predhodna poimenovanja poklicev, iz katerih se je 

socialni pedagog oblikoval) se je od začetkov v obdobju po drugi svetovni vojni (Skalar, 2006) 

do okvirno 1990 leta osredotočalo na delo z mladimi, najprej v zavodih (izvendružinskih 

oblikah vzgoje) in penalnih institucijah, nato v šolah ter dijaških domovih in postopoma tudi v 

skupnosti. Z oblikovanjem študijske smeri in oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški 

fakulteti (Dekleva, Kobolt in Klemenčič, 2006) se pričnejo oblikovati tendence, da bi socialni 

pedagog lahko deloval širše – z ljudmi vseh starostnih obdobij, v različnih institucijah in izven 

njih ter na različnih poklicnih področjih. Prične se širitev dejavnosti od »klasičnega« 

zavodskega področja delovanja socialnih pedagogov in preusmerjanje socialno pedagoškega 

delovanja na vsa druga področja, tudi stran od institucionalnega delovanja socialnih pedagogov.  
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Tuggener je naloge socialnega pedagoga v najširšem pomenu definiral kot »integriranje in 

razvoj« (Skalar, 1993, str. 38). Integriranje hendikepiranih, razvojno prizadetih, motenih, 

socialno iztirjenih, marginalnih posameznikov ali skupin v širšo socialno skupnost. Kot razvoj 

je opredelil pomoč posamezniku pri razvojnih procesih v smeri emancipacije, osebnostne in 

socialne integracije. 

Tudi Mednarodno združenje socialnih pedagogov, AIEJI, angl. International Association of 

Social Educators »temeljno nalogo socialne pedagogike definira kot proces socialne integracije 

za podporo in pomoč socialno izključenim posameznikom ali skupinam, da bi v spremenljivih 

družbenih pogojih lahko razvili osebne potenciale. Znotraj tega procesa se socialna pedagogika 

osredotoča na multidimenzionalne metode, ki vključujejo skrb, vzgojo, intervencijo, tretman in 

razvoj nediskriminarajočega socialnega okolja.« (Bouillet in Uzelac, 2007, str. 35, 36). 

Socialni pedagog v ustanovi, kot je PSZ, opravlja prav to temeljno nalogo. 

 

Družbeni pogoji in družbena naravnanost so skupaj s specifičnimi potrebami posameznike, ki 

v PZS živijo, primorali v življenje, ki ni vključujoče, kajti zanje vse druge oblike bivanja niso 

bile ustrezne ali dovolj obsegajoče. 

Socialni pedagog s svojimi metodami dela po eni strani skuša podpirati osebe s posebnimi 

potrebami v razvijanju potencialov, v okolju, v katerem se nahajajo, ter hkrati vplivati na okolje, 

da bi se preoblikovalo in sprejelo osebe s posebnimi potrebami z njihovimi specifikami, kajti 

socialna pedagogika je »hkrati usmerjena na skupnost oz. različne skupnosti in posameznike 

oz. skupine posameznikov« (Bouillet in Uzelac, 2007, str. 36). 

V okolju ustanove, ki predstavlja po eni strani umaknjeno, vendar varno življenjsko in tudi 

razvojno okolje, veljajo določeni pogoji in pravila, ki so predpogoj za delovanje ustanove, je 

senzibilnost socialnega pedagoga še kako pomembna, da zmore preseči omejitve institucije in 

se osredotočiti na posameznike, ki živijo v njej.  

Pri tem so bistvene njegove specifične strokovne kompetence in osebna naravnanost. 

Kompetence socialnega pedagoga so številne.  
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2.10.2 Kompetence socialnih pedagogov 

Za spoprijemanje z zahtevnim strokovnim delom v PSZ bi socialnemu pedagogu prisodili vrsto 

kompetenc, ki jih je oblikovalo Mednarodno združenje socialnih pedagogov (AEIJI).  

»Osnovne kompetence predstavljajo kompetence posredovanja, vrednotenja in refleksije« 

(The Professional Competences of Social Educators, 2009, str. 9): 

- Socialni pedagog naj bi zmogel posredovati in se odzvati v neposredni situaciji v odnosu do 

posameznika, brez predolgega časa za premišljevanje in reflektiranje, sposoben mora biti 

konstruktivnega delovanja tudi, ko je izpostavljen stresnim situacijam.  

- Sposoben naj bi bil načrtovanja, organiziranja, vrednotenja dejavnosti in ukrepov na podlagi 

teorije, znanja, zakonodaje ter refleksije lastne in drugih praks.  

- Socialni pedagog naj bi zmogel skupaj s kolegi in drugimi strokovnjaki razmišljati o 

profesionalni problematiki za zagotavljanje ustreznega razumevanja in razvoja stroke. O 

problematiki naj naj bi komuniciral tako znotraj stroke, kot v družbi. 

 

Osrednje kompetence socialnega pedagoga (prav tam): 

- osebnostne in odnosne kompetence: odnos z osebo, ki potrebuje podporo, je ves čas v 

središču socialno pedagoškega dela, katerega okvir predstavljajo osnovni pogoji. Socialno 

pedagoško delo je odnos – profesionalen odnos med socialnim pedagogom in osebo, ki 

potrebuje podporo; 

- socialne in komunikacijske kompetence: so nujne, saj socialni pedagog svoje delo opravlja 

vedno v sodelovanju z nekom (osebo, ki podporo potrebuje, njenimi svojci, drugimi 

strokovnjaki,…), pogosto tudi na področjih, kjer prihaja do različnih mnenj, konfliktov in je 

konstruktivno sodelovanje in reševanje konfliktov nujno, sposoben mora biti sodelovanja v 

multidisciplinarnih timih; 

- organizacijske kompetence: ki obsegajo tako sposobnosti načrtovanja dejavnosti za 

doseganje ciljev dela, sodelovanje s posamezniki, skupinami, uskladitev delovnih nalog in časa 

za delo, načrtovanje, izmenjavo mnenj, administrativno delo in drugo delo, ustrezno 

dokumentacijo,… 

- sistemske kompetence obsegajo celoto kompetenc delovanja socialnega pedagoga v nekem 

družbenem okviru, skupini, ustanovi, pomenijo njegovo delovanje za podporo in vodenje 

uporabnikov, izboljševanje njihovih pogojev, možnosti ter hkrati ravnanje, ki je usklajeno z 

družbenimi pričakovanji; 

- razvojne in učne kompetence naj bi socialni pedagog stalno nadgrajeval, pridobival dodatna 
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znanja ter jih v obliki ustreznih metod prenašal v svoje neposredno delo, prav tako naj bi se pri 

svojem delu posluževal izkušenj z drugih področij, podatkov iz analiz in drugih razvojnih 

vsebin in vključeval v svoje delo;  

- kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse (teoretično znanje in metodološke 

kompetence, kompetence izvajanja poklica, kreativne in kulturne kompetence), ki poleg prej 

omenjenih kompetenc socialnega pedagoga zagotavljajo, da izvaja delo profesionalno in etično. 

Socialni pedagog poseduje znanja s svojega lastnega strokovnega področja in jih dopolnjuje z 

znanji z drugih področij, uporablja strokovne tehnike in metode dela, uporablja terminologijo 

in znanje svojega področja delovanja in jo ustrezno in prenaša v neposredno delo, na način, da 

ga uporabniki razumejo. Razumeti in prepoznavati mora različne vrednote različnih kultur in 

okolij, iz katerih uporabniki izhajajo in se jim mora znati ustrezno približati ter imeti in 

uporabljati različne veščine in kreativne tehnike, kot so možnosti izražanja preko glasbe, 

gibanja in drugih načinov, ki jih uporabi pri podpori posamezniku v njegovem osebnem, 

čustvenem, socialnem, intelektualnem razvoju. Socialni pedagog naj bi sodeloval z 

uporabnikom pri njegovem pridobivanju in razvoju tehnik izražanja na socialnem in kulturnem 

področju.  

 

Poglejmo, kako se v strokovnem delu socialnega pedagoga na delovnem mestu »individualni 

habilitator« v PSZ odražajo navedene kompetence: 

- osebnostne in odnosne kompetence – socialni pedagog se dnevno v okviru svojega dela 

srečuje z odraslimi osebami s posebnimi potrebami, ki živijo v PSZ. Z njimi je v stalnih 

odnosnih relacijah, osebe s posebnimi potrebami se s socialnim pedagogom srečujejo v okviru 

dogovorjenih terminov ali izven le-teh, ko izpostavijo svojo potrebo po podpori, ko stisko 

prepozna sam socialni pedagog ali drugo osebje ali ko zaradi določenih težav v ustanovi, 

intervencijo s strani socialnega pedagoga pričakujejo v okviru drugih služb ustanove. 

Socialni pedagog se z osebami s posebnimi potrebami srečuje v okviru individualnih in 

skupinskih oblik dela, v profesionalnem odnosu z osebami s posebnimi potrebami ohranja in 

goji oseben pristop in »osebno noto«.  

Socialni pedagog je v teh srečanjih z osebami s posebnimi potrebami pogosto poslušalec, 

svetovalec, terapevt, usmerjevalec, spodbujevalec, pomirjevalec, mediator, včasih »filter ali 

strelovod« za druge težave in odnose oseb s posebnimi potrebami, pomočnik, vzgojitelj, učitelj, 

trener, včasih tudi nadomestna oseba paznika, policista, zdravnika, svojca, … 

Najpogostejša vloga, preko katere deluje, je vloga svetovalca ali vzgojitelja, vse ostale vloge to 

vlogo dopolnjujejo. Izmenjevanje vlog je nepredvidljivo – odvisno od trenutka, situacije, 
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psihičnega in fizičnega stanja osebe s posebnimi potrebami, od trenutka »tukaj in sedaj« ter 

poznavanja osebne zgodbe, preteklih izkušenj, specifičnih značilnosti oseb s posebnimi 

potrebami.  

Poznavanje osebnih značilnosti, zdravstvenega stanja, družinske situacije in osebne zgodbe 

posamezne osebe s posebnimi potrebami socialnemu pedagogu omogočajo ustrezno strokovno 

delovanje, načrtovanje, izbiro metod dela, tehnik, pristopov in možnih intervencij ter 

predvidevanje možnih izidov. 

Odnosi med socialnim pedagogom in osebami s posebnimi potrebami v PSZ so stalni, 

konstantni, potekajo pa na več nivojih (formalno, jasno, neformalno, globinsko, prihaja do 

transfernih in tudi kontratransfernih reakcij, zato je potrebna velika mera odgovornega in 

profesionalnega ravnanja). 

- socialne in komunikacijske kompetence so nujni in neločljivi del strokovnega dela 

socialnega pedagoga v PSZ. Socialni pedagog komunicira z osebami s posebnimi potrebami, 

sodeluje z njimi, njihovimi svojci, ostalimi strokovnimi službami in vsemi zaposlenimi. Polje 

delovanja socialnega pedagoga se zelo prepleta z delom drugih strokovnih služb – socialnega 

dela, delovne terapije, zdravstveno – negovalne službe ter tehničnih služb. Socialni pedagog za 

sodelovanje in podporo osebam s posebnimi potrebami potrebuje aktualne informacije, 

izmenjuje strokovna mnenja, usklajuje načine delovanja – lastne z drugimi in skuša vplivati na 

ustreznost ravnanja do oseb s posebnimi potrebami s strani vseh zaposlenih.  

Sposoben mora biti tudi sodelovanja v pogovorih, kjer je veliko nestrinjanja, napetosti, kritike, 

obtoževanja, znati mora usmerjati komunikacijo v konstruktivno smer in veščine komuniciranja 

uporabljati v dobro oseb s posebnimi potrebami in v dobro ustanove in osebja. Spodbujati mora 

spoštovanje in upoštevanje različnosti med vsemi in iskati konstruktivne rešitve, sprejemljive 

za vse. Situacij, kjer prihaja do napetosti, kritik, nestrinjanja in kjer veščin komuniciranja osebe 

s posebnimi potrebami ne znajo ali ne zmorejo uporabljati samo konstruktivno, je v PSZ veliko. 

Socialni pedagog jih mora znati preseči in strokovno delovati v korist oseb s posebnimi 

potrebami tudi v nadaljevanju. 

Podobno je z mnenji in nestrinjanji zaposlenih, ki pogosto ne poznajo načinov delovanja 

socialnega pedagoga in se tudi ne strinjajo z nekaterimi njegovimi strokovnimi pristopi. 

Uskladitev različnih strokovnih mnenj in skupen dogovorjen pristop in način dela z osebami s 

posebnimi potrebami so nujni za konstruktivno sodelovanje in srečevanje vseh, ki se v PSZ 

srečujejo. 

- organizacijske kompetence socialnega pedagoga v PSZ predstavljajo načrtovane in izvedene 

dejavnosti in naloge za doseganje vzgojnih in drugih ciljev pri strokovnem delu z osebami s 
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posebnimi potrebami, samostojno in v sodelovanju z drugimi službami postavljanje ciljev, 

načrtov in različnih oblik strokovnega dela v ustanovi, ki se nanašajo tako na posameznika ali 

skupino oseb s posebnimi potrebami. V praksi PSZ to pomeni, da socialni pedagog pripravi 

načrt in oblike dela z osebo s posebnimi potrebami na določenem področju, kjer ima oseba 

težave in bi jih rada presegla. Načrt pripravi, uskladi z drugimi službami in z osebo s posebnimi 

potrebami, ga predstavi sodelavcem, ga izvaja ali kontinuirano spremlja njegovo izvajanje, ga 

po potrebi spreminja, dopolnjuje, sodeluje z izvajalci, spremlja rezultate, spremembe, evalvira 

potek in učinke, oblikuje zaključno poročilo in načrtuje na podlagi tega druge, nove dejavnosti.  

Socialni pedagog je odgovoren za svoje delo in odločitve, ki jih sprejme, v zvezi s pripravo in 

izvedbo takih in podobnih programov socialno pedagoškega dela mora izvesti tudi 

dokumentiranje in druge administrativne naloge ter določen čas nameniti tudi sodelovanju na 

srečanjih, sestankih in drugih oblikah posredovanja in izmenjave informacij v zvezi z delom. 

- sistemske kompetence, ki jih socialni pedagog odraža pri delu v PSZ, so, da dela z osebami 

s posebnimi potrebami v skladu z načeli, ki veljajo v družbi, okolju, npr. da se do oseb s 

posebnimi potrebami vede spoštljivo in da načrt individualnega dela z osebo s posebnimi 

pripravita skupaj in se glede le-tega strinjata ter sledita skupnim ciljem pri tem. Hkrati to 

pomeni tudi, da socialni pedagog posreduje pri osebi s posebnimi potrebami, da ravna v skladu 

s socialnimi normami (npr. učenje ustreznega načina hoje v okolju, kjer poteka promet in 

skakanje na cesto pred vozeča vozila pomeni ogrožanje varnosti).  

Socialni pedagog svoje delo izvaja in dokumentira v skladu z normami in merili, ki veljajo v 

Sloveniji – delo opravlja skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva. 

- razvojne in učne kompetence so pri delu socialnega pedagoga v PSZ zelo pomembne. 

Temeljno socialno pedagoško znanje mora nadgraditi z znanji in izkušnjami s področja 

medicine, še posebej psihiatrije, psihiatričnih težav in njihovih posledic za osebe s posebnimi 

potrebami in vplivih na njihovo vedenje, delovanje, sposobnosti in hkrati tudi na drugih 

področjih.  

Znanje in izkušnje išče na različnih področjih in jih prenaša v svoje neposredno delo (npr. 

področje nevroznanosti in novih odkritij s tega področja uporablja pri delu s skupinami oseb s 

posebnimi potrebami za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, poslužuje se formalnih in 

neformalnih oblik učenja ter pridobivanja izkušenj z organizacijo in izvedbo dejavnosti izven 

PSZ, npr. vzpostavitev sodelovanja z društvom Tačke pomagačke, kjer terapevtski psi ob 

pomoči šolanih spremljevalcev kontinuirano izvajajo dejavnosti za osebe s posebnimi 

potrebami z namenom sproščanja napetosti, izražanja čustev, izboljšanja počutja, aktivnega 

preživljanja časa, zanimanja za dogajanje v okolju in sledijo individualnim ciljem oseb s 



57 

 

posebnimi potrebami). 

- kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse (teoretično znanje in metodološke 

kompetence, kompetence izvajanja poklica, kreativne in kulturne kompetence.  

Socialni pedagog svoja temeljna socialno pedagoška znanja tudi v profesionalni praksi v PSZ 

dopolnjuje z znanji in teorijami z drugih strokovnih področij in jih prenaša na področje svojega 

dela. Uporablja tako individualne, kot skupinske oblike dela z osebami s posebnimi potrebami, 

uporablja strokovno terminologijo s področja socialne pedagogike in jo prenaša v svoje 

delovanje v različnih oblikah pisnega in ustnega komuniciranja z različnimi osebami (npr. s 

sodelavci, drugimi ustanovami, svojci, drugimi organizacijami, …). Socialni pedagog pozna 

osebne vrednote in kulturno okolje, iz katerega izhajajo osebe s posebnimi potrebami (npr. 

osebe s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz sosednjih oz. drugih držav) in k osebam s 

posebnimi potrebami pristopa na način, ki odraža to razumevanje drugega kulturnega okolja ter 

hkrati deluje tako, da osebi s posebnimi potrebami posreduje in omogoča učenje vrednot okolja, 

v katerem se nahaja, živi. Pri svojem delu vsekakor potrebuje tudi znanja in veščine z različnih 

kreativnih področij, ki omogočajo vzpostavljanje in ohranjanje odnosa z osebami s posebnimi 

potrebami, pomagajo pri preseganju čustvenih ovir in omogočajo različne načine izražanja, 

sproščanja ter razvoja oseb s posebnimi potrebami (npr. uporaba terapevtske glasbe, uporaba 

kreativnih likovnih tehnik, terapevtsko branje in pisanje, športne aktivnosti v naravi in znotraj 

ustanove,…). 

 

Vse od osrednjih strokovnih kompetenc socialnih pedagogov, ki jih navaja Mednarodno 

združenje za socialno pedagogiko (AEIJI) (2009), pridejo do izraza pri delu socialnega 

pedagoga v PSZ, prav tako je z osnovnimi kompetencami. Socialni pedagog v PSZ mora biti 

pripravljen ažurno posredovati v različnih situacijah, ki se odvijajo v življenju oseb s posebnimi 

potrebami, znati mora načrtovati in organizirati svoje delo, ga ustrezno vrednotiti, izmenjevati 

znanja in strokovne izkušnje z drugimi strokovnimi profili ter se pri delu usklajevati, 

dopolnjevati.  

 

Socialni pedagog v posebnem socialnem zavodu mnogokrat naleti na ovire zaradi 

posameznikovih posebnosti, omejitve in bolezni ter hkrati na ovire, ki jih postavlja življenje v 

ustanovi. 
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2.10.3 Vloga socialnega pedagoga 

Vloga socialnega pedagoga je raznovrstna ter zahteva spodbujanje socialne naravnanosti 

ustanove in zaposlenih v njej. Socialni pedagog je hkrati mediator v sporih med stanovalci ter 

med stanovalci in zaposlenimi. Pogosto je zaupnik in razbremenjevalec v osebnih, čustvenih 

stiskah, ki jih izpostavijo osebe s posebnimi potrebami, ki se zmorejo smiselno verbalno 

izražati, preko različnih izraznih tehnik pa skuša socialni pedagog pomagati v izražanju čustev 

in stisk tudi osebam, ki zaradi različnih razlogov verbalnega načina izražanja ne zmorejo 

uporabljati. 

Socialni pedagog je tudi vzgojitelj, svetovalec, usmerjevalec ipd.  

Njegovo delo določa predvsem »funkcija kompenzacije«, kot meni Tuggener (Skalar, 1993, 

str. 38) – večino svojega strokovnega dela z osebami s posebnimi potrebami je posvečenega 

odpravljanju in zmanjševanju različnih primanjkljajev. Neprestano je dejaven na področju 

usmerjanja oseb s posebnimi potrebami k različnih oblikam konstruktivnega vedenja in 

reagiranja. 

Svetuje, kako komunicirati, kako vzpostavljati, oblikovati in ohranjati odnose v PSZ med 

samimi osebami s posebnimi potrebami, s svojci in prijatelji, z zaposlenimi. 

»Funkcija preventive« - oblikovanja učinkovitejših vedenjskih strategij in integracije - 

vključevanja v okolje zunaj ustanove (Skalar, prav tam) je v PSZ težje vzpostavljiva, ponovno 

zaradi specifičnih značilnosti oseb s posebnimi potrebami (npr. zmanjšane kognitivne 

sposobnosti, poškodbe glave, akutna faza kronične duševne bolezni in podobno). 

Za oblikovanje bolj učinkovitih ali bolj ustreznih vedenjskih strategij pri nekaterih osebah s 

posebnimi potrebami je potrebnega več časa, vztrajanja in različnih načinov učenja ter nato 

»treniranja« v različnih problematičnih situacijah. 

Osebe s posebnimi potrebami se v okolje izven PZS vključujejo manj, kot bi se, če bi živeli v 

domačem okolju. Nekateri ljudje odhajajo v okolje samostojno in dnevno, nekateri samo v 

spremstvu, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja njihove varnosti, nekateri nimajo želje ali 

potrebe, da bi v okolje izven ustanove zahajali iz kakršnega koli razloga, in se vanj ne 

vključujejo. 

Strokovni delavci v PZS vključevanje v okolje načrtujejo v svojih programih dela, čeprav osebe 

s posebnimi potrebami nimajo omejenih pravic gibanja. 

Odhajanje in vključevanje v bližnje in širše okolje je torej načrtovana in ne le spontana akcija 

posameznika, ki v PSZ živi. Gre za dejavnosti z različnih področij – športa in rekreacije, 

kulturne in izobraževalne prireditve, duhovne oz. verske potrebe oseb s posebnimi potrebami, 
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druženje in spoznavanje krajev v Sloveniji in tujini.  

Funkciji integracije je posvečene veliko pozornosti različnih strokovnih profilov v ustanovi, 

tako tudi socialni pedagog načrtuje dejavnosti izven ustanove.  

Za izvajanje te funkcije so potrebna tudi določena finančna sredstva in je izvedba vedno 

pogojena s tem in s številom udeležencev (optimizacija financ za čim večji učinek, kar pa lahko 

vpliva, če na to nismo pozorni, na zanikanje individualizacije). 

 

Glede na Thierschev koncept življenjske usmerjenosti socialne pedagogike (Zorc-Maver, 

1997) je socialni pedagog v posebnem socialnem zavodu postavljen pred kompleksne naloge, 

saj poskuša posameznikom, vključenim v ustanovo, v danih življenjskih okoliščinah omogočiti 

razmere za razvoj potencialov in jih podpirati v njihovem delovanju.  

Koliko je v PSZ možno razvijati potenciale oz. kako spodbujati razvoj posameznikov v 

omejenih okoliščinah (posebne potrebe odraslih ljudi, struktura ustanove, finančne omejitve in 

drugi dejavniki), ni odvisno le od strokovnosti in načinov dela socialnega pedagoga, kajti 

socialni pedagog v tem polju delovanja ni in ne more biti sam. 

Razvoj posameznega stanovalca in razvoj njegovih potencialov je odvisen od vseh, ki so 

neposredno in posredno vključeni v življenje osebe s posebnimi potrebami (njega samega z 

vsemi specifikami, svojcev, sostanovalcev, zaposlenih, družbene naravnanosti in drugih 

dejavnikov). Socialni pedagog je tisti, katerega dolžnost je, da možnosti razvoja opazi, 

spodbuja, spremlja, skupaj z osebo in s strokovnimi sodelavci ter svojci, vrednoti ter nato 

oblikuje, ponudi druge, drugačne, boljše možnosti, ko se to izkaže za potrebno. 

 

Skalar (1993) je v prispevku Socialni pedagog v osnovni šoli oblikoval strateško metodične 

usmeritve za delo socialnega pedagoga v osnovni šoli, ko se je v osnovnih šolah profil 

socialnega pedagoga kot strokovnjaka umeščal med ostale profile. Podobne strateško 

metodične usmeritve za delo socialnega pedagoga lahko oblikujemo tudi za umeščanje profila 

socialnega pedagoga med ostale profile v PSZ, vendar je potrebno upoštevati, da je med 

vlogama socialnega pedagoga v šoli in v PSZ pomembna vsebinska razlika, ne upoštevajoč, da 

gre tudi za starostno zelo različni populaciji. V osnovni šoli je populacija otrok s posebnimi 

potrebami v manjšini in prevladujoča večina običajnih otrok brez posebnih težav v socialni 

integraciji, medtem ko je v PSZ vsa populacija ljudi bila predhodno nekje preveč različna in 

zato posledično stigmatizirana in marginalizirana. V PSZ imajo ljudje s posebnimi potrebami v 

večini vsaj eno skupno izkušnjo – neustreznosti, neprimernosti v neki družbi oz. okolju.  

Pomembno je, da socialni pedagog uporabi take načine in oblike dela, da s svojim ravnanjem 
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tudi v PSZ izstopajočih posameznikov, ne stigmatizira ali izključuje še bolj.  

Ustrezno naravnanost strateško metodičnih usmeritev socialno pedagoškega dela v PSZ lahko 

podpremo tudi s poudarki Scheipla (1993), ki opredeli, da se mora socialnopedagoško delo 

odvijati tukaj in zdaj, s posameznikom in ne namesto njega, s spodbujanjem njegovih močnih 

točk in z usmerjanjem v samoodgovornost, ne le z oskrbovanjem in vodenjem.  

Podlaga delovanja socialnega pedagoga so odnosi, ki jih vzpostavi s svojimi klienti, in tudi 

odnosi s sodelavci oz. z vsemi zaposlenimi.  

Odnosi, ki jih usmerjeno načrtuje in vzpostavlja socialni pedagog, so »orodje«, ki ga uporablja 

pri svojem delu. Temelj vsemu predstavljajo teoretska izhodišča in načini komuniciranja. 

 

Socialnopedagoško delovanje v PSZ temelji na modelu socialnega ocenjevanja in 

interveniranja (Kobolt, Rapuš Pavel, 2006), ki vsebuje nekatere že omenjane teoretske koncepte 

in načela dela:  

- delovanje v življenjskem prostoru, v našem primeru, v enoti DU za osebe s posebnimi 

potrebami, v kateri živijo osebe s posebnimi potrebami, ki v domačem okolju in drugih možnih 

oblikah bivanja niso (z)mogle živeti; 

- sodelovanje uporabnikov, v tem primeru odraslih s posebnimi potrebami, glede na njihove 

osebne značilnosti, sposobnosti, ovire, močne točke, se socialni pedagog ves čas zaveda 

potencialne problematičnosti moči v odnosu in zato še več pozornosti namenja vlogi osebe s 

posebnimi potrebami, da aktivno oblikuje svoje življenje; 

- sodelovanje strok, kar pogojuje celostno razumevanje položaja, odnosov in vedenja oseb s 

posebnimi potrebami – multidisciplinaren pristop v PSZ je nujen, da se katere od bistvenih 

značilnosti oseb s posebnimi potrebami ne spregleda ali napačno razume; 

- krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja – na podlagi ocene položaja, intervencij in 

njihovega evalviranja (Kobolt, Rapuš Pavel, 2006) se kontinuirano spremlja vsako od oseb s 

posebnimi potrebami, ki živi v ustanovi, da se oblikuje prostor razumevanja za pojasnjevanje 

in opredeljevanje različnih situacij, njihovih pomenov, problematike in možnosti rešitev, 

potrebne vire in oblike podpore ter pomoči. 

Zaradi specifike oseb s posebnimi potrebami so izhodiščne situacije pogosto nejasne oz. 

»kompleksne«, kot sta jih opredelili Kobolt in Rapuš Pavel po Rahn (1989, po Brajša) (2006, 

str. 66), zato so tudi zastavljene intervencije lahko le oblika začasne rešitve neke situacije, 

določeni pristopi pa neprimerni, neustrezni.  

Uporaba modela v ustanovi predvideva poznavanje in razumevanje delovanja sistemov, znotraj 

katerih se gibljejo osebe s posebnimi potrebami, njihovega vpliva na ravnanje, njihovo aktivno 
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vključevanje v iskanje rešitev in povezovanje z drugimi strokovnimi profili v ustanovi in izven 

nje.  

Socialni pedagog pozna in upošteva komplementarno delovanje vseh odnosnih ravni v 

ustanovi, zato je njegova prisotnost v posebnem socialnem zavodu utemeljena ter v podporo in 

korist vsem – drugim zaposlenim ne glede na profesijo, predvsem pa osebam s posebnimi 

potrebami. 

Njegovi načini ravnanja morajo biti predvidljivi in dajati občutek varnosti, hkrati pa mora biti 

v svojih načinih delovanja oz. interveniranja dovolj fleksibilen, da se prilagaja vedno novim 

problemskim situacijam posameznikov v okolju, kjer živijo z vsemi svojimi specifičnimi 

lastnostmi, na katere sovplivajo. 

 

Socialni pedagog v okolju PSZ ima zahtevno nalogo. Ima veliko nalog in ciljev, ki jim je dolžen 

slediti – stalno mora spremljati možnosti in napredek posameznikov v PSZ za socialno 

integracijo in merila večanja vključenosti v družbo niso enoznačna.  

Nekdo, ki ima posebne potrebe, je napredoval v vključenosti v okolje, če je zmogel zjutraj 

vstati, se ob pomoči obleči in urediti in oditi na enodnevni izlet z avtobusom s svojimi kolegi 

iz skupine za samopomoč, za drugega je napredek, če zmore smiselno slediti predavanju z 

diapozitivi o Mehiki, brez da bi vmes odšel na toaleto ali kadit, tretji je napredoval, če se ni 

začel zaletavati z glavo v steno, ker ni dobil žetona za kavo v istem trenutku, kot si je to zaželel 

in je nekaj minut zmogel počakati in odložiti zadovoljitev želje, napredek četrte osebe je lahko 

miren telefonski pogovor s starši ali umirjenost po njihovem obisku. 

Individualizacija pomeni vse zgoraj našteto, pomeni upoštevanje posameznika, njegovih 

osebnih značilnosti, specifičnosti glede na posebne potrebe.  

Strokovno delovanje na področjih, kjer ima posameznik močne točke in usmerjeno delo na 

zmanjševanju primanjkljajev, postopoma prinese napredek in rezultate. Kako so merljivi in 

kako veliki, je težko definirati, zato je to pogosto predmet razprav med zaposlenimi, kaj se in 

kaj ne splača. Socialni pedagog se o napredku in posvečanju možnostim izboljšanja življenja 

oseb s posebnimi potrebami ne sprašuje na ta način. 

 

Zorc - Maver je v prispevku Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike (1997) 

nakazala, kako procesi individualizacije v sodobni družbi, ki se spreminja in sama po sebi 

predstavlja tveganje mladim ljudem, polarizirajo oblike pomoči mladim v dve obliki – v 

običajnem življenjskem okolju, z mladimi, motiviranimi za samorealizacijo in z željo po 

izboljšanju življenjskih pogojev in za mlade, ki se zaradi različnih sociostrukturnih razlogov 
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(stanovanjsko področje, socialna pripadnost, trg dela) in drugih obremenitev (izguba 

avtonomije zaradi bolezni, odvisnosti, deviance) ne bodo zmožni uspešno socialno integrirat. 

Ti mladi bodo dolgoročno vezani na mladinsko pomoč, le – ta pa naj bi jim zagotovila vsaj 

minimalne standarde življenja. 

Mladi, ki zaradi bolezni, zasvojenosti, deviantonsti in drugih razlogov, niso zmogli 

avtonomnega delovanja in družbeno uspešnega življenja, in so potrebovali dolgotrajne oblike 

pomoči, so odrasli in velik del njih je tudi kot odraslih ostal potrebnih dolgotrajne pomoči. 

Podporo in pomoč se jim zagotavlja v različnih oblikah v skupnosti in v okviru institucionalnih 

oblik skrbi za odrasle s posebnimi potrebami. Ena od možnih oblik dolgotrajne pomoči odraslim 

s posebnimi potrebami je tudi strokovno delo socialnega pedagoga – individualnega 

habilitatorja v PSZ. 

 

2.10.4 Specifika dela socialno pedagoške službe v PSZ  

Posebnosti socialno pedagoškega dela v PSZ predstavlja prav populacija oseb s posebnimi 

potrebami, ki v svojih osebnih značilnostih izstopa v tolikšni meri, da večinoma druge oblike 

podpore in pomoči niso bile zadostne oz. ustrezne. 

Gre za odrasle s zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, odrasle z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odrasle, ki imajo več diagnoz.  

Socialni pedagog se že v svojem temeljnem delovanju, ne glede na področje, kjer deluje, 

prvenstveno usmeri na posameznika, kjer skuša uveljaviti individualizacijo. Koncept 

individualizacije v PSZ pomeni poiskati skupaj z osebo s posebnimi potrebami najvišje 

možno prilagojeno okolje in dejavnosti, ki ga zanimajo, da se posameznik počuti dobro, 

varno, sprejeto, in da lahko uveljavlja svoje želje, potrebe in interese.  

Koncept participacije oseb s posebnimi potrebami v PSZ – socialni pedagog participacijo osebe 

s posebnimi potrebami v življenju v ustanovi, pri načrtovanju, izvajanju individualnega 

programa upošteva kot temelj, in mu pri tem daje najvišjo možno stopnjo intenzivnosti. 

Participacija je tako prvenstveno odvisna od zmožnosti participacije osebe same glede na 

osebne značilnosti. 

Konceptov participacije uporabnikov oz. stopnje ali intenzivnosti participacije je več (Marovič, 

Bajželj in Krajnčan, 2014). Po različnih avtorjih lahko govorimo o ne-participaciji, ki vsebuje 

manipulacijo, terapijo in obravnavanje deficitov, navidezni participaciji ali simbolični 

participaciji, ki vsebuje predvsem informiranje in svetovanje, ter participaciji v smislu 

enakovrednega partnerskega delovanja, z enakovredno močjo odločanja.  
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Pri osebah s posebnimi potrebami, ki živijo v PSZ, prihaja pogosto do težavnih in konfliktnih 

situacij ter dogodkov, zaradi sovplivanja njihovih osebnih značilnosti, specifičnih potreb in/ali 

bolezni ter dejavnikov okolice – ostalih oseb s posebnimi potrebami v ustanovi in samega okolja 

ustanove s svojimi značilnostmi.  

Osebje v ustanovi pozna pozitivne in negativne vplive ustanove, zato izvaja različne dejavnosti 

in programe na način, da bi bili teh negativnih vplivov okolja ustanove, najmanj, kar je možno. 

Pri osebah, ki imajo več diagnoz, pogosteje prihaja do neustreznih oblik vedenja, ki so posledica 

njihovih osebnih značilnosti in specifičnih diagnoz, hudih vedenjskih motenj. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju in vedenjskimi motnjami potrebujejo drugačen pristop, 

kot osebe, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju ali še kakšno pridruženo motnjo, 

kljub temu pa je prvi, temeljni način dela zelo podoben. Upoštevati je potrebno, da je delo z 

osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju po tem principu možno, kadar njihova 

bolezen ni v akutni fazi in zmorejo konstruktivno sodelovati. 

Golob (2010) navaja podatek, da »kaže hudo vedenjsko motnjo od 10 – 15 % ljudi z motnjo v 

duševnem razvoju, ki so vključeni v obravnave na področju zdravstva, vzgojno-izobraževalnih 

in socialnih storitev, več kot polovica le-teh ima zahtevnejše težave, in jih v povprečju polovica 

živi doma. Hude vedenjske motnje se kažejo kot agresija, destruktivno in avtoagresivno 

vedenje, običajno imajo tudi veliko različnih dodatnih zdravstvenih in socialnih potreb in 

pogosto potrebujejo pomoč pri hranjenju, oblačenju, osebni higieni (tudi zaradi pogoste 

inkontinentnosti), imajo težave s komunikacijo (tako v sprejemanju in razumevanju 

povedanega, kot pri izražanju).« (str. 48). 

»Vedenjske težave, kot so verbalna agresija, fizična agresija, destruktivnost, avtoagresija, 

neustrezno spolno vedenje, nasprotovanje, zahteve, beganje, ali več teh in še drugih hudih 

vedenjskih motenj skupaj, ki se pri osebah z razvojnimi motnjami pojavljajo vsaj enkrat na dan, 

in ki otežujejo vključevanje v dejavnosti in programe, ki zahtevajo fizično intervencijo osebja 

in vodijo v večjo poškodbo sebe ali drugih, so rezultat neustreznih interakcij med 

posameznikom (z njegovo specifiko) ter fizičnim in socialnim okoljem (Golob, 2010, str. 50). 

Agresija, usmerjena proti drugim, je pogostejša pri osebah z lažjimi stopnjami motenj, medtem 

ko je avtoagresivno vedenje pogostejše pri osebah s težjimi stopnjami motenj.  

Zaradi različnih neustreznih oblik vedenja ima socialni pedagog v PSZ specifične naloge in 

sicer pripravi individualni načrt za zmanjševanje ali obvladovanje vedenjskih motenj in učenje 

ustreznih komunikacijskih veščin, s predpostavko, da je neustrezne oblike vedenja potrebno 

preusmeriti v ustrezne oblike preko učenja socialno sprejemljivega vedenja in komunikacijskih 

veščin. 
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Obravnava neustreznega vedenja zaradi hudih vedenjskih motenj je možna po tako 

imenovanem »reaktivnem« pristopu – ki ga predstavljajo fizično omejevanje, segregacija in 

umirjanje s sedativi ali po »proaktivnem« pristopu, ki predpostavlja učenje ustreznih načinov 

komuniciranja ter iskanje ustreznih metod, da se vedenjske težave ne oblikujejo.  

Proaktivni način predstavlja preventivno delovanje, uporabljati naj bi ga začeli že v zgodnjem 

otroštvu. 

Pri delu z odraslimi s posebnimi potrebami gre tako največkrat za uporabo obeh pristopov, 

reaktivnega predvsem zaradi preprečitve ogrožanja varnosti.  

Naj ne bo razumljeno kot posploševanje, vendar je med sedanjimi odraslimi s posebnimi 

potrebami v preteklosti bil proaktivni način premalokrat uporabljen in se ga, ob ustreznem delu 

strokovnjakov in svojcev, odrasli s posebnimi potrebami sedaj šele učijo. 

Proaktivni način oz. strategije predvidevajo odpravljanje neustreznih oblik vedenja in 

spremenjenih oblik vedenja, do katerih je možno priti postopoma, reaktivne strategije pa se 

uporablja za zajezitev akutnih hudih vedenjskih težav. 

 

Izkušnje socialnega pedagoga v zvezi s sodelovanjem s svojci odraslih oseb s posebnimi 

potrebami v DU oz. PSZ se bistveno razlikujejo od izkušenj sodelovanja s svojci v drugih 

ustanovah (npr. v VZ ali stanovanjski skupini, še celo v VDC). V DU je veliko manj interesa in 

pripravljenosti za sodelovaje s socialnim pedagogom s strani svojcev, kot drugje. Razloge gre 

iskati v nepoznavanju profila, pa tudi v drugih razlogih, saj tudi ko so svojci seznanjeni s to 

možnostjo, se je minimalno poslužujejo. Videti je, kot da jih je strah informacij, ki bi jih dobili 

in se zato raje oglašajo v drugih strokovnih službah, verjetno gre razloge nesodelovanja pripisati 

tudi njihovemu favoriziranju zdravstvene oskrbe. Svojci, ki so izrazili željo, da bi se srečali, 

seznanili z aktivnostmi njihovega bližnjega v okviru socialno pedagoške obravnave, imajo s 

tem pozitivno izkušnjo, žal pa so svojci, ki se poslužujejo možnosti srečevanja in izmenjave 

izkušenj, maloštevilni. 
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Področja dela socialnega pedagoga v PSZ 

Stanovalci: Zaposleni: Ustanova: Skupnost: 

neposredno delo 

(individualno in 

skupinsko): 

svetovalno, vzgojno, 

terapevtsko delo  

neposredno delo: 

izobraževalna, 

svetovalna in 

usmerjevalna funkcija 

  

- ohranjanje kognitivnih 

funkcij, 

- ohranjanje pridobljenih 

uporabnih znanj in 

veščin, 

- spodbujanje izražanja 

čustev,  

- učenje ustreznih oblik 

vedenja, 

- učenje izražanja čustev, 

- učenje ustreznih oblik 

komuniciranja, 

- spremljanje, analiza in 

obravnava neustreznih 

oblik vedenja, 

- priprava, izvajanje in 

vrednotenje 

individualnih programov 

za osebe s posebnimi 

potrebami, 

- sodelovanje s svojci 

stanovalcev. 

- sodelovanje z vsemi 

zaposlenimi, 

- pojasnjevanje ozadja 

težav oseb s posebnimi 

potrebami za 

razumevanje vedenja, 

- učenje ustreznih 

vedenjskih pristopov do 

oseb s posebnimi 

potrebami, 

- pomoč pri načrtovanju 

in pripravi zaposlitvenih 

dejavnosti 

 

 

- predstavitev načrta: 

uskladitev pričakovanj, 

zahtev, načinov zajezitve 

neustreznih oblik 

vedenja, dogovor 

timskega delovanja, 

- spremljanje izvajanja 

individualnega načrta: 

aktivna vloga v 

izvajanju specifičnih 

nalog, opredeljenih v 

individualnem načrtu,  

- analiza in evalviranje 

individualnega načrta ter 

iskanje in izvajanje 

proaktivnih strategij 

reševanja neustreznih 

oblik vedenja za 

zmanjševanje reaktivnih 

strategij, 

- iskanje možnosti za 

prilagoditev prostora,  

- iskanje dejavnosti in 

programov za 

spodbujanje 

ustreznejšega vedenja,  

- vplivanje na ustanovo 

in vse zaposlene z 

naravnanostjo in 

delovanjem, da reaktivni 

del ravnanja postaja čim 

manjši del v 

proaktivnem ravnanju 

celotne ustanove, 

- neformalne oblike dela: 

tedenska objava 

pozitivnih misli z 

različno tematiko. 

- vključevanje v 

zunanje okolje,  

- spremljanje 

stanovalcev na 

različnih 

dogodkih izven 

ustanove, 

- sodelovanje z 

drugimi 

ustanovami,  

- letovanja za 

stanovalce 

 

Vir: lastni 

Tabela 4: Področja dela socialnega pedagoga v PSZ  
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2.10.5 Cilji in vsebine socialno pedagoškega dela z osebami s posebnimi potrebami  

V PSZ se cilji socialno pedagoškega dela (Program in plan socialno pedagoškega dela, 2014, 

več v Prilogi 8) v konsenzu s posameznim stanovalcem in upoštevanjem njegove 

individualnosti osredotočajo na ohranitev osebne integritete stanovalcev, na spodbujanje in 

krepitev njihove pozitivne samopodobe, oblikovanje različnih dejavnosti, ki omogočajo 

ohranjanje posameznikove čim večje samostojnosti ter ohranjanje v preteklosti pridobljenih 

znanj in veščin, na učenje ustreznejših oblik vedenja, ustreznejših pristopov, ustreznejše 

komunikacije v odnosih in na vključevanje stanovalcev v zunanje okolje. 

 

Socialno pedagoško delo predvideva poleg sodelovanja s stanovalci, sodelovanje s svojci 

stanovalcev, sodelovanje z drugimi strokovnimi službami doma, sodelovanje z drugimi 

inštitucijami, lokalno skupnostjo, mediji ter vodenje dokumentacije socialno pedagoške službe 

in strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.  

 

2.10.6 Pomanjkljivosti pri izvajanju socialnopedagoškega dela v PSZ: 

V povezavi z osebami s posebnimi potrebami: 

- neskladnost med potrebami posameznika in potrebami skupine (razmerje posameznik – 

skupina),  

V povezavi z zaposlenimi in ustanovo: 

- pričakovanje hitrih sprememb vedenja, nerazumevanje, da so rezultati v smeri ustreznejših 

oblik vedenja možni šele na dolgi rok, 

- nestrpnost do neustreznih oblik vedenja zaradi nerazumevanja položaja oseb s posebnimi 

potrebami, 

- težave z implementacijo programov za osebe s posebnimi potrebami med druge dejavnosti in 

majhno število zaposlenih na področju,  

- neupoštevanje in kršenje dogovorov o načinih reagiranja pri posamezni osebi s posebnimi 

potrebami (različna senzibilnost glede težav, usmiljenje, namerno neupoštevanje dogovorov)vsi 

enako reagiranje, upoštevanje dogovorov), 

- nujnost reaktivnega reagiranja – tukaj in zdaj učinek, za zagotavljanje varnosti in zaščite ljudi 

v neki ogrožujoči situaciji. 

 

Socialni pedagog v PSZ uporablja strateško metodične usmeritve, kot jih predlaga Skalar 

(1993), ki pri osebi s posebnimi potrebami sčasoma dosežejo intrasubjektivne spremembe v 
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doživljanju in počutju, pa tudi socialno vidne spremembe. Osebje in bližnji oseb s posebnimi 

potrebami, pogosto pa tudi same osebe s posebnimi potrebami, gojimo pričakovanja, da bi se 

spremembe v vedenju in ravnanju oseb s posebnimi potrebami zgodile. Občasno v njihovem 

vedenju in delovanju ne vidimo izboljšanj oz. sprememb, ne moremo pa vedeti in predvideti, 

kaj bi bilo, če tega dela, na posameznika usmerjenega socialno pedagoškega dela v PSZ ne bi 

bilo. Kriterijev in meril za določanje uspehov socialnopedagoškega dela v PSZ se ne da 

enostavno in jasno opredeliti.  

Ena od nalog socialnega pedagoga v prihodnosti, ki se kaže kot potrebna, ob upoštevanju vseh 

principov socialno pedagoškega delovanja, je zagotovo posvečanje področju preseganja 

naučene nemoči (Seligman, 1992) pri odraslih osebah s posebnimi potrebami, saj se le - ta 

pogosto pojavlja tako pri osebah z motnjami v razvoju, kot osebah z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju (najpogosteje pri osebah z depresivno motnjo) in je najpogosteje kot taka 

tudi spregledana. Seligman je 60. - tih letih 20. stoletja začel s proučevanjem tega pojava in 

oblikoval teorijo naučene nemoči, ki jo je kasneje tudi predelal ter dopolnil. Nemoč je opredelil 

kot psihološko stanje, ki pogosto nastane kot posledica dogodkov, ki se jih ne da obvladati, ki 

so izven kontrole posameznika (Seligman, 1992). Nemoč naj bi bila posledica poskusov 

posameznika, da bi spremenil situacije, vplival nanje, pa mu ni uspelo in je tako obliko 

razmišljanja in vedenja razvil tudi za druge dogodke, ki s temi prvimi situacijami niso imeli 

nobene povezave. Razvoj oblike razmišljanja in vedenja, ki se prenese na pomembna 

življenjska področja pri posamezniku, da ne more nič spremeniti, da na nič nima vpliva, privede 

do njegove pasivnosti, neodzivnosti, prepuščanja odločitev, odgovornosti.  

Naučena nemoč, v povezavi z diagnozami, z načinom življenja v ustanovi, se lahko okrepi in 

krepi nemoč in pasivnost. Tega pa zagotovo ne želimo doseči. Ob orientiranosti na 

posameznika, na njegove potrebe, želje in ob pričakovanju njegovega bolj aktivnega 

sodelovanja, je to področje, ki bi se mu bilo smiselno posvetiti tudi pri socialno pedagoškem 

delu v ustanovi. 

 

Socialni pedagog, kot strokovnjak, ki je svojo profesionalno pot pričel kot vzgojitelj otrok in 

mladostnikov s čustvenimi težavami in motnjami, je v paleti možnosti strokovnega delovanja 

na različnih življenjskih področjih, lahko tudi strokovnjak za delo z odraslimi s posebnimi 

potrebami. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Življenje v institucijah za odrasle s posebnimi potrebami predstavlja za mnoge med njimi edino 

možnost za urejeno življenje, hkrati pa je to življenje določeno s pravili, z dnevnim ritmom, 

dejavnostmi in s programi, ki jih ustanova izvaja za ljudi, ki so tam nastanjeni. 

S kvalitativnim raziskovalnim pristopom smo raziskali stališča strokovnih delavcev o življenju 

odraslih oseb s posebnimi potrebami v Domu upokojencev Podbrdo, enoti Petrovo Brdo, ki 

deluje kot posebni socialni zavod, namenjen bivanju odraslih s posebnimi potrebami. 

Cilj raziskave je bilo ugotoviti, kaj strokovni delavci menijo, da ustanova zagotavlja osebam s 

posebnimi potrebami, kako se odziva na njihove želje in potrebe, ali so možnosti za izboljšanje 

njihovega življenjskega okolja oziroma kaj možnosti izboljšanja omejuje, kako ustanova sledi 

načelom deinstitucionalizacije in kako v tej ustanovi deluje socialni pedagog. Predstavili smo 

vlogo socialnega pedagoga, njegove naloge, možnosti delovanja v posebnem socialnem zavodu 

ter oblikovali smernice socialno pedagoškega dela v ustanovi za odrasle s posebnimi potrebami. 

Z analizo dokumentov ustanove – programov in planov dela posameznih strokovnih služb v 

enoti, njihovih strokovnih poročil in letnih načrtov ter poročil za celotno ustanovo za leto 2014, 

smo želeli preveriti, kako strokovno osebje o raziskovalnih vprašanjih razmišlja in deluje v 

vsakodnevni praksi. Zanimala so nas morebitna razhajanja med primarnimi in sekundarnimi 

viri raziskovanja. Z raziskavo raziščemo stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s 

posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in o tem, kaj jim ta ustanova omogoča, kje 

so možnosti, da se življenje ljudi v ustanovi izboljša, kaj ta način življenja omejuje.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi opredelitve problema in ciljev raziskave postavljamo naslednja raziskovalna 

vprašanja (RV): 

RV 1 - Kako posebni socialni zavod odgovarja na potrebe odraslih oseb s posebnimi 

potrebami? 

Raziskovalno vprašanje je postavljeno z namenom ugotovitve stališč strokovnega osebja o tem, 

kako in koliko so prepoznane potrebe odraslih s posebnimi potrebami, ki živijo v ustanovi, saj 

v teoriji najdemo, da se osebam s posebnimi potrebami ne prilagaja in se jih ne upošteva. 
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RV 2 - Katere so prednosti in omejitve strokovnega dela v ustanovi, ki vplivajo na življenje 

odraslih oseb s posebnimi potrebami? 

V okviru tega vprašanja ugotavljamo značilnosti strokovnega dela v posebnem socialnem 

zavodu, ki predstavljajo prednosti in omejitve, ki vplivajo na življenje odraslih oseb s 

posebnimi potrebami. 

RV 3 - Kako posebni socialni zavod sledi načelom deinstitucionalizacije? 

Preko stališč strokovnega osebja se ugotavlja, v kakšnih oblikah poteka izvajanje načel 

deinstitucionalizacije v ustanovi. 

RV 4 - Kakšna je vloga socialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu? 

V raziskavi so bistvenega pomena stališča strokovnega osebja o vlogi socialnega pedagoga v 

posebnem socialnem zavodu, ki se jih skuša ugotoviti v okviru tega vprašanja.  

RV 5 - Katere so prednosti in omejitve, ki vplivajo na delo socialnega pedagoga v 

ustanovi? 

V okviru vprašanja se išče in prepoznava stališča strokovnega osebja o omejitvah in prednostih, 

ki se pojavljajo v strokovnem delu enega od profilov v ustanovi – socialnega pedagoga. 

 

3.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODE DELA / METODOLOGIJA 

Za pridobitev podatkov je bil uporabljen kvalitativni pristop. Podatki so bili zbrani na podlagi 

analize dokumentov ustanove (planov in programov dela posameznih strokovnih služb, ter 

letnih poročil in z delno strukturiranimi intervjuji s strokovnim osebjem v posebnem 

socialnovarstvenem zavodu. Mesec (1998) označuje kot kvalitativno raziskavo tisto raziskavo, 

»pri kateri osnovno izkustveno gradivo sestavljajo v raziskovalnem procesu zbrani besedni 

zapisi ali pripovedi, in pri kateri je to gradivo obdelano in analizirano na beseden način, brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili.« (str. 26). 

V kvalitativnih raziskavah se podatki zbirajo predvsem v besedni obliki, pojme se spoznava v 

naravnih razmerah, v vsakdanjem okolju, teži se k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju 

pojmov, raziskovalec razume tisto, kar je izraženo z besedami ter tudi tisto, kar same besede ne 

morejo izrazit. 

Za zbiranje podatkov od strokovnega osebja PSZ in iz dokumentov ustanove smo se odločili, 

da bi dobili čim bolj poglobljene odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pozorni smo 

na različna stališča, poglede, razhajanje med podatki, pridobljenimi v intervjujih in v 

dokumentih. 
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3.3.1 Viri podatkov, vzorec, način zbiranja podatkov 

Viri podatkov: 

a) dokumenti ustanove (kot sekundarno gradivo) ter 

b) delno strukturirani intervjuji (kot primarno gradivo). 

a) DOKUMENTI USTANOVE 

Sekundarno raziskovalno gradivo predstavlja 13 dokumentov DU Podbrdo iz leta 2014.  

Vzorec: 

V okviru analize dokumentacije so bili uporabljeni naslednji dokumenti ustanove: 

D 1: Program strokovnega dela Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 

2014), 

D 2: Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 2015), 

D 3: Letno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 2015), 

D 3a: Finančni načrt Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 2015), 

D 4: Program in plan dela delovne terapije za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, 

januar 2014), 

D 5: Program in plan dela zdravstveno negovalne službe za leto 2014 (DU Podbrdo, enota 

Petrovo Brdo, januar 2014), 

D 6: Program socialnega dela za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, januar 2014), 

D 7: Program in plan socialno pedagoške službe za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, 

januar 2014), 

D 8: Strokovno poročilo delovne terapije za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, januar 

2015), 

D 9: Strokovno poročilo zdravstveno negovalne službe za leto 2014 (DU Podbrdo, enota 

Petrovo Brdo, januar 2015), 

D 10: Poročilo fizioterapije za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, januar 2015), 

D 11: Socialno poročilo za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, januar 2015), 

D 12: Strokovno poročilo socialno pedagoške službe za leto 2014 (DU Podbrdo, enota Petrovo 

Brdo, januar 2015). 

 

Opis instrumenta: 

Izbor sekundarnega raziskovalnega gradiva predstavljajo dokumenti ustanove za leto 2014, za 

katere se pričakuje, da se smiselno povezujejo z raziskovalno tematiko. 

Glede na tematiko raziskovalnih vprašanj v primarnem viru, je bil tudi v sekundarnem viru 



71 

 

fokus proučevanja na informacijah o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi, 

načrtovanih in izvedenih dejavnostih, programih, izpostavljeni problematiki strokovnih služb, 

predlogih izboljšav v življenju ljudi s posebnimi potrebami v okviru ustanove ter izvajanjih 

načel deinstitucionalizacije. 

 

Opis zbiranja in analize podatkov: 

Izbrano dokumentarno gradivo je bilo natančno prebrano. V vsakem posameznem dokumentu 

se je označilo področja, ki obravnavajo raziskovalno tematiko. Informacije iz gradiva so 

evidentirane z oznako D in zaporedno številko dokumenta, v katerem se nahajajo, nato pa še 

dodatno z oznako področja, ki je predmet obravnave.  

Najprej se je izvedla analiza posameznega dokumenta po zastavljenih področjih, nato še 

primerjava dokumentov med sabo (letni načrt z letnim poročilom – enote in posamezne 

strokovne službe). 

 

Postopek obdelave podatkov iz dokumentov: 

- izbor dokumentov ustanove, 

- opredelitev raziskovalnih področij, 

- opredelitev kategorij znotraj raziskovalnih področij, 

- kvalitativna analiza in sinteza, odgovori na raziskovalna vprašanja (predstavitev izsledkov 

raziskave), 

- oblikovanje smernic, sklep. 

 

Raziskovalna področja: 

- informacije o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi, 

- načrtovane izvedene dejavnosti, programi ustanove, 

- izpostavljena problematika strokovnih služb, 

- predlogi izboljšav v življenju ljudi s posebnimi potrebami v okviru ustanove, 

- izvajanje načel deinstitucionalizacije. 

b) DELNO STRUKTURIRANI INTERVJUJI 

Vzorec: 

Intervjuji so bili izvedeni s 6 strokovnimi delavci v DU Petrovo Brdo. Avtorica naloge je ena 

od strokovnih delavcev v ustanovi, zato je lastna stališča v zvezi z raziskovalnimi vprašanji 

zapisala v obliki samointervjuja in jih v postopku analize uporabila enakovredno ostalim 
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odgovorom. 

Intervjuvani strokovni delavci imajo vsi visokošolsko izobrazbo zdravstvene ali humanistične 

smeri (socialno delo, socialna pedagogika), imajo od 16 do 28 let delovne dobe, v tej enoti DU 

so zaposleni od 5 do 27 let. Štirje intervjuvani so pridobivali delovne izkušnje v različnih 

ustanovah in na različnih področjih (sociala, šolstvo, zdravstvo), ena intervjuvana oseba je ves 

čas na istem delovnem mestu, ena je bila zaposlena na različnih delovnih mestih znotraj 

ustanove.  

 

Opis instrumenta: 

Raziskovalni instrument je bil pol strukturiran intervju. Za lažje izvajanje intervjujev so bila na 

podlagi zastavljenih ciljev predhodno pripravljena tematska vprašanja oziroma področja 

raziskovanja, ki zajemajo vsa področja raziskovalnih vprašanj (Priloga št. 9). Vprašanja v 

različnih intervjujih so bila postavljena tako, da so se prilagajala toku posameznega razgovora 

in ne togo, vedno v enakem zaporedju. Intervjuji so se zaključili, ko so bila v pogovoru v zvezi 

z obravnavano tematiko, po mnenju udeleženih, izčrpana vsa vprašanja in odgovori nanje.  

 

Opis zbiranja in analize podatkov: 

Intervjuvanih je bilo 6 strokovnih delavcev iz DU Petrovo Brdo. Glede na vlogo in delo, ki ga 

opravljajo v ustanovi, so bili povabljeni k sodelovanju. Vsi so izkazali pripravljenost za 

sodelovanje, sodelovali so prostovoljno. 

Intervjuji so bili izvedeni v septembru in oktobru 2015, potekali so v prostorih ustanove. Trajali 

so od 25 minut do 3 ur in pol. Dva od intervjujev sta bila neposredno zapisovana na željo 

intervjuvanih oseb, trije so bili posneti na medij ter nato dobesedno zapisani, samointervju je 

bil izveden kot esejski zapis odgovorov na okvirna usmerjevalna vprašanja. 

Vsi sodelujoči v intervjujih so bili obveščeni, da gre za intervju za potrebe magistrskega dela, 

katerega namen je, ugotoviti stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi 

potrebami v posebnem socialnem zavodu in stališča o vlogi socialnega pedagoga v tej ustanovi. 

Vsi intervjuji so avtorizirani in hranjeni pri avtorici naloge. 

Intervjuji so potekali v delno strukturirani obliki, od prvega formuliranja namena intervjuja, 

zagotavljanja anonimnosti in varovanja osebnih podatkov udeležencev, do odgovorov na 

raziskovalna vprašanja. 

Izvedbi posameznega intervjuja je sledil dobeseden zapis vsakega intervjuja oz. ureditev zapisa 

neposredno zapisovanih intervjujev.  

Posamezen intervju je bil razčlenjen tako, da je bil posamezen del deljen z navpično črto, enote 
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se vrstijo druga za drugo, izpuščenih delov besedila ni bilo. Uporabljene so bile informacije in 

izjave, v povezavi z zastavljenim problemom raziskovanja. 

Sledilo je kodiranje prvega reda, na osnovi le-tega pa oblikovanje kod drugega reda oz. 

kategorij.  

Na podlagi kod in kategorij je bila oblikovana poskusna teorija, ki podaja odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Ugotovitve primarnih virov so bile primerjane z ugotovitvami analize dokumentov ustanove in 

nadgrajene, primerjane s strokovno literaturo in dosedanjimi ugotovitvami na obravnavanem 

področju. 

 

Postopek obdelave podatkov iz intervjujev: 

- vstop v raziskovalno polje, 

- pridobitev mnenj in izjav strokovnega osebja, 

- dobesedni zapis intervjujev, 

- opredelitev kod in kategorij iz zapisanih intervjujev,  

- kvalitativna analiza zapisov in sinteza, odgovori na raziskovalna vprašanja (predstavitev 

izsledkov raziskave), 

- oblikovanje smernic, sklep. 

 

Izjave intervjuvanih oseb smo označili s črko I in zaporedno številko intervjuja (npr. I 2), ter 

jih nato kodirali. Primer intervjuja je predstavljen v Prilogi št. 10 , primer kodiranega intervjuja 

pa v Prilogi št. 11. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultat izvedenih korakov predstavlja poskusna teorija, kar pomeni, da pridobljenih rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno področje institucionalne skrbi za odrasle s posebnimi 

potrebami, saj je bila analiza izvedena na namenskem vzorcu (Vogrinc, 2008) med strokovnim 

osebjem DU Podbrdo, enota Petrovo Brdo, omogočajo pa pogled na stališča strokovnega osebja 

o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi. Rezultati raziskave lahko prispevajo k 

umestitvi profila socialnega pedagoga na področje dela z odraslimi s posebnimi potrebami.  

 

4.1 ANALIZA DOKUMENTOV PREKO RAZISKOVALNIH PODROČIJ: 

- informacije o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi: v analiziranih dokumentih 

se posveča vsem informacijam, ki govorijo o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi, 

kot so naslavljanje, značilnosti, problematika oseb s posebnimi potrebami in drugo; 

- načrtovane in izvedene dejavnosti, programi: pozornost je v dokumentih namenjena 

načrtovanim in nato tudi izvedenim dejavnostim ustanove v letu 2014; 

- izpostavljena problematika strokovnih služb: v dokumentih se pozornost posveti zapisom 

težav in problemov, ki so jih izpostavile strokovne službe v letnih delovnih načrtih in poročilih; 

- predlogi izboljšav v življenju ljudi s posebnimi potrebami v okviru ustanove: v vsebinah 

dokumentov se osredotoči na vsebine, ki izpostavijo možnosti, predloge, ki lahko prispevajo k 

izboljšanju življenja oseb s posebnimi potrebami; 

- izvajanje načel deinstitucionalizacije: v dokumentih, ki so predmet raziskave se osredotoči 

na vse vsebine, katerih posledica so možnosti za izvajanje načela deinstitucionalizacije. 

4.1.1 UGOTOVITVE: 

D1: UGOTOVITVE: 

V Programu strokovnega dela v letu 2014 (D1) so navedeni cilji posameznih strokovnih služb, 

tako je analiza izvedena v dokumentu posamezne strokovne službe. V poglavju, posvečenem 

zdravstveni oskrbi se 1x uporabi termin varovanci »Zdravstvena nega je omogočati varovancem 

njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepitev in ohranjanje 

zdravja, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije.« (Program 

strokovnega dela Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2014, str. 3). 

 

D2: UGOTOVITVE: 

V Strokovnem poročilu za leto 2014 (D2) se nahajajo povzetki poročil posameznih strokovnih 
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služb, navedbe v posameznih strokovnih poročilih in v strokovnem poročilu za leto 2014, v 

poglavjih o enoti Petrovo Brdo, se medsebojno ne razlikujejo. V celotnem dokumentu se 

uporablja poimenovanje stanovalci, eno od izobraževanj, ki je bilo organizirano za zaposlene v 

enoti, je nosilo naslov Obravnava varovanca z agresivnim vedenjem z uporabo deeskalacijskih 

tehnik. Izvajalec predavanja deluje na področju zdravstvene dejavnosti. 

Sicer iz poročila izhaja, da so bila izobraževanja izvedena skladno s cilji, ki so bili zastavljeni, 

v enoti so potekala intervizijska srečanja, ki jih je vodila strokovna vodja ter ure poročanja. 

Strokovni tim v enoti se je srečeval redno, tedensko. V enoti sta opravljali prakso dve študentki, 

enoto so obiskali zaposleni iz sorodnih zavodov.  

Med stanovalci je bila izvedena anketa o zadovoljstvu z oskrbo v enoti in rezultati so izkazali, 

da so stanovalci z oskrbo v enoti zadovoljni v najvišji možni meri. 

V enoti so bile stalno zasedene vse kapacitete, opaziti je upad vlog za sprejem v primerjavi s 

preteklimi leti in potrebno je tudi več časa, da se uredi novo namestitev osebe v enoto (več 

razgovorov, predhodni obisk v enoti, …). 

V juniju je enota izvedla srečanje s svojci, na katerem so se predstavili stanovalci s svojim 

programom, organizirana je bila razstava, predavanje za svojce je imela psihiatrinja, ki prihaja 

v enoto, ob tej priložnosti je bil izdan domski časopis Šmarnica. Srečanja se je udeležilo 18 

svojcev. 

V enoti izdajajo še interni časopis Zimzelen, ki povzema mesečne dogodke.  

Tudi načrtovano delo varuhinj je potekalo po zastavljenih ciljih. 

 

Poročilo navaja: »V enoto Petrovo Brdo prihajajo vse mlajši novo sprejeti stanovalci, z 

zahtevnimi motnjami in obolenji. Večinoma so že bivali v več zavodih oz. stanovanjskih 

skupinah, vendar tam niso zmogli programa, ali so se naveličali. Težave, motnje in bolezni novo 

sprejetih stanovalci so zelo raznolike, kar predstavlja zaposlenim strokovni izziv in iskanje 

novih rešitev. Problemi ostajajo enaki; stanovalci niso imeli dovolj finančnih sredstev za svoje 

potrebe (cigarete, kava), kar se je odražalo na poslabšanem psihičnem stanju stanovalcev in 

posledično fizični agresiji, krajam, prosjačenju, trgovanju med stanovalci… Stanovalce se 

skuša usmerjati, spodbujati k vključevanju v dejavnosti, kajti delo in zaposlitev kažeta pozitivne 

rezultate pri zmanjševanju vedenjskih odklonov. Kot zelo dobra oblika strokovnega dela se je 

izkazala zaposlitev stanovalcev na II. nadstropju pod vodstvom varuhinj ter izločitev dela 

stanovalcev na I. nadstropju v poseben kotiček. Stanovalci so tako vodeni, imajo občutek 

pripadnosti skupini, koristno preživljajo čas, predvsem pa je pomembno, da ne spijo, hodijo po 

domu in prosjačijo, izsiljujejo drugih stanovalcev… Stalno se dopolnjujejo in nadgrajujejo 

obstoječe aktivnosti in išče nove individualne pristope in skupinske aktivnosti za stanovalce.« 

(Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015, str. 67).  
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V poročilu je navedeno: »Tekom leta 2012 in 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija za 

Stanovanjsko skupino v enoti Petrovo Brdo. Pričetek del bo v prihodnosti, ko bodo zbrana 

potrebna finančna sredstva.« (Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 

2015, str. 67).  

Dokument D2 povzema: »Cilj Doma upokojencev Podbrdo je zagotavljati stanovalcem 

kvalitetne storitve - nuditi kakovostno zdravstveno nego in socialno oskrbo, ter zagotavljati 

mirno, varno in prijetno življenje v domu.  

Vsi zaposleni so se trudili stanovalcem pričarati vzdušje doma, jih obravnavati individualno, 

upoštevati njihove posebnosti, jim nuditi prostočasne dejavnosti, ki jih zanimajo in jim polepšati 

vsak dan.« (Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2015, str. 67).  

V strokovnem poročilu je uporabljen naziv delovnega mesta ind. habilitatorka, dokumenta D7 

in D 11 sta pripravljena kot dokumenta socialno pedagoške službe.  

 

PRIMERJAVA D1, D2: 

Med dokumentoma ne prihaja do razhajanj v načrtih in izvedbi. Oba povzemata načrtovane 

programe in poročila o realizaciji posameznih strokovnih služb. Iz njiju izhaja, da je bilo delo 

v enoti izpeljano skladno s cilji, ki jih je zastavila posamezna strokovna služba.  

Zanimiva ugotovitev je, da je poglavje o obravnavanjih incidentih, ki je bilo pripravljeno v 

okviru socialno pedagoške službe v strokovnem poročilu podano v poglavjih, ki predstavljajo 

področje zdravstveno negovalne službe (obravnavano skupaj s padci in ostalimi zdravstvenimi 

temami).  

 

D3, D3a: UGOTOVITVE: 

Dokumenta navajata izraz uporabniki, izpostavljata podatek, da v enoti niso vzpostavljeni 

standardni bivalni pogoji zaradi večinoma tri in štiriposteljnih sob, sanitarije so skupne, 

primanjkuje skupnih prostorov.  

V dolgoročnih ciljih letnega poročila je načrtovana stanovanjska skupina oz. »bivanjska 

skupnost«, zanjo naj bi v nadaljnjih letih poiskali ustrezne vire, nato pa naj bi po izgradnji le-

te v sedanji zgradbi preuredili prostore v standardne.  

Vsebina dokumentov sicer ne sodi v področje obravnavane naloge in se ji ne posveča več 

pozornosti. 
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D4, D8: UGOTOVITVE: 

V Programu DT (D4) se uporablja termin poimenovanje stanovalec, stanovalci. V okviru DT 

se uporablja predvsem delo s skupino, da je lahko vključenih večje število stanovalcev. 

Uporabljen je individualni pristop, služba ima izpostavljeno oz. načrtovano sodelovanje v 

okviru ustanove in z zunanjim okoljem, sodelovanje s svojci ter tudi različna izobraževanja, 

(izven ustanove in interna), ter še posebej vključevanje v zunanje okolje z razstavami izdelkov 

stanovalcev.  

Poročilo DT (D8) se ne razlikuje in ne odstopa od načrtovanega dela. Poudarjena so področja 

celostne obravnave stanovalcev, njihovo vključevanje in sodelovanje, dobro počutje. »Delovna 

terapija stremi k kvalitetnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju, zato k vsakemu 

posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno, kar pomeni, da je stanovalec v 

samem središču dogajanja (upošteva njegove vrednote, interese, možnosti, okolje,…. S tem veča 

lastno avtonomijo in učinkovitost posameznika, vzpodbuja občutke zadovoljstva in nadzora nad 

lastnim življenjem.« (Strokovno poročilo delovne terapije za leto 2014, 2015, str. 1). 

Strokovno delo v DT temelji na podlagah individualnega načrta, ki se ga pripravi skupaj s 

stanovalcem, upošteva se potrebe, želje ter težave posameznega stanovalca, kot je zapisano v 

D8: »V individualnem načrtu skupaj s stanovalcem naredimo načrt obravnave in postavimo 

konstruktivne cilje. V ta namen tekom obravnave stanovalcu ponudimo veliko različnih 

aktivnosti in ga vključimo v različne zanj primerne skupine. Paleta aktivnosti je v našem domu 

zelo raznovrstna. Lahko so to povsem preproste aktivnosti za krepitev ročnih spretnosti ali pa 

so visoko intelektualne aktivnosti. Obravnava je prilagojena posamezniku, njegovim potrebam, 

željam in problemom.« (Strokovno poročilo delovne terapije za leto 2014, 2015, str. 1). 

 

V okviru dejavnosti DT je posebej izpostavljenih 43 dogodkov (prireditve v ustanovi in izven 

nje, obiski gostov, delavnice in podobno), izven enote je bilo izvedenih 8 razstav izdelkov 

stanovalcev ter 13 različnih dejavnosti za stanovalce, znotraj enote pa prav tako 13 prireditev z 

gostujočimi nastopajočimi, udeleženci, obiskovalci. V enoti so sami izvedli 12 prireditev, 2 

prireditvi pa so organizirali skupaj s stanovalci iz drugih dveh enot DU. 

 

Primerjava dokumentov D4 – D8 pokaže na: 

- usklajenost ciljev z informacijami poročila, 

- izvedbo po programu in načrtu, v katerem sicer pride do zamika v izvedbi, vendar pa so 

dejavnosti v večini izvedene, razlogi za neizvedene dejavnosti so: odsotnost možnosti prevozov 

(kombi, delovni inštruktor,) ali neustrezno vreme za izvedbo dejavnosti v načrtovanem terminu. 



78 

 

D5, D9: UGOTOVITVE 

V načrtih ZNS enote Petrovo Brdo (D5) se uporablja poimenovanje stanovalec, stanovalci, 

izpostavljeni so naslednji cilji: stabilno psihično počutje, stabilno psihofizično počutje, 

zadovoljstvo stanovalcev, poudarjeno je zgodnje prepoznavanje poslabšanja psihičnega 

počutja. Sodelovanje v okviru ustanove in izven nje, sodelovanje s svojci ter izobraževanja so 

zajeta v načrtih službe. 

Poročilo ZNS za leto 2014 (D9) izpostavlja, da je psihiatrična zdravstvena nega posebno 

področje prakse zdravstvene nege, kjer je »poleg strokovne usposobljenosti pomembna 

zmožnost empatije zaposlenih in vzpostavitev terapevtskega odnosa z uporabniki, ter dobro 

poznavanje normalnega in patološkega dogajanja v organizmu.« (Strokovno poročilo 

zdravstveno negovalne službe za leto 2014, 2015, str. 1). 

Redne tedenske ambulante psihiatra omogočajo lažje spremljanje in poznavanje stanovalcev ter 

hitrejše ukrepanje ob morebitnih poslabšanjih.  

V letu 2014 se je zmanjšalo število obiskov v ambulanti splošne medicine, kar gre pripisati 

manjši obolevnosti stanovalcev, ki so vedno mlajši in pogostih menjav in večkratnih odsotnosti 

specialistov splošne medicine. Povečanje števila obiskov v psihiatrični ambulanti kaže na 

vedno zahtevnejše stanovalce z večjimi potrebami po zdravstveni oskrbi in negi na področju 

psihičnega zdravstvenega stanja (samomorilna ogroženost, blodnjave motnje, …), ki se kaže 

tudi v povečanju števila dni v bolnišnici, delno pa je posledica rednih tedenskih ambulantnih 

obravnav. Zobozdravstveno varstvo stanovalcev se izvaja izven ustanove na dveh različnih 

lokacijah, kamor se stanovalce odpelje z domskim kombijem. 

V dokumentu zasledimo, da so v letu 2014 prehodno imeli tri delno nepomične stanovalce. V 

zadnjih mesecih so bili vsi stanovalci pokretni. Dva do trije stanovalci so občasno uporabljali 

invalidski voziček, občasno so bili sposobni samostojne hoje, včasih pa zgolj hoje ob 

spremstvu. Ena stanovalka je stalno uporabljala hodulje.  

V DU Petrovo Brdo se v letu 2014 ni posluževalo posebnih varovalnih ukrepov (oviranje s 

segufix pasovi). Nujna stanja se rešuje sprotno po telefonu z dežurnim zdravnikom, povečano 

pozornostjo in poostrenim nadzorom do prihoda dežurnega zdravnika oz. v nujnih primerih 

hospitalizacije. 

Izvedena je bila sprememba na področju spremljanja stanovalcev: v sredini leta 2014 se je 

uvedlo poglobljeno zapisovanje psihičnega počutja, kar se je izkazalo za zelo pozitivno pri 

spremljanju stanovalcev in uporabno tudi pri psihiatrični obravnavi (sistematično in 

natančnejše zapisovanje v raportno knjigo, uvedba obrazcev za zapis medikamentozne terapije 

pri odhodu domov, uvedba natančnejših obrazcev za vpisovanje osebne garderobe stanovalcev 
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z namenom izogibanja težavam med stanovalci, svojci, posledice velikega števila ljudi). 

Poudarjeno je, da je pomembno zadovoljstvo stanovalcev, sodelovanje z drugimi službami v 

okviru DU, izpostavljeno je dobro sodelovanje s PB Idrija; ZD Tolmin. 

V okviru službe je izpostavljeno, da so izobraževanja potekala, kot je bilo načrtovano, da so 

bila izobraževanja kvalitetna, v okviru drugih oblik izobraževanja so potekala poročanja 

sodelavcem o vsebinah seminarjev, sestanki po posameznih poklicnih skupinah, občasno 

sestanki sorodnih poklicnih skupin skupaj ter razširjeni delovni sestanki, ki so zajeli vse 

zaposlene.  

 

Primerjava obeh dokumentov ZNS D5 – D9 pokaže, da med načrti in izvedbo ni odstopanj, 

poudarki so na specifični problematiki stanovalcev, sodelovanju z drugimi službami v enoti, 

sodelovanju ZNS v drugih – nezdravstvenih dejavnostih v enoti (spremstvo stanovalcem na 

pohodih, izletih) in na zdravstveno preventivno delovanje. 

 

Primerjava dokumentov D1, zdravstveni del – D9: 

Dokument D1 izpostavlja multidisciplinarno obravnavo problematike agresivnosti stanovalcev 

»Agresijo in konflikte bomo beležili v socialno pedagoški, zdravstveni in socialni službi ter jih 

po strokovnih metodah in smernicah individualno reševali.«, (Program strokovnega dela Doma 

upokojencev Podbrdo za leto 2014, 2014, str. 9), kar je vidno tudi iz poročil ZNS in socialno 

pedagoške službe (D7). 

 

D6, D11: UGOTOVITVE 

V načrtih socialne službe (D6) so kot cilji dela izpostavljeni dobro počutje stanovalcev v domu, 

ustrezna vključenost stanovalca v domsko in zunanje okolje, čim večja samostojnost stanovalca 

pri bivanju v domu, vzdrževanje stikov s svojci, njihovimi skrbniki in zakonitimi zastopniki. S 

stanovalci se dela individualno, organizira se srečanja, sestanke, kjer lahko stanovalci povedo 

svoje želje, pripombe, težave, ki jih imamo s sostanovalci, predvideno je spremljanje 

stanovalcev v domače kraje, na nekatere prireditve ter pomoč pri izvedbi ankete s stanovalci.  

V dokumentu se uporablja poimenovanje stanovalec, stanovalci, izpostavljeno je sodelovanje 

znotraj in zunaj ustanove, učenje ustreznejšega vedenja posameznih stanovalcev, individualno 

socialno delo, prilagojeno posameznim stanovalcem, priprava individualnih načrtov, ocen 

tveganja po (pre/iz)selitvah stanovalcev, izobraževanja. V dokumentu je govora o sodelovanju 

na področju izvedbe stanovanjske skupnosti, v kolikor bi do realizacije načrta prišlo. 
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V poročilu socialne službe (D11) se izpostavi, da je bilo v letu 2014 sprejetih 8 stanovalcev, od 

tega 4 iz drugih zavodov, 4 so v DU prišli od doma. Iz doma je odšlo pet stanovalcev, dva sta 

odšla domov, trije v drug dom. Trije stanovalci so umrli. Težav zaradi prostih kapacitet ni bilo, 

29 vlog je bilo uvrščenih na seznam čakajočih za sprejem, 10 vlog je bilo zavrnjenih, ker enota 

nima varovanega oddelka za sprejem oseb po sklepu sodišča, za kar se kaže vedno večja 

potreba. Iz domačih treh občin ni bilo prosilcev za sprejem, vsi prosilci so iz drugih občin v 

Sloveniji. Prevladujejo moške vloge za sprejem na bivalni oddelek. Dokument tudi navaja, da 

so stanovalci v letu 2014 imeli več obiskov, izrekali so pohvale in tudi ustne pripombe zaradi 

konfliktov s sostanovalci, podajali so predloge ter pripombe v zvezi z izleti, sodelujejo pri 

pripravah jedilnikov.  

Stanovalci so imeli zagotovljene prevoze in spremstvo v Podbrdo za urejanje osebnih stvari, 

možnost nakupov v Podbrdu, Škofji Loki in Železnikih s spremstvom. 

Iz dokumenta izhaja, da je bil v ustanovi izveden redni inšpekcijski nadzor brez pripomb in 

posebnosti, na obisku je bila zastopnica pacientovih pravic, v okviru strokovne ekskurzije so 

ustanovo obiskali delavci iz drugega socialnega zavoda, ter študentje FSD, policisti so v 

ustanovo prišli 5 x (zaradi klica enega od stanovalcev, utopitve in samomora stanovalcev). 

Anketa o zadovoljstvu z oskrbo je pokazala, da so stanovalci z oskrbo zadovoljni.  

V dokumentu zasledimo, da so stanovalci izražali zadovoljstvo ob udeležbi na prireditvah izven 

doma, imeli aktivno vlogo pri pripravi in izvedbi nastopov, v okviru srečanja s svojci so bile 

izvedene skupne delavnice za stanovalce in obiskovalce. 

Izobraževanja so potekala, kot je bilo načrtovano, je zapisano v poročilu socialne službe. 

 

Primerjava dokumentov D6 – D11: 

Med načrtovanim delom in poročilom o delu socialne službe doma ni odstopanj, ni posebnosti, 

poudarjeno je skupnostno udejstvovanje stanovalcev oz. več vključevanja v okolje. Za 

načrtovano stanovanjsko skupnost so dejavnosti zastale.  

 

D7, D12: UGOTOVITVE 

V programu socialno pedagoške službe (D7) je uporabljeno poimenovanje stanovalec, 

stanovalci, poudarjeno je delo s skupinami in individualno delo s stanovalci, prilagojeno 

njihovim značilnostim, znanjem, veščinam, njihova aktivna vloga in dejavnosti za ohranjanje 

znanj, učenje ustreznejših oblik vedenja in komuniciranja, sodelovanje znotraj in zunaj 

ustanove, sodelovanju s svojci, izpostavljeno je izobraževanje in vključevanje stanovalcev v 

zunanje okolje.  
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V poročilu socialno pedagoške službe (D12) je v izpostavljeno, da je bilo redno obravnavanih 

12 žensk in 20 moških, od tega 12 oseb z razvojnimi motnjami in več s kombiniranimi 

motnjami. Skladno s cilji je individualno delo potekalo v obliki usmerjenih pogovorov, različnih 

vaj za ohranjanje pridobljenih uporabnih znanj in veščin, vaj za ohranjanje spominskih funkcij, 

drugih tehnik za ohranjanje kognitivnih sposobnosti ter ponazoritev ustreznih ali neustreznih 

oblik vedenja, trajalo je od 10 do 45 minut, odvisno od sposobnosti in počutja stanovalcev, 

nekatere stanovalce je na termin potrebno spomniti, nekaj pa jih je potrebno poklicati in iskati. 

Osebni pogovori s stanovalci so potekali na njihovo pobudo in željo, glede na prepoznano 

vedenjsko problematiko in prepoznano potrebo po osebni podpori. Med stanovalci so nekateri 

zainteresirani za sodelovanje (ohranjanje kognitivnih funkcij in pridobljenih uporabnih znanj) 

ter drugi, ki si ne želijo sodelovanja in za sodelovanje niso motivirani, imajo pa izstopajoče 

vedenjske težave. 

V poročilu je navedeno obravnavanje incidentov – evidentiranih je bilo 40 incidentov, ki so se 

zgodili med stanovalci (35 incidentov) in stanovalci in zaposlenimi (5 incidentov), ki jih je v 

večini socialna pedagoginja obravnavala samostojno, nekaj pa v sodelovanju z drugimi 

službami. Izpostavljena je problematika oseb z razvojnimi motnjami, ki ne znajo oz. ne zmorejo 

izraziti svojih potreb, želja ali težav ter pri vseh stanovalcih ob poslabšanjih psihičnih stanj. 

Izpostavljeno je redno individualno socialno pedagoško delo s stanovalci z izstopajočimi in 

stalnimi vedenjskimi težavami ter potreba po sprotnem in kontinuiranem sodelovanju s 

psihiatrinjo. 

V dokumentu je izpostavljen problem nenatančnega izvajanja dogovorov zaposlenih ter da je 

sodelovanje socialno pedagoške službe z zunanjimi inštitucijami potekalo v manjši meri, kot je 

bilo načrtovano zaradi nerazpoložljivosti domskega kombija ter varčevanja. Izpostavljena je 

problematika sodelovanja s svojci »Razen s svojci ene stanovalke, s katerimi redno sodelujemo, 

in se zanimajo zanjo, povedo svoja opažanja, drugi svojci interesa po sodelovanju ne izražajo.« 

(Strokovno poročilo socialno pedagoške službe za leto 2014, 2015, str. 5). 

Socialna pedagoginja se je udeležila internih izobraževanj in ur poročanja v ustanovi, v okviru 

stroke pa ni navedenih izobraževanj. 

 

PRIMERJAVA dokumentov D7 – D12 kaže: 

da je bilo manj sodelovanja ter vključevanja v zunanje okolje, od predvidenega, zaradi 

varčevanja v enoti ter da se socialna pedagoginja ni udeležila izobraževanj s svojega 

strokovnega področja, ampak le polformalnih oz. brezplačnih oblik izobraževanja izven 

ustanove. 
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V dokumentih sta dva obliki poimenovanja: po delovnem mestu individualni habilitator/ 

habilitatorka – ali socialni pedagog. 

 

D10: UGOTOVITVE: 

V poročilu o poteku fizioterapije (D10), ki jo izvaja srednja medicinska sestra, ker v enoti ni 

zaposlen strokovnjak s tega področja, je poudarek, da je potrebno ohraniti »maksimalno 

samostojnost pri gibanju, ki jo stanovalec še zmore« in da so bili stanovalci obravnavani glede 

na svoje potrebe, izvajanje dejavnosti ima pozitiven vpliv na »mentalno stabilno« in dobro 

počutje ter spanje. V uporabi je termin stanovalec, stanovalci. 

V okviru izvajanja dejavnosti je bilo izpeljano tudi vključevanje v okolje - izvedena dva daljša 

pohoda na Ratitovec in Pokljuko. 

Izpostavljeno je tudi lastna pobuda in interes oseb s posebnimi potrebami, »nekateri stanovalci 

sami pridejo v prostore FTH in želijo delati vaje na orodjih…« (Poročilo fizioterapije za leto 

2014, 2015, str. 1). 

 

PRIMERJAVA D10 – D1 (del, ki govori o FHT): 

- posebnega načrta izvajanja fizioterapije ni bilo pripravljenega, zato se primerjava opravi z 

delom dokumenta D1, ki se nanaša na področje fizioterapije. 

V primerjavi dokumentov se prepozna usklajenost ciljev FTH, cilj dela »ohranjanje fizične 

kondicije pri stanovalcih, ki zaradi posledic motenj volje potrebujejo ogromno vzpodbude in 

vodenja ter navajanje na aktivno preživljanje prostega časa« (Poročilo fizioterapije za leto 2014, 

2015, str. 1) in izvedbo.  

Prepoznan je problem motivacije stanovalcev, ki ga nekateri stanovalci presežejo ter želijo 

ohranjati svojo fizično kondicijo. 

 

4.1.2 Ugotovitve analize dokumentov: 

- informacije o življenju oseb s posebnimi potrebami v ustanovi:  

Iz dokumentov izhaja, da se v ustanovi, v okviru strokovnih služb, uporablja izraz stanovalec, 

v primeru finančnega načrta in letnega poročila, računovodskega dela pa se uporabi termin 

uporabniki.  

Iz dokumentov je vidno, da so ustanovi organizirani različni programi in dejavnosti, v katere se 

stanovalci lahko vključijo. Stanovalci imajo aktivno vlogo v okviru prireditev v ustanovi, 

vključujejo se v različne aktivnosti izven ustanove, kar jim veliko pomeni.  
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Mnenje stanovalcev v izvedeni anketi je bilo, da so s storitvami oskrbe v ustanovi zadovoljni, 

kar povzema strokovno poročilo, v okviru posameznih služb pa se izpostavi tudi, da se 

stanovalci radi udeležijo različnih dejavnosti izven ustanove. 

- načrtovane in izvedene dejavnosti, programi ustanove:  

Primerjave dokumentov kažejo, da med načrti posameznih strokovnih služb in izvedenimi 

programi ni prihajalo do večjih neskladij, da so bili cilji realizirani v okviru vseh posameznih 

služb. 

- izpostavljena problematika strokovnih služb:  

Iz poročila ZNS je prepoznati, da se je z redno tedensko ambulanto specialista psihiatra v 

ustanovi povečalo število hospitalizacij v psihiatrični bolnišnici. 

V dokumentih so izpostavljene vse večja težavnost stanovalcev, ki se vključujejo v ustanovo, 

njihove specifične značilnosti, ki vplivajo na (ne)motiviranost za sodelovanje v okviru 

posameznih služb, izpostavljena je problematika majhnega sodelovanja s svojci v okviru 

socialno pedagoške službe, problem nenatančnega izvajanja dogovorov med zaposlenimi, 

problematika oseb z razvojnimi motnjami, ki ne znajo, ne zmorejo izraziti svojega mnenja. 

- predlogi izboljšav v življenju ljudi s posebnimi potrebami v okviru ustanove:  

Vse službe v načrtih in nato v poročilih izpostavljajo vključevanje v okolje, prilagajanje 

stanovalcem, njihovo zadovoljstvo in zdravje ter dobro počutje. 

V poročilu socialno pedagoške službe je navedeno, da je bilo vključevanja v okolje manj od 

predvidenega, zaradi varčevanja. 

- izvajanje načel deinstitucionalizacije:  

V skupnih dokumentih ustanove je izpostavljeno tudi delovanje na področju izgradnje 

stanovanjske skupine, ki se jo poimenuje tudi bivalna skupnost, bivanjska skupnost, za katero 

se je del dokumentacije uredil, ni pa urejeno področje financiranja, zato se izgradnja pomika v 

prihodnje načrte. Med posameznimi strokovnimi službami se tematika omeni le v okviru 

socialne službe, med tem ko druge službe temi ne namenjajo pozornosti. 

 

Druge ugotovitve: 

Vse službe navajajo izobraževanje, njegovo pomembnost za delo s stanovalci. 

Vse strokovne službe izpostavijo sodelovanje znotraj ustanove med službami ter sodelovanje z 

drugimi ustanovami v okolju ter sodelovanje s svojci stanovalcev. 

Hkrati s poimenovanjem socialno pedagoška služba se v dokumentih uporablja tudi naziv 

delovnega mesta – individualna habilitatorka v strokovnem poročilu.  

Vse strokovne službe si zadajajo enake ali podobne cilje pri delu s stanovalci, izvajajo jih vsaka 
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s svojega vidika, skladno s strokovnim področjem, kar je zagotovilo multidisciplinarnosti. 

 

4.2 INTERVJUJI 

Rezultat izvedenih postopkov raziskovanja je oblikovanje poskusne teorije o življenju oseb s 

posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in o vlogi socialnega pedagoga. 

Predstavljeni rezultati ne pomenijo posplošitve, temveč kažejo na podobnosti in različnost 

stališč strokovnega osebja v temah, ki so bile predmet raziskovanja. 

 

4.2.1 Tematska področja v okviru posameznega raziskovalnega vprašanja in njihova 

opredelitev 

V vseh šestih intervjujih so se oblikovala vsa tematska področja raziskovanja, kar je bilo 

mogoče pričakovati, glede na zastavljen okvir raziskave in njen potek. 

Na podlagi kodiranja in klasifikacije izjav sodelujočih v intervjuju, so bila oblikovana širša 

tematska področja (v spodnjih tabelah označena krepko), ki predstavljajo sintezo vsebin iz 

intervjujev.  

Oblikovanje ožjih tematskih področij (v spodnjih tabelah označena krepko) in izjave 

intervjuvanih so prikazana v Prilogi št. 12, v tabelah od 1 do 23. 

 

RV 1: Kako se poseben socialni zavod odziva na potrebe odraslih oseb s posebnimi 

potrebami? 

Zaradi večje preglednosti sta bili opredeljeni dve širši tematski področji: odrasli s posebnimi 

potrebami ter posebni socialni zavod. 

PODROČJE: ODRASLI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

PODROČJE: POSEBNI SOCIALNI 

ZAVOD 

odzivanje na potrebe odraslih oseb s 

posebnimi potrebami v PSZ:  

vsebovana so mnenja strokovnega osebja o 

razumevanju oseb s posebnimi potrebami, 

njihovih potreb, želja, težav, življenja v 

ustanovi, o dejavnostih, ki jih izvajajo, in o 

pristopih do oseb s posebnimi potrebami 

sodelovanje različnih služb: 

predstavi mnenja intervjuvancev o 

sodelovanju služb v ustanovi, povezovanju 

področij in sodelovanju s službami izven 

ustanove 

 

cilji in pričakovanja:  

področje se osredotoča na izjave o ciljih, ki 

jim strokovno osebje sledi pri delu in na 

pričakovanja do oseb, ki živijo v ustanovi 

individualni načrti/programi: 

predstavi stališča strokovnih delavcev o 

pomenu in vlogi individualnih načrtov 

način dela: vsebuje mnenja intervjuvanih o sodelovanje s svojci: 
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tem, na kaj so pozorni pri delu z osebami s 

posebnimi potrebami, kaj želijo doseči, kaj so 

njihove usmeritve, kako sodelujejo s 

stanovalci, kako se odzivajo na 

nesodelovanje, zavrnitve 

področje pokaže na stališča osebja o 

sodelovanju s svojci, vlogi svojcev, izkušnjah 

sodelovanja z njimi, ovirah, prednostih in 

težavah, ki se pri tem pojavljajo 

 

poimenovanje, naslavljanje:  

področje predstavlja načine poimenovanja in 

naslavljanja oseb s posebnimi potrebami v 

ustanovi s strani zaposlenih in stanovalcev 

med sabo 

usposobljenost, izobrazba, izobraževanja: 

predstavljena so stališča osebja o 

usposobljenosti zaposlenih za delo, o 

izobrazbi, ki jo imajo zaposleni v ustanovi in 

njihova stališča do izobraževanj 

prepoznavanje/ugotavljanje in 

upoštevanje potreb, želja stanovalcev: 

zajema vsebine, kjer strokovno osebje 

posveča pozornost težavam, potrebam in 

željam stanovalcev 

doživljanje novosti, sprememb: 

v sklopu področja so predstavljana stališča in 

naravnanost strokovnega osebja do uvajanja 

novosti in sprememb v ustanovi 

 

odnos do stanovalcev: 

iz trditev osebja se predstavi odnos 

zaposlenih do stanovalcev, njihovih potreb, 

značilnosti, mnenj, sprejemanje in njihov 

interes za stanovalce. 

prednostno področje: 

navedena so stališča osebja o tem, kateremu 

področju, vidiku pri stanovalcih dajejo 

prednost – zdravju, počutju, aktivnostim,… 

 

 naravnanost PSZ: 

predstavljena so načela in usmerjenost 

strokovnega osebja pri delu z osebami s 

posebnimi potrebami 

Tabela 5: Odzivanje PSZ na potrebe odraslih oseb s posebnimi potrebami 

 

RV 2: Katere so prednosti in omejitve strokovnega dela v ustanovi, ki vplivajo na življenje 

odraslih oseb s posebnimi potrebami? 

Tudi pri tem vprašanju sta bili zaradi večje preglednosti podani dve širši tematski področji 

odrasli s posebnimi potrebami ter posebni socialni zavod. 

PODROČJE: ODRASLI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

PODROČJE: POSEBNI SOCIALNI 

ZAVOD 

omejitve na strani stanovalcev: 

predstavljena so stališča strokovnega osebja 

o značilnostih, ki predstavljajo omejitev pri 

stanovalcih 

 

omejitve na strani ustanove:  

predstavijo stališča strokovnega osebja o 

tem, kaj v okviru ustanove predstavlja 

omejitve, ki vplivajo na življenje ljudi v 

ustanovi 

prednosti na strani stanovalcev: 

v okviru področja so predstavljena stališča 

osebja o prednostih pri stanovalcih. 

prednosti na strani ustanove: 

v okviru področja so predstavljeni prednostni 

vidiki življenja v ustanovi 

Tabela 6: Prednosti in omejitve strokovnega dela v PSZ 
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RV 3: Kako poseben socialni zavod sledi načelom deinstitucionalizacije? 

deinstitucionalizacija: v okviru področja so predstavljena stališča 

osebja o načelih deinstitucionalizacije, o 

dogajanju na tem področju v ustanovi in v 

slovenskem prostoru 

oblika organiziranosti – vpliv in možnosti 

za deinstitucionalizacijske procese: 

področje predstavi razmišljanje osebja o 

možnostih sledenju načelom 

deinstitucionalizacije v ustanovi v povezavi z 

obliko organiziranosti ustanove 

druge oblike namestitev za stanovalce: področje predstavlja stališča strokovnega 

osebja o možnostih bivanja oseb s posebnimi 

potrebami, ki so trenutno v ustanovi, v 

drugačnih oblikah bivanja in skrbi zanje 

Tabela 7: Kako PSZ sledi načelom deinstitucionalizacije 

 

 

RV 4: Kakšna je vloga socialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu? 

vloga: predstavljena so stališča strokovnega osebja 

o vlogi in pomenu profila socialnega 

pedagoga v ustanovi 

naloge: področje se osredotoča na delovne naloge 

socialnega pedagoga v ustanovi in stališča 

strokovnega osebja o tem 

Tabela 8: Vloga socialnega pedagoga v PSZ 

 

 

RV 5: Katere so prednosti in omejitve, ki vplivajo na delo socialnega pedagoga v ustanovi? 

omejitve: 

 

predstavljene so omejitve, ki jih osebje 

pripisuje socialnemu pedagogu v ustanovi in 

omejitve, ki delo socialnega pedagoga v 

ustanovi otežujejo 

prednosti: predstavljene so prednosti za osebe s 

posebnimi potrebami in zaposlene, ker je v 

ustanovi zaposlen socialni pedagog 

Tabela 9: Prednosti in omejitve, ki vplivajo na delo socialnega pedagoga v PSZ 
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4.2.2 Predstavitev ugotovitev in odgovorov na raziskovalna vprašanja 

4.2.2.1 RV 1: Kako se poseben socialni zavod odziva na potrebe odraslih oseb s posebnimi 

potrebami? 

PODROČJE ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI - orientiranost na osebe s 

posebnimi potrebami 

Rezultati tematskega področja: ODZIVANJE NA POTREBE ODRASLIH OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI V PSZ  

Intervjuvani povedo, da se osebam s posebnimi potrebami prilagajajo, da jih obravnavajo kot 

individuume ter da jih dobro poznajo, saj poznajo njihove želje, potrebe, navade. Na težave se 

hitro odzivajo, menijo, da osebam s posebnimi potrebami znajo prisluhnit in zato na 

problematiko reagirajo ažurno (I 5:»…Težave prepoznamo hitro, vse ljudi poznamo in resno 

vzamemo, ko nam potožijo,« I 4:»Na problematiko se zelo hitro odzivamo, vse se rešuje sproti, 

isti dan. Smo zelo hitri, probleme rešujemo sproti…«). 

Intervjuvani menijo, da se stanovalci o sebi odločajo sami, da sami izbirajo, kaj jih zanima in 

kaj bodo počeli, jim pa osebje predstavi in predlaga vključitev v različne dejavnosti ter 

programe, ki jih pripravljajo glede na želje in zmožnosti stanovalcev (I 6:»Programi so 

prilagojeni željam in zmožnostim stanovalcev. So taki, da omogočajo ohranjanje znanj in 

izkušenj, veščin, ki so jih imeli ljudje že prej, lahko ostanejo aktivni na enakih področjih, kot 

prej,«). 

Sogovorniki povedo, da nekateri stanovalci zmorejo svoje osebne stvari urejati sami, in to tudi 

želijo, kar jim omogočijo (I 2:»…on si je urejal sam in tudi sam še ve točno datume za naprej 

in to mu bomo tudi pustili, dokler bo to sam želel in zmogel.«), nekatere med njimi pa način 

življenja v ustanovi postavlja v pasivno vlogo, saj bi nekatere stvari lahko urejali sami, pa jih 

zaradi organizacije in lokacije ustanove ne morejo (I 5:»Včasih jih dom pasivizira, ko bi lahko 

bili samostojni«.) 

Strokovno osebje meni, da osebam s posebnimi potrebami v PSZ zagotavljajo poleg 

zadovoljitve osnovnih potreb tudi možnosti družabnega življenja, kulturnega udejstvovanja in 

različnih drugih dejavnosti, zaradi česar je njihovo življenje kakovostno. (I 4:»Njihovo življenje 

je kvalitetno, ker je bolj pestro, kot bi bilo doma.«), omogoča jim občutek varnosti in dobro 

počutje, čemur pripisuje osebje velik pomen. 
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Interpretacija tematskega področja: ODZIVANJE NA POTREBE ODRASLIH OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI V PSZ 

Strokovno osebje smatra, da v okviru svojih delovnih področij – socialnega in zdravstvenega –

ustrezno poskrbi za potrebe in želje ljudi v ustanovi, saj vsakega stanovalca obravnavajo kot 

individuum, upoštevajo njegove potrebe in želje. Organizirane imajo skupinske in individualne 

oblike dela na različnih področjih (različne oblike oz. možnosti dela, zaposlitvene, sprostitvene, 

kulturne, izobraževalne dejavnosti, v katerih se prilagajajo interesom, potrebam in željam 

stanovalcev v največji možni meri in pri katerih se stanovalci lahko počutijo koristni in vplivajo 

na kakovost njihovega življenja). Ustanova, ki je v primerjavi z drugimi, ki izvajajo enake in 

podobne dejavnosti, majhna, omogoča prav poznavanje in upoštevanje stanovalcev in njihovih 

potreb ter ažurnost, hitro odzivnost pri prepoznavanju težav, bolezni, spremenjenih potreb, želja 

in interesov in potrebo po prilagoditvah. Brooke (2007) meni, da uspešno podporno osebje 

prepoznava potrebe, načrtuje pomoč in jo tudi izpelje. 

Zavedajo se omejitev zaradi lokacije ustanove in da le-to neugodno vpliva na samostojnost, kar 

skušajo preseči z različnimi dejavnostmi, prilagajanjem ter omogočanjem samostojne skrbi 

zase, za stanovalce, ki to želijo.  

 

Rezultati tematskega področja: CILJI IN PRIČAKOVANJA 

Cilji intervjuvanih so, da so odrasli s posebnimi potrebami v PSZ zadovoljni (I 3:»…moje 

osebno mišljenje je, da mora biti človek zadovoljen.«, I 5:»…cilj je njihovo zadovoljstvo, pa ni 

važno ali se vključi v 20 ali 2 aktivnosti«, I 3:»…njihovo osebno zadovoljstvo je odraz njihovega 

stanja in našega ustreznega, pravega dela, …«, I 6:»… da se dobro počuti tu, …«, da se počutijo 

dobro v okolju, v katerem se nahajajo, saj je njihovo osebno zadovoljstvo pokazatelj, da gre 

strokovno delo ustanove v pravo smer. Osebe s posebnimi potrebami naj bi se v okolju počutile 

varno, menijo sogovorniki, vključene naj bi bile v družabno dogajanje, aktivne v skladu s 

svojimi željami in zmožnostmi (I 4:»ima možnost, da pove, kaj mu ustreza, da se vključuje, v 

tisto, kar mu ustreza.«). 

Intervjuvani menijo, da mora biti stanovalcem zagotovljeno spoštovanje individualnosti ter 

možnost ohranjanja znanj, veščin in sposobnosti. (I 1:»Stremimo k razvoju in čim večji 

individualnosti.«, I 5:»Naš cilj je, da bi bili čim bolj samostojni, da bi se čim bolj domače 

počutili tu, to skušamo doseči, in da bi ohranili, kar znajo). S tem namenom pripravljajo, 

razvijajo raznovrstne dejavnosti za stanovalce, da bi bili čim bolj aktivni, želijo tudi, da bi 

stanovalci angažiranje v različnih dejavnostih spoznali kot koristno zase. 
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Interpretacija tematskega področja: CILJI IN PRIČAKOVANJA 

Ustanovam, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami, zagovorniki deinstitucionalizacije 

očitajo (Flaker, 2014), da stanovalce ne spodbujajo ter da samo čakajo, da jim čas mine, da ne 

počnejo ničesar, da jim odvzamejo vse, tudi majhne možnosti odločitev, kar pa izjave 

intervjuvanih ne potrjujejo. 

Strokovno osebje poudarja dobro počutje in zadovoljstvo odraslih s posebnimi potrebami v 

ustanovi. Želijo in si prizadevajo, da bi se pri delu z osebami s posebnimi potrebami upoštevalo 

in zagotavljajo njihovo individualnost (v potrebah, željah, angažiranju v skrbi zase, v načinu 

preživljanja dneva) in čim večjo samostojnost ter ohranjanje pridobljenih znanj in veščin čim 

daljše obdobje, kar skušajo doseči preko raznolikih dejavnosti v ustanovi, katerih podlage 

predstavljajo programi dela posameznih strokovnih služb, individualni programi in spremljanje 

stanovalcev. Izkazani cilji in pričakovanja kažejo na delovanje uspešnega podpornega osebja, 

kot ga definira Brooke (2007), ki pripravi načrt dela in ga izvede, in delovanje po načelu 

adaptivne avtonomije, kot jo definira Wolfensberger (Zagorc, 1993). 

 

Rezultati tematskega področja: NAČIN DELA 

Za intervjuvane je pomembno, da so stanovalci aktivni in vključeni v dejavnosti, da se jih 

upošteva, da se upošteva njihova mnenja in odločitve. Strokovno osebje jim posreduje 

informacije, poda mnenje, vendar pa stanovalci samostojno sprejemajo odločitve (I 

5:»Omogočamo jim, da lahko izbirajo. Jim probamo povedat, da delajo nekaj narobe. 

Stanovalcem, ki so želeli odit, smo povedali naše mnenje. Enemu gospodu smo povedali, da 

menimo, da ne zmore živeti sam, je povratnik, še vedno je želel oditi in je odšel.«). 

Intervjuvani povedo, da so način in oblike dela zaposlenih namenjeni spodbujanju aktivnega 

preživljanja časa, upoštevanju in spoštovanju interesnih področij stanovalcev, ohranjanju 

sposobnosti, veščin in znanj (I 6:»Vse, kar pripravljamo, izvajamo, je z namenom, da ohranjajo 

veščine, znanja in da so aktivni, kolikor je le možno. Aktivnosti niso le nekaj, da mine čas – 

namenjene so ohranjanju znanj, veščin, kondicije, dobremu počutju,…«). 

Stališča strokovnega osebja so, da PSZ zagotavlja odraslim s posebnimi potrebami celostno 

obravnavo, dejavnosti za zagotovitev osnovnih potreb in raznovrstne dejavnosti z dodano 

vrednostjo, ki se jih izvaja kot skupinske in individualne dejavnosti. Stanovalci imajo 

omogočene pravico do izbire, kaj bodo počeli, pravico do individualnega obravnavanja ter 

upoštevanja posameznikove individualnosti, specifičnosti, (I 4:»Že ob sprejemu jim takoj 

postavimo vprašanje: »S čim ste se do zdaj ukvarjali?«, pa tudi če je bila ta aktivnost daleč 

nazaj, skušamo s tem nadaljevati, sploh če je človek pri tem užival. Včasih, če tako dejavnost 
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ne zmore več izvajati, skušamo poiskati podobno, prilagodit stvari.«), ustrezno skrb za zdravje 

in varnost, možnost vključevanja v različne zaposlitvene in interesne dejavnosti, dejavnosti in 

prireditve, kjer lahko sodelujejo tudi svojci, nudena jim je pomoč pri iskanju interesnih 

področij, če to želijo in potrebujejo ter pomoč in informacije, ko stanovalci sprejemajo 

odločitve. 

Eden od intervjuvanih izpostavi, da je v ustanovi več usmerjene pozornosti namenjene 

stanovalcem, ki se niso pripravljeni nikamor vključevat. (I 1:»…imamo tudi nekaj takih 

stanovalcev, ki se jih v vsem času, kar bivajo tukaj, ni uspelo nikamor vključit. Taki stanovalci 

so potem individualno bolj obravnavani,) 

Strokovno osebje navaja pomembnost skupne priprave individualnega načrta (strokovnega 

delavca in stanovalca), razgovora s stanovalcem, ki koristijo pri prepoznavanju potreb 

stanovalca in sledenju zastavljenih ciljev individualnega načrta (I 1:»vsak strokovni delavec 

opravi razgovor z njim vsak s svojega strokovnega področja, in da ugotovi potem potrebe, 

navade, posebnosti, vse to, kar nam pozneje pride prav pri delu s stanovalcem.«, I 4:»…delava 

skupaj preko neformalnega pogovora z njim.«.) 

V okviru tematike je izraženo stališče osebja o sodelovanju med profili v ustanovi, ki vpliva na 

življenje stanovalcev in zahteva od zaposlenih pripravljenost za pogovarjanje, razjasnjevanje, 

dogovarjanje (I 6:»V naši hiši sodelujemo vsi profili med sabo – kar se tudi pozna v življenju 

naših stanovalcev. Delujemo dokaj usklajeno, naša ravnanja se večinoma med sabo ne 

izpodbijajo ali da bi si nasprotovala. Skušamo vse službe delovati v isti smeri, glede na cilje v 

zvezi s stanovalcem. Včasih pride do neskladij, potrebni so pogovori, razjasnitev, 

dogovarjanje.«: 

Zaradi upoštevanja omejitev ustanove, neugodnih pogojev, lokacije, skuša osebje uvajati 

številne dejavnosti, pove več intervjuvanih strokovnih delavcev (I 6:»Zelo se trudimo, da bi 

omilili vse negativne plati, ki jih življenje v ustanovi, prinaša in da bi bili ti negativni učinki 

čim manjši.«, I 5:»Stanovalci imajo možnosti vključevanja, čeprav smo na takem območju, da 

ne nudi veliko stvari, zato stalno iščemo dejavnosti«.). 

 

Interpretacija tematskega področja: NAČIN DELA 

Brandon in Brandon (Dekleva, 1993), utemeljitelja »načela skupnega življenja – Ordinary 

living Principles« oziroma »Petih pravil«, ki sta jih definirala kot: dobri medčloveški odnosi, 

resnične možnosti izbire, povečana participacija, osebni razvoj, pravo druženje med ljudmi. 

Kljub njunemu mnenju, da je realizacija teh načel v institucionalni obravnavi ljudi težko 

izvedljiva, si zaposleni v PSZ prizadevajo za realizacijo vseh petih pravil in tudi prepoznavajo 
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omejitve pri realizaciji. 

O pravici do delanja napak in dopuščanju tveganja govori Ramon (2003), ki meni, da je v 

vsakdanjem življenju tveganje na vsakem koraku in mora biti dopuščeno tudi osebam s 

posebnimi potrebami. Skladno s tem načelom, strokovno osebje s stanovalci izvede razgovore, 

pripravi oceno tveganja, vendar dopušča njihove lastne odločitve, namere in napake, ter nudi 

pomoč pri pridobivanju informacij in izvedbi stanovalčeve namere. 

Mali (2012) navaja, da je v domovih za stare najti nekatere elemente totalnih ustanov, njihova 

količina pa je odvisna od naravnanosti oziroma usmeritve ustanove. Skozi stališča strokovnega 

osebja v PSZ se odraža, da stanovalce osebje upošteva, se prilagaja njihovim potrebam in 

zahtevam, a v okviru delovanja ustanove. 

 

Rezultati tematskega področja: POIMENOVANJE, NASLAVLJANJE (s strani zaposlenih 

in osebe s posebnimi potrebami med sabo) 

Intervjuvani za poimenovanje oseb s posebnimi potrebami v PSZ uporabljajo izraz stanovalec, 

ker ga imajo za naprimernejšega, najbolj ustreznega, ker oseba v PSZ stanuje in ker nima 

negativnega predznaka, kot drugi izrazi – varovanci, klienti, oskrbovanci, drugega ustreznega 

izraza »uporabniki« se ne poslužujejo. (I 4:»Varovanec mi ne ustreza – saj ga ne varujemo. 

Klient je zame pravniški izraz, zato se mi zdi izraz stanovalec še najbolj fajn, ker stanuje v 

našem domu. Tu živi, tu je njegov dom, najbolj zajema tisto, kar je njegov dom. Največ pove ta 

izraz, da tu živi, stanuje in je to njegov dom.«, I 3:»oskrbovanci mi je že malo zastarel izraz. V 

bistvu bolj označuje potrebo po oskrbi samo ali kako bi rekla, da se nekako oskrbujejo.«, I 

1:»Strokovno se reče še uporabniki storitev, ampak tega termina v pogovorih ne uporabljamo.«,  

I 5:»Izraz varovanci mi ni blizu, pogosto je zdaj poimenovanje uporabnik, tudi ta izraz mi ni 

blizu.«) 

Intervjuvani povedo, da osebe s posebnimi potrebami vikajo in naslavljajo z gospod/gospa v 

povezavi z imenom ali kadar oseba to želi, samo z imenom. (I 6:»…in jih vikamo. Samo pri 

tistih, ki izrazijo želijo, da se jih ne naziva z gospod/gospa, jih poimenujemo le po imenu.«) 

Osebe s posebnimi potrebami se medsebojno naslavljajo z imeni, uporabljajo pa prav tako 

poimenovanje stanovalec, le pri nekaterih stanovalcih je opaziti negativno naslavljanje z izrazi 

bolniki, pacienti, povedo intervjuvani (I 1:»Nekateri si pravijo pacienti, nekateri bolniki, ki 

pravijo, da so sami bolniki tukaj.«). 
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Interpretacija tematskega področja: POIMENOVANJE, NASLAVLJANJE (s strani 

zaposlenih in osebe s posebnimi potrebami med sabo) 

Med izjavami osebja ne prihaja do razlik v poimenovanju in naslavljanju oseb s posebnimi 

potrebami, kar kaže na enotnost osebja pri tem in upoštevanje dogovorjenih izrazov ter na 

ustrezen odnos, ki ne razvrednoti, ne uničuje njihove socialne podobe, na kar opozarja 

Wolfensberger (Dekleva, 1993) znotraj temeljnih načel normalizacije. Stanovalci pa se 

poimenujejo glede na to, koliko in kako so si medsebojno blizu. 

Negativnega naslavljanja med njimi večinoma ni, pri nekaterih stanovalcih, ki so tudi sicer 

negativno naravnani, vse na splošno poimenujejo bolniki, sicer pa si odrasli s posebnimi 

potrebami v ustanovi rečejo stanovalci. Poimenovanju stanovalci se ne pripisuje negativnih 

predznakov, v primerjavi z izrazi oskrbovanci, varovanci, klienti in tudi uporabniki, stanovalci 

naj bi bil najbolj nevtralen izraz za ljudi, ki živijo v neki stavbi, kar kaže na to, da se osebje 

zaveda problematike dodatnega etiketiranja oseb s posebnimi potrebami, saj stigmo predstavlja 

poleg posebnih potreb tudi bivanje ustanovah ter način naslavljanja (Goffman, 2008). Izrazu 

pripisujejo določeno stopnjo bližine oz. domačnosti, ki pa se nato, zaradi vikanja, ki ga osebje 

striktno prakticira in zagovarja v komuniciranju z osebami s posebnimi potrebami, in pri tem 

tudi zavrne željo nekaterih stanovalcev po tikanju, v določeni meri izgubi. Vsekakor se 

značilnostim totalne ustanove na področju nazivanja, kot jih prepoznava Mali (2012) znotraj 

delovanja domov za starejše, tudi v PSZ ni možno izogniti, vikanje kot izraz spoštovanja ljudi 

pa je pričakovano in zahtevano tudi s strani varuhov pravic. 

 

Rezultati tematskega področja: PREPOZNAVANJE/UGOTAVLJANJE IN 

UPOŠTEVANJE POTREB, ŽELJA STANOVALCEV  

Intervjuvani strokovni delavci povedo, da upoštevajo želje stanovalcev, tako od načina 

naslavljanja le z imenom in do zavrnitve sodelovanja pri dejavnostih. Izpostavijo, da so 

razumevajoči do načina izražanja občutkov, misli oseb s posebnimi potrebami, da imajo za 

osebno problematiko stanovalcev posluh, tudi kadar se ne odraža neposredno, izpostavljeno je 

tudi, da pri načrtovanem delu upoštevajo, da se nekatere osebe težko prilagajajo spremembam 

in jih vsaka sprememba spravi iz ravnotežja, zato pri uvajanju sprememb ravnajo zelo 

premišljeno (I 2:»…so stanovalci izredno navajeni na ritem in karkoli spremenimo, jim 

porušimo tudi njihov red, zato je dobro, da vse to prej premislimo…)«. Osebje pove, da se v 

ustanovi pozorno spremlja spremembe razpoloženja pri stanovalcih in se skuša ustrezno 

reagirati na poslabšanja, prepoznavati znake bolezni in se prilagoditi spremembam pri izvedbi 

dejavnosti, ko se pri osebah s posebnimi potrebami pojavijo zdravstvene težave, ki vplivajo na 
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njihovo zmožnost sodelovanja. (I 6:»Če je prišlo do sprememb, upada, nezmožnosti zaradi 

zdravstvenih težav, bolezni in imajo še željo po nadaljevanju, se skuša najti način, da oseba to 

še naprej počne.«).  

Strokovno osebje meni, da se na izražene želje in potrebe stanovalcev odzivajo ažurno, in da 

upoštevajo osebne značilnosti stanovalcev in v zvezi z njimi reagirajo tudi v oblikah podpore 

in pomoči (I 5:»Nekateri se bojijo aktivne vloge pri odločanju – jih treba v tem spodbujat in 

podpirat, zato jim tudi to rečemo«). 

 

Interpretacija tematskega področja: PREPOZNAVANJE/UGOTAVLJANJE IN 

UPOŠTEVANJE POTREB, ŽELJA STANOVALCEV 

Stališča strokovnega osebja so, da so potrebe in želje oseb s posebnimi potrebami v ustanovi 

prepoznane ter upoštevane, saj stanovalce poznajo, poznajo tudi njihove značilnosti, težave, 

problematiko, tudi kadar se ta ne odraža neposredno, in skušajo delovati tako, da se ta 

problematika omili v največji možni meri. V PSZ zaposleni stalno delujejo na področju 

spoštovanja in realizacije potreb, želja in pravic oseb s posebnimi potrebami in so izpostavljeni 

tveganju njihovega omejevanja, o čemer govorita Brumen in Pušnik (2001). 

Upoštevanje oseb s posebnimi potrebami se kaže tudi skozi spoštovanje in sprejemanje 

zavrnitve sodelovanja s strani stanovalcev, načinov dela s tistimi, ki potrebujejo več časa, 

spodbude in več aktivne angažiranosti v skrbi ter odgovornosti zase ter s premišljenim in 

postopnim uvajanjem sprememb v ustanovi. Edino področje, kjer osebje namerno ne upošteva 

želje nekaterih stanovalcev, je v naslavljanju oz. vikanju – vse stanovalce ustanove se vika. 

O uradni moči institucij govori Rus Makovec (2003), moč določa vrste socialnih interakcij 

znotraj ustanove. Lahko je uporabljena moč prisile nad drugimi, ali pa je v uporabi ustanove 

konstruktivna moč, moč, ki je usmerjena sodelovalno, kot navaja Rus Makovec (prav tam), je 

moč za druge. Skozi stališča strokovnega osebja se odraža odnos osebja do stanovalcev, ki 

temelji na oblikah interakcij, usmerjenih sodelovalno, konstruktivno in ki posameznika ne 

podrejajo, ne prisiljujejo in ne ponižujejo, temveč upoštevajo njegovo individualnost, kar je po 

Wolfensbergerju (Zagorc, 1993) ena pomembnejših socialnih povezav, ki vpliva tudi na 

izboljšanje samopodobe in osebnostnih kompetenc osebe. 

 

Rezultati tematskega področja: ODNOS DO STANOVALCEV 

Intervjuvani menijo, da se odnos in spoštovanje do oseb s posebnimi potrebami kaže na različne 

načine, ne le preko naslavljanja. Kaže se preko upoštevanja posameznikove individualnosti, 

njegovih značilnosti in potreb, v zainteresirani drži do njega, njegovih preteklih izkušenj, načina 
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življenja, aktivnosti, sprejemanja težav, motenj, bolezni, individualnosti osebe ter upoštevanja 

in sprejemanja njegovih mnenj, pripravljenosti za sodelovanje in zmožnosti. (I 3:»Vsak je 

svojevrsten. Vsak ima svoje ideje, svoje potrebe in tako naprej.«, I 6:»Odrasli s posebnimi 

potrebami v tej hiši so dobro sprejeti, obravnava se jih kot individuume, vsakega s svojimi 

lastnimi značilnostmi, potrebami, težavami in željami.«, I 1:»V bistvu zmeraj se prilagajamo 

na človeka, da mu ne povzročimo večje stiske ali pa problema.«, I 5:»Svojci povedo, da smo do 

stanovalcev prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli take, kot so.«) 

V odnosu do stanovalcev strokovno osebje izraža kot pomembno upoštevanja zdravstveno 

stanje osebe s posebnimi potrebami in v povezavi s tem pripravljenost oziroma sposobnost 

osebe za sodelovanje v aktivnostih, ki jih ustanova nudi (I 4:»Če se mu psihično zdravje 

poslabša, ne moremo pričakovati, da bo z veseljem prišel na aktivnosti v in takrat je res treba 

dat prednost temu. Vse je zelo povezano, če bolezen napreduje, človek ne more biti aktiven – 

kako naj bo – zdravila, bolnica, aktivnost, je pa vse odvisno od primera do primera.«, I 4: 

»Važno je, kako se človek počuti in tako je potem lahko aktiven, dejavnosti včasih ne 

pomagajo«). 

 

Interpretacija tematskega področja: ODNOS DO STANOVALCEV 

Odnosi, ki jih oblikujemo v okoljih, kjer živimo in delujemo, bistveno prispevajo k občutku 

zadovoljstva in h kakovosti življenja. Stališča strokovnega osebja glede odnosa do stanovalcev 

odražajo, da se spoštovanje do stanovalcev ne kaže le preko naslavljanja, ampak tudi preko 

preostale komunikacije in odnosov z njimi. Na področju psihosocialnih, terapevtskih in 

pedagoških dejavnosti, kamor sodi tudi delo v PSZ, je , kot meni Kobolt (2004), odnos 

konstitutivni element poklicne realnosti, vpliva pa tako na osebe s posebnimi potrebami, kot na 

osebje. 

Osebje stanovalce sprejema take, kot so, upošteva njihovo individualnost, avtonomnost in z 

njimi ustvarja konstruktivne odnosne povezave, kot jih opredeli Wolfensberger (Zagorc, 1993), 

ki lahko prispevajo k napredku osebe s posebnimi potrebami. Razumevanje težav stanovalcev 

in način reagiranja nanje sta povezana, ustrezno reagiranje je v povezavi z razumevanjem 

narave bolezni in težav stanovalcev. Osebju je pomembno zadovoljstvo stanovalcev, zato se 

trudijo za to. Če je stanovalec zadovoljen, se s tem pokaže, da je bila prava usmerjenost, 

naravnanost dela zaposlenih, saj je le –to za Wofmayerja (Rosić, Jurgenc, Slodnjak, 2002) 

pomemben kriterij ustreznosti stopnje in vrste podpore, vpliva pa tudi na odnos stanovalcev do 

sebe in jim omogoča napredovanje. 
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PODROČJE: POSEBNI SOCIALNI ZAVOD - orientiranost na delovanje ustanove 

Rezultati tematskega področja: SODELOVANJE RAZLIČNIH SLUŽB 

Več intervjuvanih navaja, da je sodelovanje različnih služb v ustanovi nujno zaradi prepletanja 

strokovnih področij oziroma zaradi specifike oseb s posebnimi potrebami (I 1:»…je pri nas 

preplet zdravstva in preplet sociale in se mi zdi prav, da imamo zaposleno zdravstvo, ki pokriva 

določen del storitev, ki jih stanovalci nedvomno potrebujejo, in da imamo zaposlen socialni del, 

ki pa skrbi za nezdravstvene potrebe, ne znam najti boljšega izraza za potrebe, ki jih ima človek 

na drugih nivojih.«) 

Stališče intervjuvanih je, da sodelovanje med službami omogoča celosten pristop pri podpori 

in pomoči stanovalcem (I 2:»…imeli celostni pogled nad stanovalcem., I 5:»Tu imajo na kupu 

različne obravnave, pa še vedno je celostno.« oziroma obravnavo z več vidikov. 

Različna mnenja, razhajanje v pogledih na stanovalce in njihove težave razrešujejo skozi 

diskusije, dogovarjanje, usklajevanje med službami in osebjem (I 1:»Včasih pride do razhajanj, 

do različnih mnenj, včasih mislijo, da bi stanovalec kakšno stvar zmogel, pa da je noče, ostali 

mislimo, da pač ne zmore. In tukaj je potrebno veliko dialoga, veliko razmišljanj, razglabljanj, 

velikokrat se poslužujemo tudi posvetov s psihiatrinjo,«), pomembno je mnenje zdravnika 

specialista, ki prevlada nad mnenji ostalih profesij v ustanovi.  

Ena od intervjuvanih oseb meni, da do različnih mnenj osebja in zdravnika prihaja zaradi razlik 

v kontinuiranosti spremljanja oseb s posebnimi potrebami (I 5:»Zdravnica ima nek pogled, pa 

mi mislimo drugače. Mi stanovalce bolj spremljamo, smo z njimi, je drugače, kot ga vidi nekdo, 

ki pride na teden ali štirinajst dni in je slika čisto druga. Mi spremljamo kontinuirano eno 

osebo.«) 

Strokovno osebje meni, da timsko delo nudi možnost za interdisciplinarno obravnavo oseb s 

posebnimi potrebami, je prostor z izmenjavo različnih strokovnih mnenj in pogledov ter za 

dogovarjanje in usklajevanje le –teh (I 5:»…vidim time, kjer strokovni delavci izmenjamo 

mnenja, različne poglede«, I 2:»Mislim, da edino tako dobimo celostno sliko, da se usedemo 

kot tim.«).  

Več intervjuvanih izpostavi usmerjenost ustanove, ko je v preteklosti je delo v PZS temeljilo na 

medicinskem modelu, izpostavljeno je stališče, da zaposleni s področja sociale pogosteje 

prepoznavajo razlike v med razumevanjem potreb stanovalcev. Zdravstveno osebje stanovalce 

gleda bolj z zdravstvenega vidika, medtem ko so zaposleni s področja sociale pozorni na osebne 

potrebe stanovalcev (I 5:»razhajamo se včasih zdravstveni delavci in zaposleni s področja 

oskrbe – mi stanovalce gledamo preko njihovih osebnih potreb, zdravstveni kader pa včasih 

klasično zdravstveno - ker je taka zdravstvena etika in proces, to včasih pripelje do 
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neskladnosti.«, I 4:»Od začetka je bil prisoten medicinski model, z leti se je to uravnovesilo, 

tako da mislim, da je zdaj ok, da je tako, kot bi moralo biti, ni več podrejenosti zdravstveni 

službi, postal je pomemben stanovalec kot oseba, njegovo zadovoljstvo z življenjem, 

razumevanje s sostanovalci, dan kot celota je postal pomemben.). 

Neustrezno reagiranje osebja je lahko posledica neinformiranosti, nerazumevanja položaja 

stanovalca, je mnenje intervjuvane osebe, potrebno je čim prejšnje dogovarjanje in izmenjava 

informacij med zaposlenimi ter sodelovanje med službami. Stališče intervjuvanca je, da 

sodelovanje med službami prispeva k zadovoljstvu oziroma počutju stanovalcev in na njihovo 

vedenje (I 6:»V naši hiši sodelujemo vsi profili med sabo – kar se tudi pozna v življenju naših 

stanovalcev.«) 

Strokovno osebje navaja, da PZS sodeluje tudi s drugimi službami izven ustanove. 

 

Interpretacija tematskega področja: SODELOVANJE RAZLIČNIH SLUŽB 

V ustanovi se izvajajo storitve in dejavnosti s socialnega področja in s področja zdravstva oz. 

zdravstvene storitve in storitve oskrbe, skladno z zakonodajo in poslanstvom ustanove. 

Interdisciplinarno delovanje in medsebojno oz. timsko sodelovanje vseh služb omogoča 

celosten pogled na stanovalce ter njihovo celostno obravnavo, kajti timski pristop k delu, kot 

meni Merkač Skok (2005), je pomemben za reševanje posameznih problemov. Podpora in 

pomoč osebam s posebnimi potrebami je lahko učinkovita ob zagotovljenem sodelovanju vseh 

akterjev. Zaradi različnost mnenj in pogledov je med službami potrebno usklajevanje in 

dogovarjanje. Med zaposlenimi je prisotno zavedanje, da je za dobro delo s stanovalci potrebno 

prav usklajeno delovanje in sodelovanje, kar prispeva in se odraža tudi v dobrem počutju 

stanovalcev in preko njihovega vedenja.  

Mali (2008) med ustanovami razločuje tiste, v katerih prevladuje medicinska usmerjenost in 

tiste, kjer je prevladujoča socialna usmerjenost ustanove, v PSZ je koncept medicinske 

usmerjenosti manjši, kot je bil v preteklosti, še vedno pa je obstoječ, kar lahko povežemo tudi 

z namembnostjo ustanove.  

Ustanova sodeluje tudi z drugimi ustanovami in službami v okolju, naravnana je v vključevanje 

v okolje izven ustanove, s čimer prispeva k omogočanju socialnih izkušenj, ohranjanju socialne 

mreže oseb s posebnimi potrebami, in tako preprečuje izoliranost in umik iz okolja, ključni 

značilnosti institucionaliziranega življenja (Goffman, 1961; Ramon, 2003) in si prizadeva za 

kakovostno opravljanje storitev.  
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Rezultati tematskega področja: INDIVIDUALNI NAČRTI/PROGRAMI 

Za intervjuvano strokovno osebje individualni program predstavlja dokument, ki ga potrebujejo 

pri delu in je pripomoček, ki daje usmeritev za delo z osebo s posebnimi potrebami in za delo 

same ustanove (I 6:»Je pripomoček za načrtovanje dela, življenja v domu, naša usmeritev vsaj 

na posameznih področjih strokovnih služb za sodelovanje s stanovalcem.«). Menijo, da 

individualni program ponudi celostno sliko o osebi s posebnimi potrebami, od potreb, želja in 

drugih informacij o osebi. 

Dokument je za intervjuvane spremenljiv, dopolnjuje in popravlja se ga preko evalvacij in kaže, 

ali je način dela s stanovalci ustrezen in gre v pravi smeri (I 1:»Imamo vedno možnost 

evalvacije. Čeprav individualni načrt pa ne moreš samo z evalvacijami popravljat.«, I 3:»…tudi 

pri evalvacijah vidiš, ali je pot prava ali jo je treba popravit.«). 

Intervjuvani povedo, da vsak strokovni delavec dokument pripravi samostojno skupaj s 

stanovalcem preko pogovora in nato strokovni delavec tudi samostojno sledi v načrtu 

zastavljenim ciljem stanovalca. 

Intervjuvani opozorijo na težavo seznanjanja vseh delavcev v ustanovi s cilji individualnega 

programa za vsakega stanovalca posebej (I 1:»fizično je nemogoče, seznanit vseh zaposlenih, 

ker, kot sem rekla, se fizično to ne da. Ni mogoče, ker niso vsi hkrati v službi, predvsem to je 

problem in mislim, da če bi bili vsi seznanjeni z vsemi vidiki, bi bilo vsem, verjetno no, lažje 

delat.) in na samo formalno obliko dokumenta v primerih, ko se stanovalec sam ne more izraziti 

glede svojih ciljev in načrtov in jih nato strokovni delavci določijo glede na poznavanje potreb 

osebe. 

Intervjuvani menijo, da bi za dobro pripravo načrta bile dobrodošle informacije o osebi s 

posebnimi potrebami že pred sprejemom, da bi se načrt lahko pripravil tudi z upoštevanjem le 

teh in ne bi prihajalo do novega odkrivanja že obstoječih informacij o osebi, ki pomembno 

vplivajo na strokoven pristop k osebi (I 1:»Da ne odkrivamo tople vode, ko je stanovalec že 

nekaj časa nameščen in potem ugotovimo stvari, ki bi jih lahko vedeli že ob prihodu in bi se na 

ta način marsikateremu problemu lahko izognili.«). 

 

Interpretacija tematskega področja: INDIVIDUALNI NAČRTI/PROGRAMI 

Po mnenju Trua in MacDougalla (2016) morajo vsi izvajalci neposrednih storitev pomoči 

oblikovati individualni načrt storitev za uporabnike, PSZ je ta dokument dolžen pripraviti, 

skladno z ZSV in njegovim 24. členom (ZSV, 2007) v roku 30 dni po nastanitvi. V PSZ 

individualni načrt pripravljajo vsi strokovni delavci skupaj s stanovalci, in s tem pozornost 

posvetijo vsem, za osebo s posebnimi potrebami, pomembnim področjem. Individualni 
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program predstavlja osnovo dela s stanovalcem v ustanovi, temelji pa na upoštevanju njegovih 

potreb, kot jih opredeli Brooke (2007), posameznikovih močnih točk in z aktivno udeležbo 

stanovalca, ki odloča o samem sebi v največji možni meri. 

Način priprave individualnega načrta pomembno vpliva na kvaliteto storitev, ki jih PSZ ponudi 

osebi s posebnimi potrebami. Kot menita True in MacDougall (2016) mora biti program 

unikaten, ciljno orientiran, realen in omogočati mora doživljanje uspehov, postopnost v 

doseganju ciljev, ter biti osebi v podporo tudi strani osebja in drugih, ki z osebo sodelujejo, 

česar se v PSZ zavedajo in upoštevajo. 

Skupno načrtovanje dejavnosti oz. storitev je pogoj za učinkovitost strokovnega dela in hkrati 

možnost za ustvarjanje novih storitev, ki jih načrtujejo sami uporabniki (Zaviršek, Zorn, 

Videmšek, 2002) in jih tako postavlja v aktivno vlogo pri odločanju o sebi. 

 

Rezultati tematskega področja: SODELOVANJE S SVOJCI  

Intervjuvani navajajo, da je sodelovanje s svojci oseb s posebnimi potrebami potrebno (I 

2:»Nujna stvar, če svojci sploh so, absolutno nujna.«), da so svojci pomembni, ker prestavljajo 

podporo stanovalcem. Opozorijo na problematiko odsotnosti svojcev in njihovega sodelovanja 

z osebo, ki je v PSZ in menijo, da so razlogi za njihovo odsotnost številni (I 3:»Vsak ima svojo 

zgodbo verjetno v ozadju, zakaj jih ni blizu, kako to, da jih ni blizu.«, I 1:»Mislim, da je ogromno 

različnih razlogov, zaradi katerih je pripeljalo do tega, da svojcev ni več na obiske«). 

Intervjuvani povedo, da si želijo več aktivnega sodelovanja svojcev v življenju ustanove in 

predvsem z osebami, ki v ustanovi živijo, saj menijo, da ob njihovi podpori oseba s posebnimi 

potrebami bolje in lažje funkcionira, je motivirana in se čuti sprejeto (I 5:»Sodelovanje s svojci 

je bistvenega pomena. Stanovalec lažje funkcionira, če so tu še svojci. Oni so podpora 

stanovalcem.« I 5:»Stanovalec ima večjo moč in se zmore več dogovarjat, če je tu še tretja 

oseba, svojec.«).  

Strokovno osebje se izrazi, da svojcev ne doživlja negativno, ne doživljajo jih kot nadzor nad 

lastnimi delom, ampak želijo njihovo sodelovanje, da bi izboljšali načine dela s stanovalcem, 

kajti želeli bi si več povratnih informacij, mnenj, tudi nestrinjanj s strani svojcev. (I 4:»Kot 

nadzor jih nisem nikoli vzela«., I 5:»…ne jemljemo kot nadzor, vsak pove stvari z dobrim 

namenom, pride in vpraša.«, I 5:»…svojci težko izražajo nestrinjanje, vesela bi bila, če bi več 

izražali, če jim kaj ni všeč, radi bi več povratnih informacij od njih na vseh področjih.«, I 5:»Če 

zavzamemo skupen koncept, je za vse lažje in boljše.«, I 6:»Svojci niso nadzor našega dela, so 

spodbuda in podpora za stanovalce«). 

Intervjuvani povedo, da imajo dobre izkušnje sodelovanja s svojci, vabijo jih na tradicionalne 
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prireditve, svojci pa po lastni želji in brez omejitev prihajajo na obiske v ustanovo. Povedo tudi, 

da je sodelovanje oteženo, kadar svojci nimajo razumevanja za specifiko oseb s posebnimi 

potrebami, kadar je njihovo delovanje v škodo osebi s posebnimi potrebami ali imajo različne 

predstave o poteku, urejanju problematike, podpori osebe s posebnimi potrebami. (I 

2:»…nerazumevanje svojcev za naravo problema. Tudi to je bilo v preteklosti, imeli smo težji 

primer, pa zdaj ni več v našem domu. Svojci enostavno niso razumeli narave njegove potrebe.« 

I 6:»Sodelovanje s svojci je v teh primerih nekoliko bolj zapleteno, zahteva veliko mero 

potrpežljivosti, ustreznih odzivov, pozornosti stanovalcu,…«) 

Strokovno osebje pove tudi, da nekateri svojci izražajo zadovoljstvo nad storitvami, ki jih nudi 

ustanova, nekateri pa se čudijo nad znanji in sposobnostmi njihovega sorodnika, ki biva v 

ustanovi (I 4:»Svojcem se zdi dobro, da so njihovi domači v dobri oskrbi, da se ne dolgočasijo). 

Eden od strokovnih delavcev meni, da je videti, kot da se nekateri svojci odločijo, da bodo 

ustanovi in zaposlenim povsem zaupali in tako sodelujejo z zaposlenimi, iščejo informacije o 

stanovalcu in ga pogosto obiskujejo, ter s tem pozitivno prispevajo k življenju stanovalca v 

ustanovi.  

 

Interpretacija tematskega področja: SODELOVANJE S SVOJCI  

Strokovno osebje izraža potrebo in željo po sodelovanju s svojci, saj jih doživlja kot spodbudo 

in pomoč stanovalcem, da se ne čutijo same in zapuščene, predstavljajo podporo pri urejanju 

stvari za stanovalca. Obiski svojcev in druženje z njimi vplivajo na počutje oseb s posebnimi 

potrebami, so dodatna motivacija za njihovo sodelovanje pri različnih dejavnostih. Zaposleni 

svojcev ne doživljajo kot nadležnih, o takih izkušnjah v institucijah govori Kleine Schaars 

(2006), ali kot nadzor svojega dela, ampak kot podporo pri skrbi za osebe s posebnimi 

potrebami. Wolfensberger (Zagorc, 1993) opredeljuje kot obliko konstruktivne socialne 

povezave sodelovanje osebja z obiskovalci, kamor vsekakor uvrščamo svojce, pa tudi prijatelje 

ter druge obiskovalce v ustanovi, kajti ti vnašajo novo dimenzijo v življenje v ustanovi, preko 

njih stanovalci dobijo možnost novih izkušenj. Prav zaradi tega je zelo pomembno, kako 

pristopajo k obiskovalcem zaposleni in kako jih doživljajo.  

Wolfensberger (prav tam) kot konstruktivno socialno povezavo definira tudi odnos klienti – 

obiskovalci, saj meni, da do novih obiskovalcev odprta in gostoljubna ustanova ustvari prijetno 

vzdušje, ter tako omogoči obiskovalcem izkušnjo, zaradi katere se bodo radi vračali, saj bodo 

imeli občutek zaželenosti in to je eden od načinov odpiranja poti v zunanje življenje, da se bodo 

stanovalci lažje soočali z njim. Strokovni delavci želijo, da bi svojci pogosteje obiskali 

stanovalce, zavedajo se različnosti vzrokov, da v ustanovo redko ali malo prihajajo. Vloga 
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svojcev tudi v PSZ ni jasneje oz. natančno definirana, na kar v povezavi sodelovanja ustanov 

in svojcev opozarja Kleine Schaars (2006). Kljub temu strokovni delavci navajajo predvsem 

dobre izkušnje sodelovanja s svojci, navajajo pa tudi situacije, ko svojci ne razumejo narave 

težav oz. bolezni stanovalcev ali imajo svojo predstavo o položaju svojca s posebnimi 

potrebami. O tematiki skušajo najti skupni imenovalec preko razgovorov. Svojci imajo možnost 

pogovora z osebjem, z osebnim zdravnikom, zdravnikom specialistom in vsemi strokovnimi 

delavci ustanove, kajti kot meni Kleine Schaars (2006) morajo strokovnjaki jasno definirati, kaj 

delajo. Kadar svojci ravnajo tako, da s svojim ravnanjem škodijo osebam s posebnimi 

potrebami in tega ne zmorejo razumeti, je zaradi sodelovanje z njimi težavno oz. oteženo.  

 

Rezultati tematskega področja: USPOSOBLJENOST, IZOBRAZBA, IZOBRAŽEVANJA 

Intervjuvani izpostavijo pomembnost izobraževanj, čeprav imajo v večini številne izkušnje in 

menijo, da so ustrezno usposobljeni za delo (I 1:»…mislim, da smo ustrezno usposobljeni, 

ampak mislim, da se moramo vsi stalno izobraževat.«, I 5:»Ustrezno smo usposobljeni za delo, 

izobraženi, kot je potrebno.«, I 1:»Izobraževanja potrebujemo zaradi tega, da utrjujemo že 

obstoječa znanja in da pridobivamo nova znanja in da širimo tudi strokovno obzorje, ker v 

bistvu stroka gre naprej, ne ostaja na mestu in zdaj če mi ne sledimo strokovnim smernicam, ne 

sledimo tudi razvoju.«, I 5:»Izobraževanja morajo biti zmeraj, nikoli jih ni preveč. Vsak dan se 

kaj na novo naučimo, gre pa tudi za osvežitev, da kaj ponovimo, povežemo teorijo s prakso.«,  

I 4:»Izobraževanja so dobrodošla, vedno je treba sledit svoji stroki, kar je v zmožnosti doma, 

da nam omogoči, se je treba udeležit izobraževanja.«).  

Intervjuvani se zavedajo potrebnosti stalnega izobraževanja in dopolnjevanja znanj in 

težavnosti dela o osebami s posebnimi potrebami.  

Vsi intervjuvani govorijo o različnih možnostih dopolnjevanja znanj v ustanovi in izven nje, 

opozorijo pa pomembnost kombinacije osebnostnih lastnosti zaposlenih ter ustreznih znanj kot 

pogoja za kvalitetno opravljanje dela (I 1:»V prvi vrsti pomembno to, kakšen človek si. Ali 

razumeš sočloveka, potem a razumeš njegove posebne potrebe, potem pa se mi zdi, da je pri 

nas preplet zdravstva in preplet sociale.«, I 3:»Izobrazba je sigurno dosti pomembna za moje 

pojme. Izobrazba le pomeni neko dodano vrednost, vse to je primarni pogoj, da je človek, da 

ima prave osebne lastnosti, da je lahko v takem poklicu, tako v zdravstvu, kot v sociali.« 

I 3:»Mogoče določena mera empatije, ampak ne, da se ti smilijo, drugače pa poznavanje potreb 

določenih stanovalcev, ki so tukaj notri in poznavanje določenih duševnih bolezni. Se pravi 

kombinacija izobrazbe in osebnih lastnosti, ta prava kombinacija.«, I 4:»Najprej pa moraš biti 

človek, potem si pa strokovnjak.«).  
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Interpretacija tematskega področja: USPOSOBLJENOST, IZOBRAZBA, 

IZOBRAŽEVANJA 

Profesionalni razvoj se ne zaključi s formalno pridobljeno izobrazbo, pogoj za kvalitetno 

opravljanje dela predstavlja tudi učenje na delovnem mestu ter možnosti za stalno strokovno 

izobraževanje in izpopolnjevanje preko formalnih in neformalnih oblik. Pri tem je pomemben 

predvsem odnos oz. pripravljenost zaposlenih za učenje. Urh (2006) meni, da zaposleni lažje 

prevzemajo aktivno vlogo v izobraževalni dejavnosti in so motivirani za iskanje boljših rešitev 

in reševanje težav, kadar problematiko področja poznajo. PSZ v ustanovi zaposluje strokovne 

delavce, strokovne sodelavce in drugo osebje v skladu z zakonodajo (ZSV, 2007), ki so 

zavezani spoštovati etične kodekse s področja svoje stroke ter Kodeks etičnih načel v socialnem 

varstvu (2014), ki v 19. členu »Dolžnost izobraževanja in usposabljanja« opredeljuje »Delavci 

si prizadevajo za celovitost in strokovnost obravnave, razvoj teorije in praktičnih izkušenj. Pri 

tem krepijo nova znanja ter metode in tehnike dela. Za svoj osebni in poklicni razvoj morajo 

biti pripravljeni vlagati v stalno izobraževanje in usposabljanje v okviru dela, ki ga opravljajo.« 

(Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 2014, 19. člen). Med dolžnostjo izobraževati se in 

željo ter pripravljenostjo za izobraževanje, je velikega pomena, da strokovno osebje v PSZ 

meni, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za opravljanje dela z osebami s posebnimi 

potrebami, in da razmišljajo, da se je potrebno stalno izobraževati, dopolnjevati in obnavljati 

znanja, saj lahko le tako kvalitetno opravljajo svoje delo. Da bi do izobraževanj prišlo čim večje 

število zaposlenih v ustanovi, se poslužujejo različnih načinov, kako jim to omogočiti. Kot 

pomembne za delo z osebami s posebnimi potrebami pa vidijo tudi osebnostne lastnosti 

zaposlenih, ne le njihovo izobrazbo, kar vpliva na oblikovanje in kakovost odnosov med 

osebjem in stanovalci, o čemer govori Wolfensberger (Zagorc, 1993) ter je ključnega pomena 

za njihovo napredovanje, izboljšanje samopodobe in dobro počutje.  

 

Rezultati tematskega področja: DOŽIVLJANJE NOVOSTI, SPREMEMB 

Intervjuvani izrazijo stališče, da je potrebna kritičnost do sprememb in premišljeno ter postopno 

uvajanje, tudi zaradi upoštevanja značilnosti oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 

občutek varnosti, stalnost in stabilnost. (I 2:»…so stanovalci izredno navajeni na ritem in 

karkoli spremenimo, jim porušimo tudi njihov red, zato je dobro, da vse to prej tudi njihov red, 

zato je dobro, da vse to prej premislimo in potrebno je, da veliko prej govorimo o teh pripravah 

na deinstitucionalizacijo. In jih pripravljamo.«, I 4:»Smo kritični do sprememb, ki se jih želi 

vpeljat, to ni nikoli nekaj kar čez noč, pogledamo pluse in minuse, včasih smo še malo prehitri 

za spremembe. Včasih bi bilo dobro malo počakat in premislit«, I 6:»Pri stanovalcih je 
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potrebno upoštevati, da je neka stalnost in stabilnost zanje varovalni dejavnik, daje jim občutek 

varnosti, gotovosti in zato je tudi pri uvajanju sprememb to dobro upoštevati – premišljeno, 

postopoma.«). 

Strokovni delavci v intervjujih izpostavijo, da je odnos do uvajanja sprememb osebna 

značilnost vsakega posameznika in lahko uvajanje sprememb doživlja kot dejavnik stresa (I 

3:»…različno od človeka do človeka. Eni lažje sprejemamo…, da se ne upiram nobeni 

spremembi, ampak rečem, dajmo probat in pa bomo videli. Eni imajo rajši kontinuiteto, da je 

čim manj stresnih dogodkov, da so navajeni na neko strukturo, da je sistem in ne levo ne desno 

in je to to.«), nekateri izpostavijo, da spremembe vidijo kot priložnosti za izboljšave in napredek 

za vse (I 5:»Potrebno je sprejeti, da vsaka sprememba dobrodošla, če gre za spremembo, naj 

bi bilo za izboljšanje vseh, zato je dobrodošla. Nazaj greš vedno lahko, če se pokažejo slabe 

strani sprememb.«, I 5:»Za dejavnosti je dobro, da so novosti in da smo dovzetni za to, kar 

lahko izvajamo na novo.«, I 6:»Namen sprememb je vedno izboljšanje nečesa ali za nekoga in 

tako jih je dobro doživljati, sprejeti, se nanje odzivati.«).  

 

Interpretacija tematskega področja: DOŽIVLJANJE NOVOSTI, SPREMEMB 

Stališča strokovnega osebja o uvajanju novosti in sprememb so, da je pri tem potrebna 

previdnost, postopnost, premišljenost, saj osebe s posebnimi potrebami potrebujejo občutek 

varnosti in gotovosti, spremembe so zanje pogosto stresne in vplivajo na počutje. Weezel in 

Waaldijk (Krajnčan, 2012) od institucionalnega življenjskega okolja pričakujeta prilagojenost 

letom, težavam, motnjam in stanjem ljudi, ki v instituciji živijo, podobno pričakuje 

Wolfensberger v konceptu normalizacije (Zagorc, 1993), vendar pa se v ustanovi, kot je PSZ, 

potrebno upoštevati značilnosti delovanja sistema in kot take sprejeti tudi načine doživljanja in 

uvajanja novosti in sprememb med zaposlenimi.  

Spremembe in novosti pripomorejo k razvoju in novim dejavnostim, ki pozitivno vplivajo na 

kakovost življenja v ustanovi, tak način razmišljanja zaposlenih omogoča okolje, kjer 

uporabniki storitev niso prepuščeni le stagnaciji in pasivizaciji, kot trdi Flaker (2014).  

 

Rezultati tematskega področja: PREDNOSTNO PODROČJE, ki ga je potrebno upoštevati 

pri osebah s posebnimi potrebami 

Intervjuvani izpostavljajo, da je zdravje oseb s posebnimi potrebami zelo pomembno. Izpostavi 

se stališče, da so v ustanovi zaradi narave svojih težav oziroma bolezni.  

Intervjuvani povedo, da ima področje zdravja prednost pred ostalimi področji v življenju osebe 

s posebnimi potrebami, kadar so zdravstvene težave izstopajoče.  
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Za intervjuvane sta zdravje in dobro počutje pogoja, da se oseba lahko udejstvuje tudi na drugih 

področjih (I 2:»Če je človek resno bolan, je pač zdravje prvo. V primeru, da je stanje običajno, 

je pač zaposlitev.«, I 4:»Če je stanovalec poslabšan, če se mu psihično zdravje poslabša, ne 

moremo pričakovati, da bo z veseljem prišel na aktivnosti, takrat je res treba dat prednost temu. 

Če bolezen napreduje, človek ne more biti aktiven – kako naj bo.«, I 3:»…se mi zdi dosti 

pomembno, da poskrbimo, da so ljudje zdravi, zdravje je spet širok pojem in potem je pa tudi 

vse ostalo.«, I 3:»…zdrav človek lahko potem tudi vse ostale stvari. Je pomemben zdravstveni 

vidik, ga ne moremo zanemarit kar tako.«, I 4:»Važno je, kako se človek počuti in tako je potem 

lahko aktiven«, I 6:»Dobro počutje vpliva na psihično stanje, stabilnost, ta pa naprej na ostale 

vidike zdravja«, I 1:»da se človek dobro počuti, kar je pomembno tudi za psihično stanje 

človeka, tako da je cel spekter in cel splet vseh področij, ki se prepletajo, ko včasih ne vemo, 

kaj je od koga odvisno, ker so si soodvisna ta področja pri človeku.«). 

Dve od intervjuvanih oseb izpostavita kot bolj pomembne odnose, ki se oblikujejo v ustanovi. 

 

Interpretacija tematskega področja: PREDNOSTNO PODROČJE, ki ga je potrebno 

upoštevati pri osebah s posebnimi potrebami 

Strokovni delavci menijo, da gre za neločljivo medsebojno povezanost področij zdravja in 

počutja, vendar dva od intervjuvanih jasno opredelita, da so za stanovalce pomembnejši odnosi 

in dobro počutje in ne zdravje. V preteklosti so ustanove delovale po medicinskem modelu, kjer 

je bila prvenstvena skrb namenjena obravnavanju bolezni in bolnikov, tudi zaradi zaposlenega 

večinoma zdravstvenega osebja, ki je bilo vajeno »bolnišničnega« načina ravnanja z ljudmi. Z 

uvajanjem principov deinstitucionalizacije in preusmerjanjem pozornosti tudi na druge 

značilnosti ljudi, nastanjenih v ustanovah, v povezavi z njihovo osebno integriteto, počutjem in 

kakovostjo bivanja, pa se je postopoma oblikovala oz. okrepila tudi socialna usmerjenost, o 

kateri govori Mali (2008), kjer so pomembni prej omenjeni vidiki, odnosi in počutje ljudi. Sicer 

vsi intervjuvani govorijo o pomembnosti dobrega počutja, vendar ne opredelijo, na kaj se 

nanaša. Izpostavljeno je, da je pomembno vzdrževanje stanja bolezni v remisiji, za kar je 

potrebno redno uživanje predpisanih zdravil in da imajo akutne bolezenske težave prednost 

pred zaposlitvami in dejavnostmi, s katerimi se sicer ukvarja oseba s posebnimi potrebami. V 

mnenjih ni jasno izraženo, katero področje zdravja (fizično/psihično), je pomembnejše, vendar 

pa gre pomembnost ohranjanja oz. vzdrževanja psihičnega stanja, kar gre pripisati tudi 

specifičnosti ustanove - indikacija za sprejem v PSZ je zdravstvena diagnoza, ki opredeli 

posebne potrebe (Dom upokojencev Podbrdo, Postopek za sprejem v naš dom, 2015). 
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Rezultati tematskega področja: NARAVNANOST PSZ 

Intervjuvani izpostavljajo trud osebja za delovanje v korist stanovalcev, za kvalitetno izvajanje 

dejavnosti in storitev ob upoštevanju individualnosti, potreb, želja stanovalcev v največji možni 

meri in ob prepoznavanju pomanjkljivosti v delovanju ustanove. (I 2:»Trud in prizadevanje za 

kvalitetno opravljanje dela, storitev«, I 3:»…sem mnenja, da se trudimo poskrbeti za tiste 

stanovalce, ki jih imamo tu, čim več.«, I 4:»…se trudimo, da kakovostno opravljamo svoje delo, 

da se res trudimo. Najprej vsak po svoji stroki, vsak ima ustrezno izobrazbo za katerokoli 

delovno mesto, smo resni, si prizadevamo svoje delo opravljat v korist stanovalca, imamo 

izobraževanja«, I 5:»…se trudimo po najboljših močeh, v pogojih, kot so – materialnih in 

prostorskih.«.  

Intervjuvani izpostavijo zavedanje pomembnosti dobrega počutja ljudi v okolju, kjer živijo. (I 

6:»…se trudimo, da bi bilo zanj življenje tu dobro«, I 6: »narediti zelo veliko, da bi bili 

zadovoljni in da bi se dobro počutili.«). 

Izpostavijo problematiko materialnih in prostorskih pogojev za opravljanje storitev, za katere 

menijo, da vplivajo na življenje in delo v ustanovi – uvedli bi še več in druge, dodatne 

dejavnosti, stanovalci bi lahko bili bolj samostojni in bi bilo manj prilaganja ustanovi. (I 5:»…se 

trudimo po najboljših močeh, v pogojih, kot so – materialnih in prostorskih. Mi, ki delamo tu, 

bi želeli še več, če bi lahko – veliko je omejitev. Želimo si nove stvari.«, I 5: »Tu gre za 

malenkosti, ki so pomembne, pa jih ne moremo dati, ker nimamo npr. avta – tako bi lahko šel 

sam z nekom na pošto, banko.«, I 5: »…Gre za običajne stvari, ki so za stanovalce pomembne, 

da jih dobijo in ker ne morejo iti samostojno, je zdaj že kar pričakovano, da jih opravimo za 

njih, namesto njih.«) 

Strokovno osebje v intervjujih pove za pozitivna mnenja svojcev o načinu delovanja ustanove 

in o sprejemanju oseb s posebnimi potrebami. (I 5:»Svojci povedo, da smo do stanovalcev 

prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli take, kot so.«, I 3:»…kritike predvsem pozitivne, 

da vsaka nam čast, da je še kdo, ki se ukvarja s takim delom, kot se mi ukvarjamo.«) 

 

Interpretacija tematskega področja: NARAVNANOST PSZ 

Wolfensberger v konceptu normalizacije (Zagorc, 1993) govori o fizični podobi ustanove ter 

njenem vplivu na ljudi v njej, o vplivu okolja, v katerem se ustanova nahaja, programih, ki jih 

ustanova ponuja, odnosu osebja do ljudi, ki živijo v ustanovi ter avtonomiji in pravicah klientov 

oz. ljudi, ki so vključeni v ustanovo. Vsi ti vidiki normalizacije se odražajo skozi naravnanost 

ustanove. 

Strokovno osebje se zaveda vidikov fizične podobe lokacije in infrastrukture, in menijo, da se 
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v ustanovi prizadevajo za dobro počutje stanovalcev, omogočanje individualnosti, spoštovanje, 

in da svoje delo opravljajo kakovostno in stanovalcem v korist. Pripravljenost za uvajanje 

novosti v programih, v smislu izboljševanja, nadgrajevanja koristi in dobrobiti za osebe s 

posebnimi potrebami pomeni tudi upoštevanje potreb stanovalcev in omogočanje njihovega 

napredovanja, razvijanja napram stagnaciji in pasivnosti, ki jo ustanovam pripisuje Ramon 

(2003). Z zavedanjem prostorskih in finančnih omejitev, ki pogojujejo tudi način dela s 

stanovalci, kažejo na poznavanje omejitev ustanove in okolja, v katerem delujejo in na 

naravnanost na izboljševanje pogojev in razmer in preseganje omejitev.  

 

4.2.2.2 RV 2: Katere so prednosti in omejitve strokovnega dela v ustanovi, ki vplivajo na 

življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami? 

Raziskovalno vprašanje je kompleksno, členjeno najprej na dve tematski področji oz. ju 

opredeljuje z vidika orientiranosti na osebe s posebnimi potrebami oz. posebni socialni zavod. 

V nadaljevanju vsebina tematskih področij daje odgovor na vprašanje o odzivih osebja v PZS 

na potrebe ljudi s posebnimi potrebami.  

 

PODROČJE: ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI - orientiranost na osebe s 

posebnimi potrebami 

Rezultati tematskega področja: OMEJITVE NA STRANI STANOVALCEV 

Intervjuvani navajajo, da je ustanova nadomestek doma in izvaja storitve, ki jih osebe s 

posebnimi potrebami ne zmorejo realizirati same. 

Izpostavljeno je stališče, da imajo nekatere osebe za sabo zgodovino bivanja v institucijah in 

poznajo le tak način življenja, zato se ne zmorejo prilagoditi drugačnim oblikam življenja in 

odnosom bližine, ki se v oblikujejo v drugih oblikah namestitev. (I 1: »…nekateri stanovalci so 

v institucionalnem varstvu že celo svoje življenje in glede na svojo bolezen in glede na to, da so 

tak stil življenja, kot so ga živeli tukaj v domu, niso sposobni spremenit«). 

Intervjuvani pove, da je potrebno pasivnost nekaterih oseb s posebnimi potrebami upoštevati 

kot posledico bolezni in da se kljub spodbujanju s težavo vključujejo v kakršnokoli dejavnost, 

gre za nemotiviranost, pomanjkanje interesov kot posledico bolezni (I 1: »njihova pasivnost, ki 

izhaja iz bolezni, da se pač težko vključujejo in težko poiščejo svoje interese, čeprav jim pri tem 

veliko pomagamo). 

Izpostavljene so aktualne izkušnje strokovnega osebja, v ustanovo prihajajo osebe iz manj 

strukturiranih oblik podpore v skupnosti, ki takega življenja ne zmorejo živeti zaradi 
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prezahtevnosti pričakovanj do njih.(I 1: »…ampak nekaterim stanovalcem tudi tam žal ne gre. 

Mi v zadnjem času dobivamo večinoma stanovalke, ki prihajajo iz stanovanjskih skupin in tam 

niso zmogle bivanja, ker je prevelika odgovornost, ki je ne zmorejo. Na primer, njim je preveč, 

da morajo sodelovati, ne skuhati kosilo, ampak sodelovati pri gospodinjskih opravilih in pri 

vseh opravilih, ki jih človek v domačem okolju mora opravljat«). 

Izpostavi se tudi izkušnje z ljudmi, ki se zaradi svojih težav v ustanovi ne zmorejo vključiti v 

nobeno od dejavnosti in ki s težavo sodelujejo izključno v individualnih oblikah podpore in 

pomoči tudi znotraj ustanove. 

Intervjuvani pove, da so nekateri individualni načrti vsebinsko skromni, če oseba ne želi ali ne 

zmore sodelovati v njegovi pripravi.(I 1: »…čeprav je pa spet z nekaterimi stanovalci zelo težko 

naredit individualni načrt zaradi njihovih posebnih potreb in takrat je potem strokovno slabše 

izdelan individualni načrt, je pa pač individualni načrt tistega človeka.«) 

Intervjuvani izpostavijo nekatere oblike motečega vedenja stanovalcev do sostanovalcev in 

obiskovalcev. 

Kot omejujoče so v intervjujih izpostavljene tudi nekatere lastnosti nekaterih oseb s posebnimi 

potrebami, ki se ne zmorejo prilagajati novostim, spremembam, ki se jim zamaje občutek 

varnosti ob tem (I 6: »Pogosto že neka majhna sprememba vpliva na človeka, na njegov občutek 

varnosti in se zgodi, da se psihično stanje poslabša.«), nezmožnost počakati, preložiti 

realizacijo dejavnosti za določen čas, pasivnost, hospitalizem, črnogledost, specifične oblike 

vedenja, ki jim osebje ne pozna razloga, različne kombinirane motnje, ki imajo za posledico 

specifične oblike vedenja. (I 1:»… mi imamo stanovalce, ki niso sposobni ene take bližine, kot 

bi jim jo taka enota ponujala, ker ne zmorejo takega omejenega življenja, kot ga taka družina, 

razširjena, umetna družina, nudi.«. 

Intervjuvani izpostavijo tudi izkušnjo, da nekateri stanovalci potrebujejo več prostora in 

možnosti gibanja (I 1: »Ker nekateri stanovalci pri nas funkcionirajo boljše, dobro samo zato, 

ker se prosto gibljejo po domu, ker jim je to pač dopuščeno zaradi njihovih bolezni, vedenjskih 

posebnosti. V primeru, da pa bi jih omejevali, pa mislim, da ne bi dobro funkcionirali.«) 

Intervjuvani izpostavijo, da so tudi povsem prilagojene dejavnosti lahko prezahtevne in naporne 

za določene stanovalce in za nekatere osebe s posebnimi potrebami zahteve okolja prevelike. 

(I 4:»…večina od njih ni sposobna živeti v zunanjem svetu, bi pri tem rabili toliko podpore in 

pomoči, da bi bilo zelo težko izvedljivo, pri vseh stvareh.«,).  

Kot omejujoč dejavnik osebje navaja tudi majhno število ali odsotnost obiskovalcev. (I 1: »Ko 

priredimo Dan svojcev, imamo izredno majhen obisk. Recimo od 95 stanovalcev jih ima 

povprečno deset obisk, kar je zelo zelo nizka številka.«). 
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Interpretacija tematskega področja: OMEJITVE NA STRANI STANOVALCEV 

Navedena opažanja in stališča strokovnega osebja odražajo njihove izkušnje pri delu z osebami 

s posebnimi potrebami. Izpostavljeni tematiki ne gre pripisovati pomena, kot ga navaja 

zagovornica deinstitucionalizacije Ramon (2003) v kritikah institucij, ki da pasivizirajo ljudi, 

jih izključujejo in so orientirane v njihove slabosti ter pomanjkljivosti. Na izpostavljena stališča 

bi bilo potrebno pogledati kot na posnetek trenutnega stanja oz. položaja ustanove in ljudi v 

njej ter pri tem uporabiti kot ogrodje Wolfensbergerjevih pet tematskih področij, ki so sestavni 

del modela PASSING za ugotavljanje normalizacije v ustanovi (Zagorc, 1993). Pri tem se skozi 

stališča strokovnega osebja izpostavijo predvsem osredotočenost na pravice in avtonomijo 

klientov, Wolfensberger (Zagorc, 1993) govori o adaptivni avtonomiji in pravicah v okviru 

posameznikove prikrajšanosti, ko mora biti osebam s posebnimi potrebami dana najvišja možna 

mera vzpodbujanja, samoodločanja, kontrole nad lastnimi dejanji, ter pravice dopuščene do 

mere, kot je običajno in kulturno sprejemljivo za splošno populacijo. To v primeru odraslih 

pomeni popolno avtonomno odločanje o sebi, ki pa ga, kot osebje izpostavi, nekateri odrasli ne 

zmorejo ter ga zato prepuščajo zaposlenim v ustanovi. Preko izpostavljenih stališč osebja se 

posredno pokaže tudi na programe ustanove, ki jih ustanova izvaja za ljudi v ustanovi in so 

prilagojeni osebam v ustanovi, kar Wolfensberger (Zagorc, 1993) prav tako navaja za enega od 

pokazateljev stopnje normalizacije. 

Omejitve so povezane z osebnimi značilnostmi, naravo bolezni oz. motnje, preteklimi 

izkušnjami oseb s posebnimi potrebami, saj številni stanovalci ne zmorejo poskrbeti zase, za 

svoje življenje, saj svojih pomanjkljivosti, ovir, bolezni ne zmorejo preseči, pogosto, kadar gre 

za več različnih težav ali motenj hkrati (nekatere od teh značilnosti so: nezmožnost počakati, 

nesposobnost prilagajanja spremembam, nezmožnost oblikovanja in ohranjanja osebnih 

odnosov in bližine, negativizem, obup, nerealne predstave o sebi in / ali drugih, možnostih 

življenja, nesprejemanje narave bolezni, vdanost v vsakdan, nepripravljenost se angažirati, 

kljub zmožnostim za to,…). Nekateri stanovalci so v institucionalnih obravnavah celo življenje, 

prišlo je do hospitalizma, razvili so pasivno vlogo oz. delujejo iz naučene nemoči, kot jo 

opredeli Seligman (1992), ali pa je njihova pasivnost, neodzivnost posledica bolezni in zanje 

oblike skupnostne obravnave predstavljajo prezahtevne naloge, ki jih ne zmorejo uresničiti. 

V PSZ so tudi stanovalci, ki se ne vključijo v nobeno od dejavnosti, ki ne želijo nikjer 

sodelovati, postopajo, motijo, nadlegujejo druge stanovalce in obiskovalce, moteče delujejo na 

vse sostanovalce. Stanovalci, ki zaradi velike vedenjske problematike ne zmorejo sodelovati v 

dejavnostih, so spremljani individualno, vendar tako delo kljub intenzivnosti prinaša malo 

napredka. 
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Kadar stanovalec ne zmore izraziti svojih želja, potreb in interesov ali jih celo ne pozna, 

predstavlja to oviro, kako skupaj z njim pripraviti kakovosten individualni načrt, kot sta ga 

opredelila True in MacDougall (2016). Kadar stanovalec ne želi priporočene diete in jo zavrne, 

predstavlja to težavo zanj, saj bo v določenem času prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja 

in posledično kakovosti njegovega življenja, vendar mu osebje lahko le svetuje oziroma 

priporoča drugačno odločitev. Človek ima pravico odločanja sam o sebi in osebje v PSZ to 

spoštuje. 

 

Rezultati tematskega področja: OMEJITVE V OKOLJU 

Intervjuvani navajajo, da je malo sodelovanja svojcev z osebami, ki živijo v ustanovi. (I 3: »V 

bistvu pogrešam več kontakta s svojci. Pa ne našega, njihovega, konkretno s svojim članom 

družine, ki je tu. Bi jih moralo biti več. Ne da jih kritiziram.) 

Intervjuvani opozorijo, da v našem okolju ni oblik podpore in pomoči osebam s posebnimi 

potrebami, ki bi omogočale postopnost v pomoči in podpori, ter postopnost v prehajanju med 

oblikami pomoči. (I 1: »mislim, da je prav, da ljudi, pri katerih se ugotovi, da ne morejo živet 

več sami, da bi se uvedla neka postopnost, da bi ljudje prehajali iz oblik, kjer so čisto 

samostojni, manj samostojni in potem zadnja postaja je ta oblika zavoda, kjer osebje praktično 

vse, skoraj vse, naredi namesto človeka, kadar človek resnično ni več sposoben skrbeti sam zase 

in za svojo osebnost.«, I 4: »večina od njih ni sposobna živeti v zunanjem svetu, bi pri tem rabili 

toliko podpore in pomoči, da bi bilo zelo težko izvedljivo, pri vseh stvareh. Zdaj, tako kot je, 

sistem ni razvit, nismo dorasli temu, niso vsi ljudje s posebnimi potrebami sposobni v takem 

sistemu živet, zato bomo rabili take ali podobne ustanove tudi v prihodnje. Ni vse za vse.«) 

Intervjuvana oseba navaja, da je PSZ oblika podpore in pomoči, ki je najbolj strukturirana in v 

kateri večino skrbi za osebo s posebnimi potrebami izvaja ustanova, saj oseba tega ne zmore 

sama.  

Pri enem od intervjuvanih je bilo izpostavljeno, da oviro ustanovi predstavlja pomanjkanje 

informacij o osebi s posebnimi potrebami pred sprejemom. (I 1: »Moje videnje dokumentacije 

bi bilo, to bi bil optimum za mene, da bi že pred prihodom človeka v našo ustanovo, imeli 

določene informacije. Zelo dobrodošlo bi bilo, če bi se srečali s ključnimi predstavniki človeka, 

ki prihaja. Npr. če so to svojci, CSD, zdravstvo, tako da bi skupaj ugotovili, kakšne so potrebe 

stanovalca,…  

Za učinokovitost dela bi potrebovali določene informacije o ljudeh že pred namestitvijo v 

ustanovo. (I 1: »Da ne odkrivamo tople vode, ko je stanovalec že nekaj časa nameščen in potem 

ugotovimo stvari, ki bi jih lahko vedeli že ob prihodu in bi se na ta način marsikateremu 
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problemu lahko izognili. Žal ne moremo zahtevat dokumentacije s pristojnih CSD ali iz okolja, 

kjer prihaja.«) 

 

Interpretacija tematskega področja: OMEJITVE V OKOLJU 

Strokovno osebje meni, da omejitev pri njihovem delu z osebami s posebnimi potrebami 

predstavlja sodelovanje s svojci, ker se le-ti večinoma redko/malo vključujejo in sodelujejo z 

ustanovo. Kot meni Wolfensberger (Zagorc, 1993) predstavlja sodelovanje med svojci in 

ustanovo ter med svojci in osebo, ki v ustanovi živi, konstruktivno socialno povezavo, ki je 

osebam v ustanovi korist. Osebje to sodelovanje pogreša, vendar pa svojcev zaradi majhnega 

sodelovanja ali nesodelovanja ne obsoja. 

Kot oviro prepoznavajo tudi pomanjkanje oblik namestitev, ki bi omogočale postopnost v 

prehajanju v zahtevnosti skrbi oz. obsegu pomoči osebam s posebnimi potrebami, saj se procesi 

prenašanja skrbi za osebe s posebnimi potrebami v skupnost in preoblikovanje institucij, niso 

razvili v tako, kot je bilo načrtovano (Cizelj idr., 2004; Flaker, 2012; Videmšek, 2013). Tako je 

PSZ kot ustanova zadnja po vrsti, za tiste, ki potrebujejo stalno obliko spremljanja in pomoči 

in ne zmorejo živeti v oblikah z manj podpore. 

Ustanovi bi za delo z osebami s posebnimi potrebami koristile informacij o stanovalcu pred 

sprejemom ali ob sprejemu, saj bi omogočale lažje vključevanje osebe v ustanovo in 

medsebojno prilagajanje, koristne bi lahko bile tudi pri pripravi individualnega načrta. 

Obstoječe stanje v zvezi s posredovanjem podatkov o osebah s posebnimi potrebami je takšno, 

da dokumentov in informacij ni potrebno posredovati, kar na eni strani ščiti osebe s posebnimi 

potrebami pred potencialno zlorabo osebnih podatkov in prepreči možnost odločanja drugih o 

osebi s posebnimi potrebami, kot trdita Zaviršek in Škerjanec (1998), istočasno pa to pomeni 

počasnejšo odzivnost osebja na težave oseb s posebnimi potrebami.  

 

Rezultati tematskega področja: PREDNOSTI NA STRANI STANOVALCEV 

Pri intervjuvanih se izpostavi stališče, da je sodelovanje svojcev pozitivno za stanovalce, saj 

predstavlja podporo stanovalcem v sprejemanju življenja v PSZ in pri premagovanju 

življenjskih težav. (I 5: »Stanovalec lažje funkcionira, če so tu še svojci«, I 5: »Oni so podpora 

stanovalcem. Svojci nekako pomagajo pri vodenju stanovalcev, kajti naši stanovalci imajo dosti 

vedenjskih in osebnostih težav. Če zavzamemo skupen koncept, je za vse lažje in boljše in v 

nasprotju s tem, ko se s svojci ne da sodelovati.«, I 5: »Stanovalec ima večjo moč je in se zmore 

več dogovarjat, če je tu še tretja oseba, svojec.«, I 5:»Stanovalci ob svojcih lažje prenašajo vse 

tegobe življenja v domu.«) 
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Intervjuvani povedo, da imajo nekateri stanovalci PSZ za drugi dom, kar tudi povedo in v njem 

vidijo dobro priložnost zase. (I 3: »Eni imajo to za njihov drugi dom, povejo javno, kadar se 

pogovarjaš z njimi.«, I 2: »…pridejo od zunaj, ki pa rečejo, da so zadeli na loteriji, ko pridejo 

sem gor, ker včasih pač niso imeli prostora, kjer bi bili.«) 

Intervjuvani povedo, da je verbalizacija, izražanje mnenj in čustev s strani oseb s posebnimi 

potrebami odraz poznavanja lastnih potreb, želja, interesov. 

Intervjuvani izrazijo, da se nekateri stanovalci v PSZ počutijo koristne, ker so vključeni v 

dejavnosti in ker smiselno preživijo dan.(I 2: »zdaj prvič z vidika okupacije, ki je vodena 

okupacija, in so zadovoljni, imajo občutek koristnosti, tukaj delajo izdelke in se jim zdi, da še 

nikoli niso tako dobro živeli, kot tukaj.«) 

 

Interpretacija tematskega področja: PREDNOSTI NA STRANI STANOVALCEV 

Strokovno osebje za prednost navaja sodelovanje s svojci stanovalcev, kajti le – ti predstavljajo 

spodbudo stanovalcem, so jim opora, pomagajo jim pri sprejemanju odločitev in krepijo njihovo 

moč, so pa vsekakor tudi povezava z zunanjim svetom, kot navaja Wolfensberger (Zagorc, 

1993) in lahko zanje predstavljajo model, ki ga osebe s posebnimi potrebami skušajo imitirati 

in tako razvijejo ustrezne oblike vedenja, ki jih okolje ustanove eventuelno ovira.  

Sodelovanje s svojci predstavlja prednost, kadar je pri delu s stanovalcem potrebno zavzeti 

skupno držo in skupen koncept in je ta oseba svojec, prijatelj, ki izhaja iz primarnega okolja. 

Kot navaja Wolfensberger (Zagorc, 1993) kakovost in stalnost stikov in zavedanje 

pomembnosti občutka pravega, resničnega prijateljstva, ki temelji na zaupanju, skrbnosti, daje 

smisel življenju in preprečuje življenje samo iz dneva v dan ter tako spodbudno vpliva na ljudi, 

ki živijo v ustanovi. 

Eno od prednosti predstavlja doživljanje življenja v ustanovi kot dobro, kajti če oseba sprejme 

življenje v ustanovi kot koristno zase in to okolje prepoznava kot varno, dobro, ustrezno in ki 

nudi boljše pogoje, kot jih je oseba imela doma oz. v preteklosti, omogoča tudi krepitev občutka 

lastne vrednosti in samopodobe, kar je cilj normalizacije (Zagorc, 1993). Za stanovalce je 

prednost, ko v ustanovi smiselno preživijo dan in se ob tem počutijo dobro, koristno.  

Ko oseba s posebnimi potrebami prepoznava lastne želje, občutke, način življenja in to zmore 

verbalizirati, gre še za en prednostni vidik, ki pozitivno vpliva na odnosne ravni s sostanovalci, 

in osebjem v ustanovi, kar poudarja Wolfensberger (Zagorc, 1993), ter na počutje in kakovost 

življenja. 
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PODROČJE: POSEBNI SOCIALNI ZAVOD - orientiranost na delovanje ustanove 

Rezultati tematskega področja: OMEJITVE NA STRANI USTANOVE 

Strokovno osebje se v intervjujih opredeli, da obstoječi prostori ustanove niso ustrezni za 

izvajanje dejavnosti in da bi bilo za življenje in delo ustrezneje imeti več manjših prostorov, v 

katerih bi lahko potekale različne dejavnosti. (I 5: »Fizične omejitve s prostori, ni takih pogojev 

za delo, kot bi jih rabili – prostorski pogoji so omejitev.«, I 2: »bi bilo mnogo lažje delat, če bi 

imeli drugačno razporeditev, več skupnih prostorov, več manjših prostorov, manjše sobe.«) 

Intervjuvani izražajo potrebo po ločevanju stanovalcev v okviru dejavnosti ali po diagnozah 

oziroma težavah znotraj prostorov ustanove. (I 3: »Predvsem je že infrastruktura bistvenega 

pomena, ker če govorimo o teh skupinah, saj ti jih imaš lahko tudi pod eno streho, samo da je 

to na nek način ločeno in da so po manjših skupinah, da je manj stanovalcev v eni skupini, da 

je tam nekdo, ki se z njimi ukvarja in dela in bi bilo to to.« 

Intervjuvani povedo, da infrastruktura vpliva na vedenje, počutje oseb s posebnimi potrebami, 

na trenja med njimi. (I 4: »Ne razumejo se med sabo – pride do trenja, agresivnih izpadov, ker 

se ljudje ne ne razumejo, saj se zaradi svojih težav ne morejo razumeti.«) 

Strokovno osebje je v intervjujih podalo stališče, da lokacija ustanove negativno vpliva na 

življenje v ustanovi, saj otežuje vključevanje v okolje zaradi nedostopnosti javnega prevoza, 

izvajanje programov in dejavnosti izven ustanove, vpliva na opuščanje aktivne vloge 

stanovalcev, ki še zmorejo samostojno odhajati po opravkih in ovira možnosti prihoda 

obiskovalcev v ustanovo. (I 2: »V bistvu na tej lokaciji, kakršna je, to je minus za mnogokdaj, 

ne za zmeraj, pač ker je vsak večji kraj oddaljen, je treba it peš, ni javnega prevoza in to je 

minus.«, I 3: »…bi se več vključevali v dejavnosti izven domov, samo imamo spet določene 

omejitve - glede na to, kje dom je. Če si blizu, lahko marsikaj. Se povežeš s šolo, vrtcem, s 

prostovoljci – takšnimi in drugačnimi, s športnimi aktivnostmi in tako naprej. Če imaš kje to 

imet in možnost približat, je to samo plus.«, I 5: »Včasih jih dom pasivizira, ko bi lahko bili 

samostojni.«, I 1:»…svojcev ni več na obiske oziroma da so redki«). 

Intervjuvani izrazijo stališče, da se PSZ ni odprl navzven, kot so načrtovali, in da bi bilo to še 

vedno potrebno zagotoviti v neki od oblik sodelovanja z okoljem. (I 5: »…nismo se odprli, 

čeprav je bilo zastavljeno tako, to potrebo čutim in bi bilo prav, da bi šli v odpiranje – ali v 

storitve na domu, ali kako drugo obliko sodelovanja z okoljem. Se mi zdi, da smo ostali nekje, 

nekaj bi morali spremeniti, vendar teh pogojev nimamo. Zdaj nas samo finance držijo nazaj, da 

ničesar ne moremo.«) 

Intervjuvani povedo, da je razlog, da ustanova ni oblikovala stanovanjskih skupin v 

pomanjkanju finančnih sredstev. (I 1: »…stanovanjska skupina, za katero imamo načrt in bi 



112 

 

bilo potrebno ogromno sredstev, ki jih trenutno nimamo, ne moremo zdaj tak velik zalogaj vložit 

v hišo, ki bi jo morali od začetka do konca postavit, se zdaj dela manjša dela, za katera pa 

nekako zagotavljamo sredstva v samem domu.«) 

Intervjuvani povedo, da je oblika organiziranosti celotne ustanove v treh hišah, ki potrebujejo 

vzdrževanje in sledenje normativom zahtevno in za ureditev enote, v kateri deluje PSZ ni dovolj 

finančnih sredstev. (I 1: »tri enote in med seboj tudi precej oddaljene, imamo tri hiše za 

vzdrževanje, v vsaki hiši moramo imeti vse določene profile, kar nam nedvomno podraži 

bivanje. Glede na to, da so vse tri enote stare, imamo še tukaj potrebo po vlaganju v vse tri hiše 

stalno, in ja, vpliva, vpliva zato, ker ne moremo vse tri enote hkrati obnavljat, pa bi vse tri enote 

hkrati bilo potrebno.«  

Intervjuvani izpostavijo, da fizične omejitve s prostorom in pomanjkanje financ ovirajo 

napredek PSZ in vodi v stagnacijo (I 5: »Niso vsi odvisni od nas, lahko bi bilo več 

samostojnosti, če bi bili drugačni pogoji. Rabili bi svoj avto, da bi na hitro lahko kam skočili. 

Zdaj se je treba prilagajat kombiju, dogovarjat termin za kombi in za voznika,«, I 3: »Ene 

aktivnosti lahko malo združiš, je pa tu od financ in drugih virov odvisno, kakšne imaš ti 

aktivnosti., I 3: » smo omejeni na določene stvari - na fizično okolje, na finančne možnosti.«) 

Izpostavljeno je tudi, da so pri urejanju enot postavljene prioritete, ki jih je potrebno upoštevati 

in se prilagditi (I 2: »Zdaj smo pač tri enote in se gleda vedno vse tri in enkrat ima ena prednost, 

drugič ima druga prednost pri nekaterih posegih, pri odločitvah za reorganizacijo, za 

adaptacijo in tako. Če bi bili samostojni, bi pač, glede financ, če bi bili samostojni, bi se pač 

ozirali samo nase, tako se pa pač oziramo na vse tri hiše«.) 

 

Interpretacija tematskega področja: OMEJITVE NA STRANI USTANOVE 

Vsa izpostavljena stališča strokovnega osebja, ki kažejo na omejitve s strani ustanove, so 

primerljiva z Wolfensbergerjevim tematskim področjem o pomenu fizične podobe ustanove, ki 

ga je uporabil v modelu za ugotavljanje normalizacije ustanov PASSING (Zagorc, 1993) in 

kažejo na kritičnost osebja do delovanja in pogojev, ki jih nudi ustanova ljudem s posebnimi 

potrebami. Negativni vidiki infrastrukture vplivajo na vsa bistvena področja v življenju ljudi, 

torej posegajo tudi na preostala področja, ki jih je v modelu PASSING opredelil Wolfensberger, 

na okolico, oblikovanje programov, avtonomijo in odnose. Lokacija ter okolica ustanove 

odražata značilnost totalnih ustanov in umika oseb s posebnimi potrebami iz družbe, vendar 

lahko spomnimo, da je v stavbi prvotno bilo zdravilišče in so jo šele kasneje zaradi potreb 

starostnikov iz okolja oblikovali kot enoto doma upokojencev. V začetku 90 let prejšnjega 

stoletja pa na pobudo ministrstva preoblikovali v posebno enoto za osebe s posebnimi 
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potrebami, torej o kakšni načrtovani in namerni stigmatizaciji in izolaciji od družbenega okolja 

težko govorimo, saj so se takrat v Sloveniji že odvijali tudi procesi deinstitucionalizacije.  

Negativni učinki infrastrukture in pomanjkanje oziroma omejitve finančnih sredstev vplivajo 

na delovanje celotne ustanove, izvajanje programov in zmanjšujejo vrednost ostalih kvalitet, ki 

jih ustanova ljudem zagotavlja. 

 

Rezultati tematskega področja: PREDNOSTI NA STRANI USTANOVE 

Intervjuvani izpostavijo orientiranost osebja na vsakega stanovalca posebej, na njegove potrebe 

in želje, na upoštevanje individualnosti. (I 1: »…pogledamo prav vsakega stanovalca posebej 

in njegove želje, njegove navade, njegove potrebe, da včasih tudi uganemo, kaj si človek želi, 

če ne zna izrazit,«) 

Izpostavljeno je, da osebje hitro prepoznava tudi spremembe in težave pri stanovalcih, saj jih 

vse poznajo in srečujejo pri vsakodnevnem delu in nanje tudi hitro odreagira, s čimer prepreči 

poglabljanje problematike, kar se v domačem okolju ne bi uredilo tako hitro. (I 3: »…da jih 

imamo vse pod eno streho, je po moje prednost ta, da prej opazimo, če je kaj narobe. Ne vem, 

to je kar velika prednost, da takoj opazimo njihove spremembe, želje, če je kaj narobe, je takoj 

reakcija. S terena je težko takoj to dobit in malo dlje traja. Prej ko prideš do problema, prej ga 

lahko rešiš.«) 

Intervjuvani izpostavijo pomembnost izobrazbe v povezavi z osebnostnimi lastnostmi 

zaposlenih, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami. (I 3: »Izobrazba le pomeni neko dodano 

vrednost, vse to je primarni pogoj, da je človek, da ima prave osebne lastnosti, da je lahko v 

takem poklicu, tako v zdravstvu, kot v sociali.«) 

Strokovno osebje izpostavlja pomembnost povezovanja in sodelovanja strokovnih služb znotraj 

ustanove in upoštevanje bio – psiho – socialnega modela pri delu z osebami s posebnimi 

potrebami ter celostnost obravnavanja preko različnih služb, ki delujejo v ustanovi. (I 3: »bio 

– psiho – socialni model. Tu so vse – tu notri je zajeto vse in če hočemo vse to pokriti vsa ta 

področja, mora tako bit. Ne more bit samo sociala, samo zdravstvo.«, I 5: »…različni strokovni 

delavci, ki imamo različne poglede, stanovalci imajo različne probleme, ne moremo 

posploševat, vsak je svoj individuum.«, I 5: »Tu imajo na kupu različne obravnave, pa še vedno 

je celostno – zunaj tega ni.« 

Intervjuvani izpostavijo, da je pomembno omogočati aktivno vlogo stanovalcem v ustanovi. (I 

4: »…čim bolj aktivni na vseh področjih – pri skrbi za sebe, pri izrabi prostega časa. Absolutno 

ni naš namen, da bi bili pasivni.«) 

V enem od intervjujev se izpostavi majhnost ustanove v primerjavi z ostalimi, podobnimi, ki je 
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razlog, da osebje vse stanovalce pozna. (I 5: »Jemljem kot prednost, da je naš dom majhen v 

primerjavi z drugimi takimi ustanovami. To pohvalijo in povedo tudi svojci – vse poznamo po 

imenih, vsi so videni in spremljani.«) 

Intervjuvani izpostavijo, da stanovalci izražajo zadovoljstvo nad življenjem v ustanovi in imajo 

ustanovo za drugi dom. (I 5: »Še najbolj je to spodbuda, ko povedo, da je tu njihov dom. Lepo 

je slišat, ko rečejo, da je dom tu. Ena gospa je pokazala, da je doma tu, četudi je bila doma 

mama – ona se je tu navadila in ni hotela ostati doma, ves čas obiska doma je kazala, naj gremo 

nazaj v kombi in domov – v dom.«) 

Izpostavi se kot pomembno, da je v PSZ zaposlen socialni pedagog, ki je potreben profil zaradi 

veliko vedenjskih težav stanovalcev. (I 5: »Profil socialnega pedagoga – mora bit, še kakšen 

več bi bil dober, veliko je vedenjskih težav, hvala bogu, da taki profili obstajajo«). 

V intervjujih se izpostavi, da je v PSZ dobro poskrbljeno za osnovno oskrbo in pa tudi, da imajo 

osebe s posebnimi potrebami dobro urejeno zdravstveno varstvo dejavnosti (I 5: »V osnovi 

imajo osebe s posebnimi potrebami vse. Hiša jim ponuja vse osnovne storitve, kar je zelo 

pomembno – in dejavnosti«), poleg tega pa je izpostavljeno tudi, da je v PSZ dobro poskrbljeno 

za zabavo, druženje, prireditve, ohranjanje znanj (I 6: »…omogočajo ohranjanje znanj in 

izkušenj, veščin, ki so jih imeli ljudje že prej, lahko ostanejo aktivni na enakih področjih, kot 

prej, seveda, če zaradi svojih značilnosti to še zmorejo.«) in kakovost življenja. (I 5: »– potrebo 

po kulturnih, športnih, drugih dejavnosti in dnevnih aktivnosti jim zagotavlja ustanova, I 2: »da 

se za te stanovalce tu veliko naredi, da imajo tudi kulturne prireditve, da so razna predavanja, 

potopisi, ki se jih mnogokrat ni nihče samoiniciativno udeležil, tukaj pa, ker je toliko ponujeno 

in tako blizu, se marsikdo več udeleži. In s tega vidika vidim plus tukaj.«) 

Intervjuvani izpostavi, da je lokacija ustanove v naravi in čistem okolju, ki omogoča gibanje, 

priložnosti za rekreacijo.(I 5: »Nekateri sami pravijo, da je lepa narava, jim to okolje ustreza.«,  

V intervjueju je izpostavljen interes ljudi, ki bi želeli bivati v ustanovi, vendar ne izpolnjujejo 

pogojev za to (I 2: »So ljudje, ki so prihajali spraševati za sprejeme, so hvalili to naše okolje 

in bi si prav želeli pridet tukaj gor. Tudi osebe, ki po svoji diagnozi niso bile sprejete, ker nimajo 

posebnih potreb priznanih, niso mogle priti sem, bi pa želeli tukaj bit.«) 

 

Interpretacija tematskega področja: PREDNOSTI NA STRANI USTANOVE 

Stališča strokovnega osebja o prednostih, ki jih nudi ustanova osebam s posebnimi potrebami, 

so tudi v tej tematiki primerljiva z Wolfensbergerjevimi tematskimi področji, ki jih je uporabil 

v modelu za ugotavljanje normalizacije ustanov PASSING (Zagorc, 1993), le da se pretežno 

izpostavijo v odnosih osebja do oseb s posebnimi potrebami. Prednosti na strani ustanove lahko 
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strnemo v področje naravnanosti osebja do oseb s posebnimi potrebami, dejavnosti, ki jih 

ustanova zagotavlja na vseh področjih podpore in pomoči (od osnovne oskrbe, zdravstvene 

oskrbe ter področjih ohranjanja sposobnosti, znanj, veščin, aktivnega preživljanja časa.) 

Stališča strokovnega osebja kažejo na kritičnost osebja do obstoječega stanja in njihovo 

motiviranost in prizadevanje za zagotavljanje varnega in kvalitetnega okolja osebam v ustanovi, 

spoštovanje njihove individualnosti in avtonomije.  

 

4.2.2.3 RV 3: Kako poseben socialni zavod sledi načelom deinstitucionalizacije? 

Rezultati tematskega področja: DEINSTITUCIONALIZACIJA 

Intervjuvani izražajo strinjanje z idejo in željami spreminjati pogoje življenja oseb s posebnimi 

potrebami na boljše na vseh ravneh. (I 5: »Sem za deinstitucionalizacijo, zelo vendar bo še 

vedno nek procent ljudi, ki bodo potrebovali ustanovo.«, I 6: »Deinstitucionalizacija – 

podpiram idejo izboljševanja življenjskih pogojev za vse odrasle s posebnimi potrebami in 

druge populacije, ki so do sedaj lahko živeli le v institucijah«, I 3: »Moje mnenje, če rečeva za 

konec, da je treba razmišljat v tej smeri, samo s pravo mero razuma, ne za vsako ceno in ne za 

vse.«). Imajo izkušnje, da so stanovalci, ki zdaj živijo v PSZ, predhodno že bivali v drugih 

oblikah. (I 5: »Naši stanovalci so večinoma šli skozi različne oblike bivanja, VDC-je, pa ni šlo, 

doma niso mogli biti – zato so prišli k nam.«) in menijo, da bodo nekatere osebe s posebnimi 

potrebami vedno potrebovale oblike podpore in pomoči v ustanovi, (I 1: Ampak meni se to zdi 

za nekatere stanovalce bi bilo to dobro, nekateri pa takih oblik ne zmorejo«, I 2: »Mislim tako 

– za nekatere je absolutno primerno tudi pri nas)«, saj med trenutno živečimi v ustanovi 

prepoznavajo majhno število ljudi, ki bi izmogli živeti z malo podpore ali samostojno (I 2: 

»Nekateri bi bili, mogoče redki, res sposobni živeti relativno samostojno. Nekateri pa absolutno 

ne in za tiste je ta način tukaj zelo ustrezen.«, I 4: »…večina od njih ni sposobna živeti v 

zunanjem svetu, bi pri tem rabili toliko podpore in pomoči, da bi bilo zelo težko izvedljivo, pri 

vseh stvareh.«, I 6: »Niso vse oblike ustrezne za vse ljudi in enako je pri osebah s posebnimi 

potrebami. Za nekatere so tudi namestitve v ustanovah ustrezne oblike, ker jim druge, milejše, 

manj strukturirane oblike spremljanja in pomoči ne zmorejo zagotoviti vsega, kar 

potrebujejo.«.) 

Intervjuvani izpostavijo dejavnosti v okviru PSZ, s katerimi so želeli slediti načelom 

deinstitucionalizacije in ki bi jih želeli izpeljati. (I 1: »bila že kupljena ena stara hiša v 

neposredni bližini zavoda, ki je bila namenjena stanovanjski skupini,… arhitekt je izdelal načrt 

teh dveh stanovanjskih skupin v eni stavbi,… privedli smo do vseh dovoljenj, da bi hišo lahko 
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začeli zidat, ampak se je vse ustavilo, ker nimamo finančnih sredstev. Moje videnje je tako, da 

bi bil to prvi korak k deinstitucionalizaciji, da bi v bližini zavoda imeli ti dve stanovanjski enoti, 

s tem da bi strokovni delavci pomagali s svojim strokovnim prispevkom, in to bi bil prvi poskus, 

kako stanovalcem ponudit eno bolj samostojno obliko bivanja in življenja.«, I 5: »jaz bi 

naredila dve stanovanjski skupini, kot smo načrtovali in bi tam začeli na novo. Začela bi tu, 

blizu našega doma. Če smo zdaj hodili okrog v velikem številu, bi bilo z manj stanovalci to lažje, 

seveda spet s pogojem, da imamo avto, in bi funkcionirali samostojno. Novo sprejete bi lahko 

tam nameščali. S temi stanovalci, ki so dolgo tu, je težje priti v tako novost.«). V povezavi z 

nerealiziranimi načrti opozorijo na problematiko odnosa države do realizacije načel 

deinstitucionalizacije. (I 1: »hkrati z deinstitucionalizacijo država tudi zahteva, da se izpolnijo 

pogoji do leta 2021 v obeh splošnih enotah, dvoposteljne oz. izjemoma triposteljne sobe na 

negovalnem oddelku in zdaj se prioritetno bo pričelo s prenovo ostalih dveh enot, da bo ta 

stanovanjska hiša morala še nekaj časa počakat.) 

Intervjuvani izpostavijo potrebo po celovitosti sistema obravnav oseb s posebnimi potrebami, 

možnosti različnih oblik namestitev ter podpore in možnosti prehajanja med njimi, (I 1: »…da 

bi imeli mi različne namestitve za različne potrebe stanovalcev, npr. da bi bila ponudba široka 

in da bi stanovalci prehajali med domovi glede na to, kakšne potrebe imajo in ne da so pač v 

obstoječem sistemu vključeni, za zmeraj tam, tudi če imajo spremenjene potrebe«), upoštevajoč 

želje oseb s posebnimi potrebami. (I 1: »Seveda to so želje stanovalcev, kje bi bili, kako bi bili, 

ampak mislim, da bi moral biti tudi en celovit sistem vzpostavljen glede na sposobnosti 

stanovalca, glede na to, koliko zmore sam skrbeti zase, koliko zmore sam sprejemat odgovornost 

zase.  

Strokovno osebje meni, da se v praksi kaže potreba po različnih oblikah podpore (I 1: »Jaz 

mislim, da potrebujemo varovane oddelke, potrebujemo oddelke, kjer je povečan nadzor nad 

stanovalci, ki rabijo več pomoči, več nadzora, da rabimo skupine, kjer so stanovalci popolnoma 

samostojni, z različnimi vstopi strokovnih delavcev, z različnimi oblikami pomoči strokovnih 

delavcev. Skratka rabimo več vrst in oblik namestitev, kot jih imamo do sedaj.« .«, I 6: »Menim 

pa, da v našem okolju potrebujemo številne oblike in možnosti bivanja, svetovanja, podpore in 

drugih možnosti za življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami, in sedaj ni za vse ustrezno in 

dobro poskrbljeno.). 

Intervjuvani opozorijo tudi na neustrezen način razumevanja težav različnih oseb s posebnimi 

potrebami, neupoštevanje izkušenj iz vsakdanje prakse dela ter na kompleksnost težav oseb s 

kombiniranimi motnjami. (I 4: »To doživljam kot teorijo, ki ni podkrepljena s prakso, ni 

življenjska – v smislu, papir prenese vse in se ne upošteva izkušenj tistih, ki o tem veliko vemo 
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iz prakse. Ne le, da se nas ne posluša, celo zaničuje in posmehuje se vse, ker to delo opravljamo 

v institucijah. V nič dajejo naša strokovna mnenja, ki so podkrepljena z dolgoletnimi 

izkušnjami s temi osebami.«, I 5: »Po domače povedano, vsaj določeni ljudje gledajo preveč 

ozko – za vsakega človeka ni to v redu, so bile tudi izkušnje tu take. Eni to jemljejo preveč na 

lahko, ni tako enostavno, če ima človek stalne kombinirane probleme.«) 

Intervjuvani menijo, da je potrebno upoštevanje mnenj oseb s posebnimi potrebami, njihove 

izbire ter ohranitev obstoječega sistema podpore v ustanovah z možnostmi izboljšav in 

oblikovanje novega, dodatnega, sistema postopnega zmanjševanja oz. večanja oblik pomoči za 

osebe s posebnimi potrebami. (I 1: »Jaz mislim, da bi morali ohraniti obstoječe oblike v času 

preoblikovanja in verjetno bo čas in stroka pokazala, da jih bomo rabili vedno. Vedno je določen 

procent ljudi, ki ni sposoben si skuhat kosila, si pripravit večerje, pomagat pri čiščenju, 

poskrbet za higieno in mislim, da določen procent ljudi bo potreboval res veliko veliko 

pomoči.«, 

Intervjuvani menijo, da bi bilo ustrezno, da se ustanovam pomaga s finančnimi sredstvi, (I 4: 

»naj se pomaga zavodom, da bodo lahko stanovalcem nudili več za vključevanje v zunanje 

okolje, tudi finančno. Podpora ustanovam, takim, kot so, da bi več naredili pri povezovanju z 

zunanjim okoljem, potem bi bila situacija boljša, kar se tiče naše populacije bi bila boljša), saj 

bi tako izboljšali pogoje bivanja (I 6: »To pa ne pomeni, da je vse ustanove potrebno zapreti, 

preoblikovati zagotovo, izboljšati pogoje življenja, ponuditi dodatne programe, storitve…«).  

 

Interpretacija tematskega področja: DEINSTITUCIONALIZACIJA 

Strokovno osebje je procesom deinstitucionalizacije naklonjeno, vendar ne po uravnilovki za 

vse, pač pa glede na zmožnosti oseb s posebnimi potrebami, ovire in pogoje za izvedbo 

deinstitucionalizacije, kar tudi izrazijo preko izkušenj z osebami s posebnimi potrebami v lastni 

ustanovi. Izpostavlja se misel, da manj strukturirane oblike bivanja niso primerne za vse osebe 

s posebnimi potrebami, kar lahko podkrepimo tudi z ugotovitvami, ki jih je zapisalaVidemšek 

(2013), ko so se v ustanove pričeli vračati ljudje, ki so iz njih predhodno odšli v stanovanjske 

skupine. V slovenskem prostoru je premalo možnosti in oblik podpore, da bi osebe s posebnimi 

potrebami lahko postopno prevzemale skrb zase, so stališča strokovnih delavcev PSZ, kar trdijo 

tudi zagovorniki deinstitucionalizacije (Flaker, 2012), strokovno osebje pa meni, da bodo 

ustanove za nekatere osebe s posebnimi potrebami vedno potrebne. Strokovno osebje navaja, 

da so z lastnimi načrti za uvajanje sprememb na področju spreminjanja pogojev bivanja pričeli 

(načrti za stanovanjski skupini), vendar jih zaradi pomanjkanja finančnih virov ne morejo 

izvesti. 
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Rezultati tematskega področja: OBLIKA ORGANIZIRANOSTI – VPLIV IN MOŽNOSTI 

ZA DEINSTITUCIONALIZACIJSKE PROCESE 

Intervjuvani izpostavijo, da je oblika organiziranosti celotne ustanove neustrezna za enoto – 

PSZ, ker je potrebno prilagajanje tudi drugim enotam oziroma prioritetnemu načinu urejanja 

glede na potrebe v drugih enotah. (I 2: »…smo pač tri enote in se gleda vedno vse tri in enkrat 

ima ena prednost, drugič ima druga prednost pri nekaterih posegih, pri odločitvah za 

reorganizacijo, za adaptacijo in tako.« I 6: »Prioritete drugih enot so nas prikovale v stagnacijo 

in tudi začeti koraki v smeri deinstitucionalizacije, ki so bili zaradi financiranja, drugih, za 

druge bolj pomembnih reči, ustavljeni, niso v plus delu naše hiše.«), izpostavljena je tudi 

različnost potreb starejših v primerjavi s potrebami odraslih s posebnimi potrebami (I 4: »Ta 

oblika nam ni v plus, da smo tri enote, ena za odrasle s posebnimi potrebami. To se lepo vidi, 

ko imamo skupne prireditve, ker so ljudje – starejši in odrasli s posebnimi potrebami zelo 

različni.«, I 6: »Obliko organiziranosti ustanove – ena posebna enota in dve splošni jemljem 

kot slabost, kot neustrezno, ker gre za velike razlike v tem, kaj ljudje v eni ali drugi obliki 

potrebujejo.«).  

Intervjuvani izpostavijo problem finančne nesamostojnosti oziroma vezanosti na celotno 

ustanovo in pomanjkanje avtonomije, (I 4: »Vpliv je tudi pri financah, ne moremo samostojno 

in po svoji presoji odločat glede financ, glede na potrebe naše enote in je sredstva potrebno 

porazdelit med vse enote.«, I 6: »Mi smo nekako zaradi številnih finančnih investicij v drugih 

dveh enotah izpadli iz prvega plana in kljub želji po spremembah, uvajanju drugačnih, 

sodobnejših oblik in drugih možnosti bivanja, ne moremo strokovni delavci narediti tega 

koraka. Vse se začne in konča pri financah, na katere pa strokovni delavci nimamo vpliva.«,  

menijo, da bi PSZ moral biti finančno in programsko samostojna enota, kar bi jim omogočilo 

oblikovanje še drugačnih dejavnosti. (I 5: »kot samostojen dom s samostojnimi financami, 

strokovnimi službami, z vsem.«, I 6: »Menim, da bi morala že v preteklosti postati samostojna 

enota, četudi pod okriljem doma, z lastnimi financami, lastno vizijo in možnostmi dela, 

razvoja,…«). 

 

Interpretacija tematskega področja: OBLIKA ORGANIZIRANOSTI – VPLIV IN 

MOŽNOSTI ZA DEINSTITUCIONALIZACIJSKE PROCESE 

Stališča strokovnega osebja so, da se oblika sedanje organiziranosti celotne ustanove (dve 

splošni enoti in ena enota za osebe s posebnimi potrebami), kjer je potrebno upoštevanje in 

prilagajanje tudi drugima dvema enotama v smislu financ, kaže kot neustrezna za njihovo – 

posebno enoto. Zaradi spreminjanja standardov bivanja je istočasno potrebno spreminjanje in 
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prilagajanje prostorov v ostalih dveh enotah, kar presega finančne zmožnosti DU za hkratno 

urejanje infrastrukture v enoti Petrovo Brdo. S strani države ni namenjenih sredstev za ureditev 

področja in DU ga ne zmore zagotoviti sam za hkratno izvajanje renovacij in izboljšav v vseh 

enotah. Očitek, ki ga pobudniki gibanja IZ – hod navajajo v svojem prispevku »Nomadi norosti 

na poti mimo norišnic in zaporov« (2012), da je paradoks, da so ob njihovem pohodu veliko 

število ustanov prenavljali, je nesmiseln. V večini ustanov se zavedajo svoje zavezanosti k 

izboljševanju pogojev bivanja za ljudi, ki tam živijo, za kar morajo v ustanovah poskrbeti sami. 

Država teh sredstev ne zagotavlja, saj se je zavezala k spremembi razmerja med 

institucionalnimi oblikami in skupnostnimi oblikami storitev socialnega varstva (Resolucija o 

nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020, 2013). Strokovno osebje 

razmišlja o smiselnosti osamosvojitve enote na vseh področjih – finančno, strokovno, …, kajti 

predvidevajo, da bi kot manjša in samostojna oblika organizacije, lahko imeli boljše pogoje za 

približevanje idejam deinstitucionalizacije in s tem izboljševanju kvalitete dela in življenja v 

ustanovi. 

Enota ne more samostojno odločati o svojih potrebah, prioritetah, mora se prilagajati, počakati, 

da se projekti drugih dveh enot zaključijo, strokovni delavci enote nimajo vpliva na oblikovanje 

prioritetne liste porabe finančnih sredstev, o tem odloča vodstvo, glede na finančno stanje v 

vseh treh enotah, glede na investicije v vseh enotah, strokovno osebje nima vpliva na odločanje, 

kaj je dobro in potrebno za posamezno enoto. Strokovno osebje razmišlja tudi o preselitvi 

dejavnosti na drugo lokacijo, če bi to bilo možno, zaradi zavedanja neustreznosti obstoječe 

lokacije in boljšega dostopa do sedaj pomanjkljive infrastrukture. Kljub temu bi želeli ustanovo 

v okolju, kjer bi bili hkrati dostopni narava in infrastruktura.  

 

Rezultati tematskega področja: DRUGE OBLIKE NAMESTITEV ZA STANOVALCE 

Intervjuvani izpostavijo, da je v ustanovi malo oseb s posebnimi potrebami, ki bi zmogli 

samostojno živeti izven ustanove v drugih manj strukturiranih oblikah v okviru skupnosti. (I 2: 

»Nekateri bi bili, mogoče redki, res sposobni živeti relativno samostojno.«, I 4: »Mislim, da je 

takih stanovalcev, ki bi lahko bivali samostojno ob spremljanju skupnosti, zelo malo.«, I 6: 

»…težko je reči, koliko od sedanjih stanovalcev, bi glede na svoje zmožnosti, kot jih vidimo, in 

prepoznavamo, realno bilo sposobnih živeti v drugih, manj strukturiranih oblikah., I 5: »Večina 

od sedanjih stanovalcev rabi zavodsko oskrbo oz. bi shajali izven ustanove z ogromno 

vsakodnevne stalne pomoči, ne samo dvakrat na teden ali po eno uro na dan.«). 

Intervjuvani opozorijo, da ima veliko oseb s posebnimi potrebami v PSZ že predhodno izkušnjo 

bivanja v manj strukturirani obliki, ki ni bila ustrezna zanje, kot je razumeti intervjuvane zaradi 
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kombiniranih motenj (I 6: »Večina so prišli že iz ene take oblike, večina ima kot razlog, da so 

prišli k nam, ne le bolezen ali motnjo, ampak v kombinaciji z vsem, kar znajo, zmorejo, jih tare 

– nezmožnost samostojnega življenja, samostojne skrbi zase.«, I 1: »V našem domu takih 

stanovalcev ni, ker od tam so vsi prišli, ker tam ni šlo. Nekateri so bili že v več zavodih, nekateri 

iz stanovanjskih skupin, nekateri iz psihiatričnih bolnic. Stanovalci, ki so tukaj pri nas, imajo 

določene težave v duševnem zdravju ali pa duševno motnjo ali pa kombinirane in za vse je 

stroka menila, da potrebujejo namestitev, kjer jim nekdo pomaga pri osnovnih življenjskih 

opravilih, pri jemanju zdravila, tega še nismo omenili.«). 

Intervjuvani opredelijo, da bi nekateri stanovalci, ki sedaj živijo v PSZ zmogli živeti v 

stanovanjskih skupinah, tako kot so načrtovali (I 5: »Za določeno število dosedanjih 

stanovalcev vidim, da bi lahko bili pod vodstvom v stanovanjskih skupinah, v nekem okolju, ki 

je dosti blizu, ki ima banko, pošto, trgovino«, I 6: »Nekaj stanovalcev bi lahko živelo v 

stanovanjskih skupinah, v manj organiziranih oblikah.«, I 4: »En majhen del stanovalcev bi bil 

za v bivalne skupnosti in za v skupini, ki ju imamo namen naredit, drugih ni samostojnih.). 

Intervjuvani povedo, da bi bilo pri preseljevanju v druge oblike in druga okolja potrebno 

upoštevati mnenje oseb s posebnimi potrebami in njihovo pripravljenost za preselitev v 

drugačne oblike (I 3: »Ne verjamem, da bi vsi bili pripravljeni in želeli in hoteli drugam. Imamo 

take, ki povedo, da so tu doma, da se tu počutijo dobro in ne želijo drugam. Ne vem, če bi sploh 

hoteli iti. Ali so se razvadili, ali ne vem, kaj je, to je njihov dom in način življenja«, I 2: »Vidimo 

jih več, kot bi jih bilo potem pripravljenih tudi stanovalcev samih.) 

 

Interpretacija tematskega področja: DRUGE OBLIKE NAMESTITEV ZA 

STANOVALCE 

Stališča strokovnega osebja so, da je v ustanovi malo oseb s posebnimi potrebami, ki bi lahko 

samostojno živele v skupnosti, saj so mnogi v to ustanovo prišli iz neke druge oblike 

organizirane skrbi, kjer so imeli več težav in bolj samostojne skrbi zase niso zmogli. Med 

nekaterimi stanovalci je prisoten hospitalizem, kot posledica dolgotrajnega bivanja v 

ustanovah, načina življenja v ustanovi so navajeni in ga ne želijo spremeniti. Pri osebah s 

posebnimi potrebami je potrebno upoštevati, da nekateri ne marajo, ne želijo sprememb, in te 

lahko negativno vplivajo na njihovo psihično stanje. Strokovno osebje smatra PSZ kot najbolj 

strukturirano obliko skrbi za odrasle s posebnimi potrebami za tiste ljudi, ki ne zmorejo večje 

samostojnosti, skrbi zase in za lastno življenje, večinoma gre za ljudi s kombiniranimi motnjami 

oz. za ljudi z dvojnimi ali več diagnozami. Kot navaja Golob (2010), pri odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju obstaja večje tveganje, da razvijejo tudi težave v duševnem zdravju, glede 
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na pogosto kompleksne medsebojne interakcije bioloških, psiholoških, socialnih in družinskih 

dejavnikov. Krajnčan (2012) opozori na problematiko institucionalnih obravnav in razpetost v 

različnih dimenzijah: odprtost – zaprtost, svoboda – disciplina, skupina – posameznik, 

organiziranost – razpuščenost, brezmejnost, negativne posledice bivanja v ustanovi, 

psihoterapevtsko in vzgojno življenjsko okolje, kot nasprotje običajnemu, spontanemu, 

»naravnemu«, izključujoče, stigmatizirajoče okolje – varno, domače okolje. Skozi stališča 

strokovnega osebja je prepoznati to razpetost med karakteristikami institucije ter prepoznavanje 

različnosti ljudi, ki so v ustanovi sedaj (ljudje, ki bi zmogli živeti samostojneje, pa tega ne 

želijo, ljudje, ki ne zmorejo živeti bolj samostojno, zaradi svojih značilnosti, ljudje, za katere 

osebje meni, da bi zmogli v manj strukturiranem okolju, sami zase pa mislijo, da tega ne 

zmorejo in zato ne želijo, ljudje, ki so ustanovo sprejeli za svoj drugi, nadomestni dom). 

 

4.2.2.4 RV 4: Kakšna je vloga socialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu? 

Rezultati tematskega področja: VLOGA IN NALOGE SOCIALNEGA PEDAGOGA 

Intervjuvani povedo, da je socialni pedagog v PSZ zelo potreben oziroma nujen profil, zaradi 

specifičnosti oseb s posebnimi potrebami oziroma njihovih vedenjskih težav, ker se usmerja na 

posameznika (I 5:»Tak profil je vez med človekom, stanovalcem in zaposlenimi.«, I 5: »Profil 

socialnega pedagoga je v takih inštitucijah nujen. Tu ni samo bolezen, je kup primanjkljajev, ki 

jih imajo stanovalci in s katerimi se ukvarja socialni pedagog. Stanovalcem lahko v marsikateri 

stvari odpre oči.«, I 4: »Socialni pedagog je potreben profil, ker se usmerja na individualne 

stvari, na posameznika«, I 2: »…sigurno je pa to pač svoja stroka, ki je potrebna, glede na našo 

populacijo sigurno.«, I 4: »…pri nas je primerno, da je socialni pedagog, ker je tu veliko 

»vedenjcev« in smo tudi to iskali takrat. Potrebe ustanove so bile take in tudi sedaj je vedno 

bolj potreben profil.«). 

Intervjuvani poudarijo, da ima socialni pedagog specifična znanja in drugačen pogled na 

problematiko stanovalcev ter na razumevanje njihovih vedenjskih težav in bi jih v PZS lahko 

bilo zaposlenih celo več. (I 5: »Profil socialnega pedagoga – mora bit, še kakšen več bi bil 

dober, veliko je vedenjskih težav, hvala bogu, da taki profili obstajajo. Vidim razliko od prej, ko 

ga ni bilo.«, I 4: »Njegova znanja s področja vedenjske problematike, sploh pri mlajši 

populaciji, so dobrodošla.«, I 6: »…pomembno je, da ima znanje in razumevanje skupinsko 

dinamičnih procesov in da pozna ustrezne načine interveniranja ter svetovanja.«, I 2: 

»…konkretno pri obravnavi teh incidentov. Je dosti bolj strokovna obravnava, kakor prej. 

Socialni pedagog je usposobljen, domnevam, za to, da zna na nek način boljše videt. Več znanj 
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ima na področju vedenja, zakaj do njega prihaja in potem tudi bolj konkretno odreagira.«, I 1: 

»…se tudi skozi leta razvija in pokriva mnogo področij in na teh področjih smo bili mi prej dosti 

bosi, nismo znali, nismo vedeli, pravzaprav še zdaj točno ne vemo.«) 

Intervjuvani izpostavijo usmerjenost socialnega pedagoga na vedenje stanovalcev, na 

spremljanje njihovega življenja, na obravnavanje incidentov. (I 5: »Je bolj usmerjen na vedenje, 

stanovalce se spremlja na vseh področjih, drug pogled druge stroke odpre oči in vedno veš, da 

bo slišal obe plati, noben incident med stanovalci ne gre mimo.«) 

Intervjuvani povedo, da je delo socialnega pedagoga v PSZ težavno, saj nima jasno definiranih 

delovnih nalog in področja dela in ker je najmlajša profesija, ki se je formirala v ustanovi, 

težavno pa je tudi zaradi dela s stanovalci, ki imajo največ vedenjskih težav in motenj. (I 1: 

»…ima socialni pedagog eno zelo težko nalogo tukaj v domu, ker je njegovo področje dela 

nekako premalo dorečeno, je tudi najmlajša stroka tukaj v domu. Na začetku, je bilo blazno 

težko organizirat in sploh začet z delom, na kakšen način, v kakšni obliki in kaj sploh ponudit 

stanovalcu. Zdaj mislim, da se je ta vloga skozi izkušnje, pa verjetno so bile to težke izkušnje, 

nekako izkristalizirala, da se obravnava stanovalce, ki so vedenjsko najbolj težavni, pri katerih 

je skoraj brezizgledno, da se karkoli spremeni, karkoli izboljša in mislim, da je to tako zelo 

naporno delo, ker ni rezultatov ali pa so zelo zelo majhni.«) 

V intervjujih je izpostavljeno, da je delo socialnega pedagoga naporno, ker ne omogoča velikih 

rezultatov dela, ker so učinki njegovega dela težko merljivi, ker mora iskati vedno nove oblike 

in načine dela in se določene oblike vedenja s strani stanovalcev venomer ponavljajo. (I 1: 

»…stalno iskati nove poti pri delu s stanovalci, kar zna biti zelo naporno, predvsem s stanovalci, 

kjer se njihovi vedenjski izpadi, konflikti, agresije ponavljajo in se potem dela z njimi po 

določenih smernicah, pa ni uspeha«, I 1: »Ker določeni stanovalci, mi ne moremo predvidet, 

kako bi bilo, če se z njimi ne bi delalo, lahko vidimo, kako je, ko se z njimi dela.«) 

Intervjuvani povedo, da opravlja korekcijsko in preventivno vlogo in uči ustreznih oblik 

vedenja. (I 3: »ta oseba pomagala posamezniku ali skupini, ki ima določene probleme. Lahko 

deluje preventivno, se pravi, da nauči človeka reševanja konfliktov, se umaknit konfliktom, če 

so in tudi drugim rečem, ali v takem smislu. Potem lahko korekcijsko, že po opravljenem 

dejanju, da poveš: »Glejte, to ni prav«, da ga naučiš odreagirat po že storjeni napaki in pa take 

stvari. Če so posamezniki, ki imajo določene omejitve, da se ga poskuša naučit, se vključit v 

določeno skupino. Naša skupina je cel dom, da mu olajšamo integriteto v okolje. Ja, socialni 

pedagog je tak profil. Po moje je to prvi človek, ki ima to možnost, da lahko uporabi specifična 

znanja in oblike sodelovanja.«) 

Izraženo je tudi mnenje, da bi v ustanovi lahko delovalo več socialnih pedagogov ali pa socialni 
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pedagog in še drugi profili. (I 6: »Socialni pedagog v tej ustanovi je zelo ustrezen profil, zelo 

dobro bi bilo, če bi bil lahko zaposlen še kakšen.«, I 1: »…če bi pa mi imeli možnost, bi bilo 

fajn, da se zaposli še kakšnega socialnega pedagoga in recimo, da bi bila dva in pa še en 

defektolog. To bi bil en res optimalen tim. Jaz bi rajši kot psihologa, imela še enega socialnega 

pedagoga.«, I 5: »Profil socialnega pedagoga – mora bit, še kakšen več bi bil dober,«)  

 

Interpretacija tematskega področja: VLOGA IN NALOGE SOCIALNEGA PEDAGOGA 

Scheipl (1993) socialnopedagoško delo opredeli kot delo, ki poteka tukaj in zdaj, s 

posameznikom in ne namesto njega, s spodbujanjem njegovih močnih točk in z usmerjanjem v 

samoodgovornost, ne le z oskrbovanjem in vodenjem, zato so razumljiva stališča strokovnega 

osebja, da je socialni pedagog zaradi svojih specifičnih znanj in zaradi specifike oseb s 

posebnimi potrebami v ustanovi, nujen profil, s katerim so veliko pridobili. V ustanovi je sedaj 

obravnavana vedenjska problematika stanovalcev, zaposleni lahko dobijo tudi drug pogled na 

vedenje in težave stanovalca. Socialnopedagoško delovanje v PSZ temelji na modelu 

socialnega ocenjevanja in interveniranja (Kobolt, Rapuš Pavel, 2006), za njegovo delovanje so 

značilni: naravnanost na posameznika, preventivno in korektivno delovanje, poznavanje 

skupinsko dinamičnih procesov. Socialno pedagoška stroka je najmlajša stroka v ustanovi, 

vloga socialnega pedagoga se je oblikovala postopoma za delo z najbolj težavnimi stanovalci, 

ki so pogosto stanovalci s kombiniranimi motnjami, kot jih pojasnjuje Golob (2010). Zaradi 

predhodnega nepoznavanja profila se je pojavljalo tudi nezaupanje do njegovega dela, 

individualni rezultati njegovega dela so težko merljivi.  

Socialni pedagog v PSZ deluje po strateško metodičnih usmeritvah, ki se naslanjajo na strateško 

metodične usmeritve dela socialnega pedagoga v osnovni šoli (Skalar, 1993), pri čemer pa je 

pomembno, da uporabi načine in oblike dela, da s svojim ravnanjem, v okolju, kjer se nahajajo 

za običajna okolja izstopajoči posamezniki, njihovih težav ne stigmatizira še bolj.  

Delo socialnega pedagoga v PSZ je delo s stanovalci in deluje predvsem v funkciji 

kompenzacije, kot jo opredeli Tuggener (Skalar, 1993), in delo z osebjem ustanove, kjer izstopa 

njegova izobraževalna funkcija. 
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4.2.2.5 RV 5: Katere so prednosti in omejitve, ki vplivajo na delo socialnega pedagoga v 

ustanovi? 

Rezultati tematskega področja: OMEJITVE  

Nekaj intervjuvanih izpostavi, da ima socialni pedagog pomanjkljiva znanja s področja 

zdravstva oz. psihiatrije, zato je še bolj pomembno, da se ustanova pri delu poslužuje 

interdisciplinarnega pristopa in se socialni pedagog pri delu dopolnjuje z ostalimi profili. (I 1: 

»Mislim, da mu manjka določeno znanje z vidika zdravstva, če to odmislimo, potem ja. Mislim, 

da je zdravstvo tu toliko specifično«), saj intervjuvani povedo, da se socialni pedagog pozanima 

o tematiki, v kolikor nima dovolj informacij in znanj (I 2: »če mu ni kaj jasno glede zdravstva, 

pa pokliče, pa se zmenimo.«). 

Izpostavljeno je tudi, da je delo v PSZ specifično, dinamično in zahteva veliko znanja, (I 6: 

»vedno je veliko dogajanja, področje je zelo specifično, veliko je potrebno vedeti, razumeti, 

upoštevati, če hočeš delati v taki hiši.«), rezultati dela pa so težko prepoznavni in merljivi (I 6: 

»Rezultati dela so težko, slabo merljivi.«). 

 

Rezultati tematskega področja: PREDNOSTI 

Intervjuvani doživljajo profil socialnega pedagoga kot vez med osebami s posebnimi potrebami 

in osebjem (I 5:»Tak profil je vez med človekom, stanovalcem in zaposlenimi.«) ter prepoznajo, 

da ima socialni pedagog specifična znanja, ki jih drugi profili v ustanovi nimajo in so pripisana 

študiju. Priznavajo, da je poznavanje in razumevanja vedenja pogoj za ustrezen pristop pri delu 

z osebami s posebnimi potrebami in da se z neustreznim odzivom lahko potencira problematiko 

(I 3: »Vam je nekaj dosti blizu, zakaj je eden naredil to, kakor nekomu tretjemu, ki ni še nikoli 

slišal za tole.«, I 3: »Definitivno imate že iz samega študija večji vpogled v različne oblike 

vedenja. Ja, veš tudi, kako odreagirat. Ker eden z neznanjem, bi lahko naredil še večji problem. 

Če pa imaš ti neko znanje in neko specifiko, potem lažje prideš do rešitve.«). 

 

Interpretacija tematskega področja: OMEJITVE IN PREDNOSTI 

Eventuelna pomanjkljiva znanja s področja zdravstva, glede na specifičnost populacije, presega 

socialni pedagog in ostali s sodelovanjem, s prakticiranjem timskega dela v ustanovi, z 

dopolnjevanjem strokovnih področij in interdisciplinarnimi pristopi, kjer do izraza pridejo 

osebnostne lastnosti in naravnanost do dela z ljudmi s posebnimi potrebami, tako socialnega 

pedagoga, kot tudi ostalih zaposlenih. 

Temeljna funkcija socialnega pedagoga je, da v okolju, kjer deluje, ustvarja možnosti za 
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socialno integracijo oz. za podporo in pomoč socialno izključenim posameznikom ali 

skupinam, da bi zmogli razviti osebne potenciale (International Association of Social 

Educators, 2005), kar je v PSZ še posebej kompleksen proces, ki vključuje skrb in spremljanje, 

učenje ustreznih oblik vedenj, različne oblike interveniranja, kontinuirano socialno pedagoško 

delo glede na problematiko stanovalcev ter ustvarjanje okolja ustanove, ki ni diskriminirajoče 

še v večji meri, kot ga pogojuje že sama ustanova s svojimi institucionalnimi značilnostmi. 

Socialno pedagoško delovanje predstavlja področje sodelovanja z ljudmi s posebnimi 

potrebami, kjer so rezultati dela težko merljivi, vendar je pomembna njegova osredotočenost 

na močne točke oseb in razumevanje vedenja v kontekstu ustanove ter širše, upoštevajoč 

pretekle izkušnje in načine reagiranja ljudi. 

Preko stališč strokovnega osebja o prednostih in omejitvah v praksi socialno pedagoškega dela 

v PSZ lahko ugotovimo, da socialni pedagog svojo vlogo, glede na kompetence, ki jih je 

oblikovalo Mednarodno združenje socialnih pedagogov (AEIJI, 2009), ustrezno izvaja.  

 

4.2.3 Primerjava ugotovitev analize dokumentov in kvalitativne analize intervjujev 

Informacije, ki smo jih pridobili z analizo dokumentacije, smo primerjali z ugotovitvami 

kvalitativne analize intervjujev. 

Stične točke obeh analiz so: 

- v povezavi z osebami s posebnimi potrebami: odnos do oseb s posebnimi potrebami, 

zadovoljstvo in dobro počutje oseb s posebnimi potrebami, aktivno življenje oseb s posebnimi 

potrebami, njihove značilnosti in težave, težave sodelovanja z njimi, sodelovanje s svojci oseb 

s posebnimi potrebami, izboljšanje življenjskih pogojev oseb s posebnimi potrebami; 

- v povezavi z osebjem: strokovno in kakovostno opravljanje dela, iskanje in izvajanje novih 

dejavnosti, motiviranje in spodbujanje oseb s posebnimi potrebami, izobraževanja, sodelovanje 

med službami v ustanovi, sodelovanje z drugimi ustanovami, sodelovanje s svojci oseb s 

posebnimi potrebami, omejitve v okviru ustanove. 

 

Analiza intervjujev ter analiza dokumentacije prikažeta podobne informacije o življenju oseb s 

posebnimi potrebami v ustanovi. V primarnih in sekundarnih virih je poudarek na odnosu 

osebja do oseb s posebnimi potrebami, ki naj bi bil spoštljiv, vsako osebo se obravnava 

individualno, upoštevaje njene značilnosti, potrebe, težave, interesna področja ter želje. V obeh 

vrstah virov ne prihaja od odstopanj oz. razlik pri podajanju informacij (npr. o pripravi 

individualnega načrta so v obeh vrstah virov posredovane informacije enake: individualne 
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načrte osebje pripravlja skupaj s stanovalci, naslavljanje oseb s posebnimi potrebami je v obeh 

vrstah virov enako in podobno). 

V obeh vrstah virov je poudarjeno zadovoljstvo, dobro počutje stanovalcev in njihova čim bolj 

aktivna vloga, za kar si zaposleni prizadevajo ves čas. Poudarjeno je vključevanje stanovalcev 

v dejavnosti v ustanovi in izven nje, za kar si prizadevajo v sklopu vseh strokovnih služb na 

področju socialne oskrbe in tudi poudarjajo potrebnost vključevanja v zunanje okolje.  

Prav tako se v obeh virih izpostavijo težavnost in značilnosti stanovalcev, ki vplivajo na razloge, 

da so osebe s posebnimi potrebami nastanjene v tej ustanovi. V obeh virih je zaslediti, da je 

stanovalce v veliki meri potrebno spodbujati in motivirati za sodelovanje, prav tako je v obeh 

virih izpostavljeno, da je sodelovanje s svojci stanovalcev za stanovalce zelo koristno in si 

osebje želi, da bi bilo teh stikov med stanovalci in njihovimi svojci čim več.  

K izboljšanju življenja stanovalcev, kot je navedeno v obeh virih, prispevajo vedno nove 

dejavnosti, ki jih izvajajo, saj lokacija ustanove ne nudi veliko možnosti za vključevanje v 

okolje. 

V obeh vrstah virov je izpostavljena pomembnost izobraževanj za zaposlene, nujnost izmenjave 

informacij in sodelovanje znotraj služb v ustanovi ter z drugimi ustanovami, ne glede na 

strokovno službo, ker prispevajo h kvaliteti dela z osebami s posebnimi potrebami. 

V obeh vrstah virov so navedene tudi omejitve na strani ustanove, kot so lokacija in finančne 

omejitve, oz. vpliv pomanjkanja sredstev za izvedbo projekta stanovanjske skupine. Sicer se na 

področju sekundarnih virov tematika neizvedene stanovanjske skupine pojavlja v skupnih 

dokumentih ustanove ter samo v okviru ene strokovne službe (socialna služba).  

Po analizi obeh vrst virov se posebej tematiki deinstitucionalizacije sekundarni viri ne 

posvečajo, prav tako v sekundarnih virih ni izpostavljena vloga socialnega pedagoga, razen ko 

gre za dokumente socialno pedagoške službe. Se pa v obeh vrstah virov pojavlja poimenovanje 

socialno pedagoška služba in po nazivu delovnega mesta individualni habilitator.  

Med primarnimi in sekundarnimi viri glede obravnavane tematike ni neskladij.  

- SOCIALNI PEDAGOG – v programih drugih služb in v letnem poročilu naletimo na dve 

imenovanji – naziv delovnega mesta – INDIVIDUALNI HABILITATOR, na katerem je 

zaposlena socialna pedagoginja in socialno pedagoška služba ter ostala poimenovanja – 

socialna pedagoginja, individualna habilitatorka. V programih in poročilih drugih služb je v 

povezavi s socialnim pedagogom oz. individualnim habilitatorjem podatek le o sodelovanju, 

več pa o tem pove sam program in pa poročilo socialno pedagoškega dela. 
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4.2.4 Sklepne ugotovitve 

Kako se poseben socialni zavod odziva na potrebe odraslih oseb s posebnimi potrebami? 

Institucionalno varstvo kot oblika socialno varstvene storitve za osebe s posebnimi potrebami, 

ki potrebujejo podporo in pomoč v vsakdanjem življenju, je prevladujoča oblika podpore v 

Sloveniji. Z Nacionalnim programom socialnega varstva 2013 - 2020 (Resolucija nacionalnega 

programa socialnega varstva, 2013) se je Slovenija zavezala, da bo povečala število socialno 

varstvenih storitev o okviru skupnosti in tako poskrbela za širitev možnosti podpore in pomoči 

ljudem s posebnimi potrebami v okoljih, kjer sicer bivajo. Zagovorniki deinstitucionalizacije 

institucionalne oblike oskrbe smatrajo za neustrezne, škodljive ter neprimerne, enačijo jih s 

totalnimi ustanovami, kot jih je definiral Goffman (1961), ter menijo, da kršijo temeljne 

človekove pravice (Flaker, 2014) do svobode, osebnega dostojanstva, zasebnosti, svobode 

gibanja in tudi druge. 

Naloge, ki jih mora izvajati ustanova, ki izvaja storitve s področja socialnega varstva, skladno 

z zakonodajo, po mnenju strokovnega osebja opredeljuje omogočanje in zagotavljanje 

stabilnega in varnega okolja, kakovostnega življenja, ohranjanje največje možne mere 

samostojnosti in pridobljenih znanj, izkušenj osebam s posebnimi potrebami ter 

nadomeščanje funkcije doma, osebam, ki zaradi svojih osebnih značilnosti in drugih 

razlogov ne morejo živeti doma.  

 

Podpora in pomoč osebam s posebnimi potrebami v okviru institucij po mnenju 

strokovnega osebja zahteva različne vrste psihosocialne pomoči, različno stopnjo njene 

intenzivnosti, upoštevanje avtonomije oseb s posebnimi potrebami na vseh področjih, in 

mora hkrati zagotavljati tudi ustrezno življenjsko okolje, prilagojeno letom oseb s 

posebnimi potrebami, njihovim težavam, motnjam in stanjem. 

 

Stanovalci imajo, po mnenju strokovnega osebja, omogočene pravico do izbire, kaj bodo 

počeli, ter s kom se bodo družili, pravico do individualnega obravnavanja ter upoštevanja 

individualnosti, specifičnosti.  

Po mnenju strokovnega osebja, se za podporo in pomoč lahko obrnejo na zaposlene, kadarkoli 

to želijo in potrebujejo. 

 

Osebje v ustanovi izraža svoje stališče, da svoje naloge opravlja strokovno, profesionalno, 

skladno z zakonodajo. Osebje ima, po lastnem mnenju, do oseb s posebnimi potrebami ustrezen, 
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spoštljiv odnos, spoštuje njihovo individualnost na vseh področjih, pozna njihove potrebe, želje 

in specifične značilnosti, ter skuša s svojim odnosom do oseb s posebnimi potrebami prispevati 

k njihovemu dobremu počutju in zadovoljstvu v času bivanja v ustanovi. 

Eden od vidikov izraženega spoštovanja do oseb s posebnimi potrebami je tudi način njihovega 

naslavljanja. Strokovno in drugo osebje uporablja izraz stanovalec, stanovalka, v 

dokumentih tudi uporabnik storitve, osebe s posebnimi potrebami naslavljajo z gospa, 

gospod, upoštevajo željo, kaj jim je ljubše ter jih dosledno vikajo. 

 

Življenje oseb s posebnimi potrebami v ustanovi je strukturirano in načrtovano – temelj 

temu predstavljajo individualni načrti, kot osebje pogosto poimenuje individualne 

programe podpore in pomoči osebi. Pri oblikovanju načrta, ki se ga v ustanovi pripravi v 

obdobju enega meseca po vključitvi osebe s posebnimi potrebami v ustanovo, kot izpostavijo 

intervjuvani, sodelujejo oseba s posebnimi potrebami in strokovni delavci, ki skozi pogovor, ki 

ga usmerjajo strokovni delavci, pripravijo cilje, ki jim naj bi jih realizirali oseba in zaposleni v 

ustanovi skupaj. 

Po mnenju osebja je priprava ustreznega oz. kvalitetnega individualnega načrta ovirana, ko se 

oseba s posebnimi potrebami sama ne zna, ne zmore ali tudi noče izraziti – tak dokument dobi 

le formalno obliko, vsebino pa oblikujejo postopoma glede na spoznavanje z osebo. 

 

Ustanova ima postavljene strukture, ki omogočajo njeno delovanje (dnevni in tedenski 

program, razdelitev del in nalog strokovnih in drugih služb, hišni red), in ki vedno ne postavijo 

na prvo mesto ljudi, ki v ustanovi živijo, kar strokovno osebje prepoznava in meni, da s svojo 

naravnanostjo do oseb, sodelavcev in dela, skuša negativne značilnosti institucionalnega 

bivanja zmanjševati. 

 

Različne zaposlitvene, sprostitvene, kulturne, izobraževalne in terapevtske dejavnosti, ki 

jih v ustanovi organizirajo skladno z letnimi načrti in programi dela, so po mnenju strokovnega 

osebja oblikovane tako, da se v čim večji meri prilagajajo interesom, potrebam in željam 

stanovalcev. Strokovno osebja izrazi stališče, da so dejavnosti načrtovane, pripravljene in 

izvedene tako, da skušajo ohranjati samostojnost, pridobljena znanja in sposobnosti, pri katerih 

se stanovalci lahko počutijo koristni in zato menijo, da vplivajo na višjo kakovost življenja 

stanovalcev ter omogočajo njihovo aktivno delovanje. V ustanovo povabijo različne goste, da 

se predstavijo s svojimi programi in tako vnašajo druge vidike življenja, organizirajo izlete in 

se vključujejo v prireditve izven ustanove, z namenom ohranjanja osebne integritete ljudi in 
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preprečevanja socialne izključenosti. 

Strokovno osebje izraža zavedanje omejitve zaradi lokacije ustanove in da le - to neugodno 

vpliva na samostojnost nekaterih stanovalcev, ki so samostojni v ravnanju, in zaradi lokacije 

ustanove postanejo odvisni od služb ustanove, saj je njihova samostojnost zaradi oddaljenosti 

od infrastrukture ovirana. Strokovno osebje izpostavi, da oviro skušajo preseči z različnimi 

načrtovanimi dejavnostmi, prilagajanjem ter organiziranjem prevozov za take stanovalce. 

Uspešno podporno osebje, kot trdi Brooke (2007), prepoznava potrebe oseb s posebnimi 

potrebami, načrtuje pomoč in jo tudi izpelje.  

 

Osebje izrazi stališče, da zaposleni vse stanovalce spremljajo kontinuirano, njihove 

potrebe, težave ali stiske hitro prepoznavajo in se nanje tudi hitro odzivajo. Pri delu se 

osebje poslužuje principov timskega dela in multidisciplinarnosti, povezuje se z drugimi 

strokovnimi službami in različnimi organizacijami v okolju.  

Pri intervjuvanem osebju se izpostavi njihovo stališče, da so zaposleni s področja zdravstvene 

oskrbe bolj orientirani v zdravstveno področje pri stanovalcih in nanj bolj pozorni, osebje s 

področja socialne oskrbe se bolj orientira na odnose in dobro počutje do stanovalcev, vendar se 

izpostavi stališče osebja, da se službe medsebojno usklajujejo, dogovarjajo, izmenjujejo 

informacije in iščejo konsenz za dobro stanovalcev. Strokovno osebje meni, da glede na 

področje delovanja, ni preferiranja enega področja dela na račun drugega področja, tako da za 

ustanovo ne moremo reči, da značilnosti medicinskega modela prevladujejo nad značilnostmi, 

specifikami socialnega modela, kot ju je opredelila Mali (2008). 

Strokovno osebje izpostavi lastno stališče, da se osebje redno izobražuje na različnih področjih 

in je za izobraževanje tudi motivirano, vedno z namenom pridobivanja in obnovitve znanj, za 

izboljšanje življenjskih pogojev stanovalcev in pogojev dela. Intervjuvani izpostavijo svoje 

stališče, da se pri medsebojnem komuniciranju in seznanjanju z informacijami o stanovalcih 

odražajo tudi težave zaradi velikosti ustanove, številčnosti zaposlenih, ki se jih zavedajo in jih 

zato skušajo preseči z ustreznimi načini in oblikami komunikacije.  

Strokovno osebje izpostavi stališče, da zaposleni sodelujejo s svojci stanovalcev, vlogo 

svojcev razume kot podporno pri skrbi za osebe s posebnimi potrebami in ne, kot trdi 

Kleine Schaars (2006), da so svojci pogosto razumljeni, kot nadzor dela zaposlenih. Pri 

možnostih sodelovanja s svojci, osebje meni, da se jim prilagajajo in pripravljajo različne 

formalne in neformalne oblike srečevanj z njimi, vse v smeri koristnosti za osebe, ki so v 

ustanovi. Kot meni Wolfensberger (Zagorc, 1993) je sodelovanje osebja s svojci oblika 

konstruktivne socialne povezave, kajti v življenje ljudi v ustanovi vnašajo novo dimenzijo, 
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strokovnjaki v ustanovi pa imajo dolžnost poskrbeti, da imajo svojci oseb s posebnimi 

potrebami jasne informacije o njihovem bližnjem, ki je v ustanovi.  

 

Katere so prednosti in omejitve strokovnega dela v ustanovi, ki vplivajo na življenje 

odraslih oseb s posebnimi potrebami? 

Polarnost, ki je značilna v institucionalnem delu, in o kateri govori Krajnčan (2012), med 

oprtostjo in zaprtostjo, svobodo in pravili, posameznikom in skupino, se pokaže tudi pri 

strokovnem delu v tej ustanovi.  

Omejitve pri strokovnem delu, ki so jih izpostavili strokovni delavci, niso sodbe ali izraz 

nespoštovanja oseb s posebnimi potrebami, izražajo jih v povezavi z osebnimi značilnostmi, 

naravo bolezni ali motnje, preteklimi izkušnjami oseb s posebnimi potrebami. Strokovno osebje 

izrazi stališče, da številni stanovalci ne zmorejo poskrbeti zase in za svoje življenje, ter 

potrebujejo pomoč in podporo, saj ne zmorejo preseči nekaterih lastnosti, ki so jih 

oblikovali ob bolezni. Menijo, da gre pri tem gre lahko za posledice dolgotrajnega bivanja 

v ustanovi in posledični hospitalizem, naučeno nemoč, pasivnost, ki pa bistveno 

zaznamujejo osebo in ki se tudi ob različnih oblikah podpore in pomoči ne zmore okrepiti 

do te mere, da bi bolj dejavno delovala in sooblikovala svoje življenje.  

Wolfensberger (Zagorc, 1993) govori o adaptivni avtonomiji in pravicah v okviru 

posameznikove prikrajšanosti, ko mora biti osebam s posebnimi potrebami dana najvišja 

možna mera vzpodbujanja, samoodločanja, kontrole nad lastnimi dejanji, ki jih osebje 

skuša na različne načine vzpostaviti.  

Strokovno osebje izrazi stališče, da se pogosto težave odrazijo pri osebah, ki imajo več diagnoz 

oz. motenj hkrati in kjer je njihov vpliv težko določljiv, njihovo vedenje pa je težko razumljivo 

in težko predvidljivo.  

Strokovno osebje izpostavi problem ne-avtonomnega odločanja oseb s posebnimi 

potrebami v vsakdanjem življenju in tudi pri ureditvi dokumentacije (individualni načrt). 

Osebje izpostavi problem, kdo je oseba, ki ima pravico odločanja namesto te osebe (v 

primerih, ko oseba nima že prej določenega skrbnika) in tu se pojavi možnost namernih 

in nenamernih zlorab oseb s posebnimi potrebami (lahko s strani ustanove ali s strani 

potencialnega skrbnika) in kako v teh primerih zanjo pripraviti, prilagoditi čim bolj 

ustrezne pogoje življenja v ustanovi. 

Da bi bilo takih izkušenj in situacij čim manj, mora osebje poznati značilnosti oseb s posebnimi 

potrebami, ter tiste, ki so nagnjeni k prepuščanju odločitev drugim, okrepiti v delovanju in 

odločanju o sebi, jih opolnomočiti. 
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Slednje je možno, v kolikor ima ustanova oblikovane programe na način, da se z njimi lahko 

prilagodijo težavam in potrebam ter željam posameznikom, ki so v ustanovi nastanjeni, in 

osebje, ki je strokovno usposobljeno, da take programe tudi izvede. 

Sodelovanje s svojci predstavlja, po mnenju osebja, hkrati prednost in tudi omejitev z vidika 

strokovnega dela – omejitev, ker je svojcev, ki v ustanovo prihajajo, malo.  

Odsotnost bližnjih in posledično oblikovan občutek, da je človek sam ali da nikomur ni mar 

zanj, ne vpliva pozitivno na počutje, samopodobo, delovanje, vpliva na vsa pomembna 

življenjska področja, kar osebje prepoznava in upošteva v svojem delovanju. 

Kljub nejasno izraženi oz. oblikovani vlogi svojcev, ki naj bi jo imeli v zvezi s sodelovanjem v 

ustanovi, si želi osebje predvsem, da so svojci opora, podpora in pomoč stanovalcem v 

ustanovi. Osebje pove, da se sicer na svojce obrača, kadar potrebujejo informacije o osebi s 

posebnimi potrebami v povezavi z zdravjem, svojce se vabi na prireditve in dogodke v ustanovi. 

Prednost za kakovost življenja stanovalcev predstavljajo svojci, ki v ustanovo k svojemu 

sorodniku prihajajo, jo redno obiskujejo, ker se tako ohranja tudi socialna mreža osebe s 

posebnimi potrebami, počuti se sprejeto, izpostavijo mnenje intervjuvani in menijo pa tudi, da 

se osebje za dobro komunikacijo in odnos z njimi zelo potrudi, saj se zaveda, da so pomembna 

oz. konstruktivna socialna povezava (Zagorc, 1993). 

Področje sodelovanja s svojci je področje, kjer je vpliv osebja na sodelovanje s svojci, 

minimalen – osebje ne odloča o številu svojcev, ki jih posamezna oseba s posebnimi potrebami 

ima, ne odloča o njihovi pripravljenosti za sodelovanje s svojcem v ustanovi ali z ustanovo. 

Osebje v ustanovi »zagrabi« vsako priložnost ali namig svojcev oz. bližnjih, da bi jih pritegnili 

na obisk k osebi s posebnimi potrebami, ki v ustanovi živi, kot izpostavijo intervjuvani. 

 

Strokovno osebje ima po lastnem mnenju kritičen pogled na lokacijo ustanove in tudi 

njene prostorske možnosti. Zaveda se omejitev, ki jih zaradi lokacije in obstoječe 

infrastrukture doživljajo osebe s posebnimi potrebami, ki v takih pogojih bivajo in jih razumejo 

tudi kot oviro v izvajanju različnih oblik strokovnega dela, ki na tak način ne more dosegati 

pozitivnih učinkov in ki bo povzročil upad na področju kvalitete opravljanja storitev. 

Zagovorniki ukinjanja ustanov, kot so Flaker (2012), Rafaelič (2012), Zaviršek idr. (2015), 

zaposlene v ustanovah označujejo kot tiste, ki namerno povzročajo ali dopuščajo slabo ravnanje 

ali odnos do stanovalcev. V kontekstu omejitev, ki jih prepoznava osebje, je videti, da gre 

njihovo dobro poznavanje teorije, obstoječe situacije, razmer ter posledic v življenju oseb s 

posebnimi potrebami ter pri opravljanju dela. Na infrastrukturo, ki se nahaja izven urbanega 

okolja, na obrobju, precej umaknjeno od družbenega dogajanja, in je bila na zahtevo države v 
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tem okolju oblikovana pred leti (Dom upokojencev Podbrdo, Enota Petrovo Brdo, 2015), osebje 

nima vpliva, deluje tako, da skuša s predlogi in pobudami vplivati na izboljševanje pogojev 

življenja. Delovanje strokovnega osebja zaznamuje pomanjkanje avtonomije in možnosti 

odločanja v danih pogojih in z danimi finančnih možnostmi. Osebje se zaveda položaja, v 

katerem se enota nahaja, zato je bilo tudi izraženo njihovo stališče, da trenutna oblika 

organiziranosti celotne ustanove, tej posebni enoti, ni v korist, saj ji ne omogoča razvoja in 

napredka. 

Prednost v strokovnem delu predstavlja zavedanje strokovnega osebja o negativnih vidikih 

lokacije in infrastrukture, kar vpliva na odnos oz. naravnanost strokovnih delavcev, da 

izboljšujejo pogoje življenja oseb s posebnimi potrebami na drugih področjih (odnos do oseb s 

posebnimi potrebami, obstoječi in novi programi ter dejavnosti). 

 

Omejitev v strokovnem delu po mnenju intervjuvanega osebja predstavljajo pomanjkljive 

oblike podpore in pomoči ter namestitev za osebe s posebnimi potrebami.  

V fazi preoblikovanja ustanov ter z uvajanjem deinstitucionalizacije je prišlo do zastoja in se 

oblike niso več razvijale, ali so delovale za osebe s posebnimi potrebami, neustrezno, 

pomanjkljivo, o čemer govorita Flaker v zgodovini deinstitucionalizacije v Sloveniji (2012) in 

Videmšek (2013). Za spremembe in omogočanje novih oblik podpore in pomoči so potrebna, 

poleg interesa, tudi finančna sredstva. Strokovno osebje v ustanovi pove, da prepoznava med 

stanovalci tudi take, za katere menijo, da bi zmogli živeti v manj strukturiranem okolju, z manj 

podpore, saj bi to zanje bilo še možno in bi spodbujalo njihovo aktivno vlogo v skrbi zase, 

vendar je takih oblik bilo in je premalo.  

Namestitev v posebnem socialnem zavodu intervjuvani vidijo kot obliko najbolj 

strukturirane pomoči in podpore tistim osebam s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 

pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih večino dneva. 

 

Avtonomnost posameznika se kaže tudi v tem, da sam izbira, kje in kako bo živel. Tudi osebe 

s posebnimi potrebami imajo oz. naj bi imele o tem možnost odločanja. Odločitev za bivanje 

v ustanovi je prostovoljna, zato ustanova omogoča možnost predhodnih obiskov, srečanj, 

predstavitve načina dela in življenja, vendar je za mnoge osebe s posebnimi potrebami to edini 

način, da si nekako uredijo življenje, ko ne zmorejo več skrbeti zase in nimajo drugih možnosti. 

Ljudje, ki so možnost bivanja v ustanovi izbrali samostojno, jo sprejeli za svojo, se v ustanovi 

varno in dobro počutijo, doživljajo okolje ustanove, kot koristno zase, so zadovoljni, umirjeni, 

običajno tudi ne prihajajo v hude spore z nikomer v ustanovi, ampak morebitne težave rešujejo 
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s pogovorom, meni strokovno osebje. Avtonomna izbira ustanove, ki se nahaja v neokrnjeni 

naravi, stran od običajnega hrupa, gneče ter drugih stresnih dejavnikov, vpliva na kvaliteto 

življenja in počutje oseb s posebnimi potrebami, menijo intervjuvano osebje. 

Strokovno osebje izpostavi, da zadovoljne osebe s posebnimi potrebami predstavljajo spodbudo 

in motiv za delo strokovnih delavcev ustanove, da se še bolj posvečajo iskanju možnosti 

kakovostnega življenja, ki bi jih ustanova še lahko ponudila.  

Prednost na področju strokovnega dela z osebami s posebnimi potrebami predstavlja 

sposobnost oseb s posebnimi potrebami, da doživljajo, izražajo, prepoznavajo svoje potrebe, 

želje, občutke, saj to olajša komunikacijo in vpliva na oblikovanje in vzpostavljanje odnosov 

med osebo in sostanovalci ter z zaposlenimi, ter na počutje in kakovost življenja, menijo 

intevjuvani strokovni delavci. 

 

Kako poseben socialni zavod sledi načelom deinstitucionalizacije? 

Proces deinstitucionalizacije se je v Sloveniji začel na področju dela z mladimi v letu 1968 

(Dekleva 2014, Flaker, 2012), ter prešel postopno na druge oblike institucionalnih obravnav, 

vendar je potekal z različno intenzivnostjo in večkrat zastal. V PSZ je strokovno osebje 

naklonjeno ideji deinstitucionalizacije in izboljševanju pogojev za življenje in bivanje 

oseb s posebnimi potrebami, kot se izrazijo intervjuvani. 

Strokovno osebje izpostavi, da je ustanova svoj koncept preoblikovanja zastavila kot izgradnjo 

stanovanjske skupine oz. dveh skupin v bližini ustanove in zanju uredila vso potrebno 

dokumentacijo. Zaradi težav pri financiranju gradnje, ki bi presegla finančne zmožnosti 

ustanove kot celote (vključno še z drugima dvema enotama, ki sta tudi v preurejanju in se mora 

posebna enota prilagoditi finančnim razmeram ter počakati), se možnost izgradnje pomika v 

prihodnje načrte, kar, po mnenju intervjuvanih, sledenje ideji deinstitucionalizacije oddaljuje. 

Ustanova nima dobre lokacije in dobro dostopne infrastrukture, kar po mnenju intervjuvanih 

predstavlja oviro, tako za ljudi, ki so ustanovi, kot za dobro in strokovno opravljanje dela, zato 

se ideja o osamosvojitvi enote na vseh področjih intervjuvanih zdi smiselna. Manj 

strukturirane oblike bivanja niso primerne za vse osebe s posebnimi potrebami, menijo 

intervjuvani strokovni delavci, zato bodo ustanove za nekatere osebe s posebnimi potrebami 

vedno potrebne. 

 

V slovenskem prostoru je premalo možnosti in oblik podpore, da bi osebe s posebnimi 

potrebami lahko postopno prevzemale skrb zase, kar meni tudi Videmšek (2013). V ustanove 

so se pričeli vračati ljudje, ki so iz njih predhodno odšli v stanovanjske skupine in življenjskih 
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nalog tam niso zmogli realizirati.  

Strokovno osebje meni, da je potrebno oblikovati različne oblike podpore in pomoči v 

skupnostih, da bodo osebe s posebnimi potrebami imele možnost izbire storitev ter načina 

življenja, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati njihovo individualnost in sposobnost 

avtonomnega odločanja, ko oseba to zmore.  

Vse osebe s posebnimi potrebami si ne želijo spremeniti življenjskega sloga in zamenjati 

oblike pomoči, lahko zaradi navajenosti na obstoječe okolje, hospitalizma,…, njihovo 

željo, da ostanejo v ustanovi, če to želijo, je potrebno spoštovati, meni intervjuvano osebje. 

 

Kakšna je vloga socialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu? 

Socialni pedagog je v ustanovi povezovalec med osebami s posebnimi potrebami ter 

zaposlenimi, menijo intervjuvani. 

S svojimi znanji in kompetencami deluje tako, da predstavlja podporo in pomoč osebam s 

posebnimi potrebami, izrazi strokovno osebje, ko preko različnih metod dela in odnosa, ki 

ga vzpostavi z njimi, krepi močne točke oseb s posebnimi potrebami, daje zgled in uči 

različnih tehnik spoprijemanja s težavami, ustreznejših oblik vedenja.  

Delovanje socialnega pedagoga, kot ga opredeli Tuggener (Skalar, 1993), ima funkcijo 

kompenzacije, medtem ko se funkcija prevencije lahko realizira v manjši meri, zaradi osebnih 

značilnosti odraslih oseb s posebnimi potrebami in zaradi določenih značilnosti ustanove, kot 

meni strokovno osebje – možnosti za vključevanje v dejavnosti izven ustanove in pridobivanje 

socializacijski izkušenj v okolju – je v ustanovi malo. So posledica pomanjkanja finančnih 

sredstev, načina organiziranja ustanove in oblikovanih programov dela ustanove kot celote.  

Hkrati socialni pedagog izobražuje sodelavce razumevanja vedenja oseb s posebnimi 

potrebami in ustreznejših načinov reagiranja v vsakodnevnem srečevanju z osebami s 

posebnimi potrebami, kot povedo intervjuvani, pri tem poudarja odnosne relacije in načine 

institucionalnega delovanja. 

Socialni pedagog kot poznavalec Wolfensbergerjevega koncepta normalizacije (Zagorc, 1993) 

je v ustanovi orientiran na vse socialne povezave, ki vplivajo na atmosfero v ustanovi, na 

njeno vsakodnevno delovanje ter počutje oseb s posebnimi potrebami ter zaposlenih v njej.  

 

Katere so prednosti in omejitve, ki vplivajo na delo socialnega pedagoga v ustanovi? 

Socialni pedagog v okviru študija pridobi paleto znanj in možnosti za oblikovanje svojih 

profesionalnih kompetenc. Populacija oseb s posebnimi potrebami je heterogena skupina 

individuumov, ki imajo različne osebne značilnosti, življenjske izkušnje in življenjske zgodbe, 
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ki so različno opremljeni z intelektualnimi kapacitetami in sposobnostmi prilagajanja vedenja 

okolju in situacijam, in ki potrebujejo različno količino in oblike spodbude, podpore, pomoči, 

da bi lahko realizirali svoje življenje.  

Socialni pedagog v okviru študija pridobi znanja, ki mu dajejo širino in globino v razumevanju 

vedenjskih težav, motenj in socialno neustreznega delovanja. Razumevanje delovanja 

posameznikov, skupin, sistemov, ustanov, skupinsko dinamičnih odnosov v povezavi s 

specifiko individuuma in logiko njegovega vedenja, ter uporaba lastnih metod dela, so 

posebnost profesije socialnih pedagogov, ki argumentira zaposlitev profila socialnega 

pedagoga kot strokovnjaka za delo z ljudmi s posebnimi potrebami tudi v PSZ, ne glede 

na poimenovanje delovnega mesta.  

Učinkovitost dela socialnih pedagogov z uporabniki je težko merljiva, tako v PSZ z osebami s 

posebnimi potrebami, kot tudi na večini področij, kjer socialni pedagogi delujejo. Rezultati dela 

se lahko pokažejo v nekem daljšem časovnem obdobju, vendar je tudi takrat, zaradi številnih 

dejavnikov, ki vplivajo na funkcioniranje človeka, težko določiti in dokazati izključen vpliv 

strokovnega dela socialnega pedagoga. Temelj socialno pedagoškega delovanja na katerem 

koli strokovnem področju je delovanje preko vzpostavljenega odnosa med socialnim 

pedagogom in drugo osebo, ki je del osrednjih osebnostnih kompetenc strokovnjaka (AEIJI, 

2009). 

Socialni pedagog kot eden od možnih strokovnjakov za nudenje podpore in pomoči osebam s 

posebnimi potrebami se v PSZ sooča s problematiko neprepoznavnosti profila neposredno 

v delovnem okolju ter tudi širše. 

Neprepoznavnost je posledica več razlogov: skromnega delovanja študijske smeri socialne 

pedagogike in tudi samih socialnih pedagogov na tem področju, slabega poznavanja kompetenc 

in znanj socialnega pedagoga v različnih ustanovah, namenjenih podpori in pomoči ljudi s 

težavami, kjer socialnega pedagoga (ne) zaposlujejo, ter neskladnosti z zakonodajnim 

področjem, saj delovno mesto za strokovni profil socialnega pedagoga ni sistemizirano v PSZ. 

V ustanovah, ki delujejo na področju storitev socialnega varstva za osebe s posebnimi 

potrebami, je možno socialnega pedagoga zaposliti na delovnih mestih skupinski ali 

individualni habilitator, vendar so pogosto na tem delovnem mestu zaposleni drugi strokovni 

profili, ki so bolj prepoznavni ali imajo na področju daljšo zgodovino delovanja.  
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5. ZAKLJUČEK 

Institucionalno delo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami ima pozitivne in negativne 

vidike, ki vplivajo na življenje oseb s posebnimi potrebami. Pogosto življenje v ustanovi za 

osebo predstavlja najboljšo izmed možnosti za zagotovitev osnovnih bivalnih pogojev, zdravja, 

dobrega počutja ter varnosti. Bivanje skupaj z drugimi pomeni nujnost sprejemanja in 

prilagajanja razmeram in pogojem, ki jih so-določajo drugi. Naloga nam predstavlja stališča 

strokovnega osebja o življenju oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu. 

Strokovno osebje meni, da pozna pogoje in možnosti, ki jih njihova ustanova ponuja ljudem, ki 

v ustanovi živijo. Strokovno osebje je kritično do lokacije, kjer se ustanova nahaja ter do 

možnosti, ki jih obstoječa infrastruktura ustanove ponuja osebam s posebnimi potrebami. 

Stališče strokovnega osebja je, da pozna negativne plati delovanja ustanove, ki je razpeta med 

posamezniki in skupino, med potrebami uporabnikov in pogoji delovanja ustanove. 

Strokovno osebje je kritično do načina izvajanja procesov deinstitucionalizacije v Sloveniji, 

ideja izboljševanja življenjskih pogojev in storitev za osebe s posebnimi potrebami jim je blizu, 

vendar se zavedajo težavnosti položaja, v katerem se slovenska družba nahaja – med 

pomanjkanjem ponudbe različnih storitev za osebe s posebnimi potrebami in pomanjkanjem 

sredstev za oblikovanje novih programov ter ureditev, spreminjanje starih, obstoječih oblik. 

Strokovno osebje izpostavi, da so bili soočeni z lastno nemočjo urejanja oz. izboljševanja 

pogojev za stanovalce zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in podpore države pri tem, zato 

si v načrtovanju dela na vseh področjih še bolj prizadevajo za dodatne programe ter dejavnosti 

ter izvedbo vseh storitev na način, ki odraža spoštovanje do oseb s posebnimi potrebami, in ki 

temelji na adaptivni avtonomiji posamezne osebe. 

Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da se v ustanovi strokovni delavci zavedajo pravic, potreb 

in želja oseb s posebnimi potrebami, ki v ustanovi živijo, in da kritično prepoznavajo možnosti 

in ovire pri zagotavljanju kakovosti njihovega življenja. 

V sklopu izboljševanja pogojev življenja in dela v ustanovi doživljajo tudi enega od strokovnih 

profilov v ustanovi, socialnega pedagoga, ki je zaposlen na delovnem mestu individualnega 

habilitatorja.  

Socialnega pedagoga doživlja strokovno osebje kot sodelavca, ki je pri strokovnem delu v 

ustanovi nujno potreben, saj je orientiran na vsakega posameznika, na razumevanje njegovega 

vedenja ter usmerjanje v ustreznejše načine vedenja ter reagiranja, tako oseb s posebnimi 

potrebami, kot v odnosih zaposlenih s stanovalci.  

Na podlagi stališč strokovnega osebja o vlogi socialnega pedagoga v PSZ in nalog, ki jih 
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socialni pedagog v PSZ izvaja, lahko podobno, kot je Skalar (1993) oblikoval strateško 

metodične usmeritve za delo socialnega pedagoga v osnovni šoli, oblikujemo strateško 

metodične usmeritve za delo socialnega pedagoga v PSZ, pri tem pa je potrebno upoštevati 

pomembno razliko med populacijo otrok in odraslih ter med okoljem, kjer so ljudje s posebnimi 

potrebami v manjšini in okoljem, kjer se nahaja izključno populacija ljudi s posebnimi 

potrebami. Socialni pedagog uporablja metode in oblike dela, s katerimi ne stigmatizira ali 

izključuje ljudi, socialnopedagoško delo v PSZ pa se izvaja skladno s teoretskimi izhodišči in 

koncepti, ki so jih oblikovali Thiersch, (1986), Tuggener, (1993), Scheipl, (1993), Skalar, 

(1993), Kobolt, Rapuš Pavel, (2006), Zorc Maver, (1997). 

 

Strateško metodične usmeritve za delo socialnega pedagoga v PSZ: 

1) Socialni pedagog je delavec PSZ, kot so delavci PSZ socialna delavka, delovni terapevt in 

delovni inštruktorji, medicinske sestre, negovalci, varuhinje in ostali delavci. To pomeni, da je 

njegovo delo v interesu ustanove, v interesu vodstva, v interesu ostalih zaposlenih in predvsem 

v interesu odraslih oseb s posebnimi potrebami ter njihovih svojcev. Socialni pedagog ne išče 

zavezništva niti pri vodstvu, niti pri sodelavcih, niti pri osebah s posebnimi potrebami ali 

svojcih. Ni agent katerega koli od navedenih oseb proti drugim. Njegovo delo je prispevek k 

humanizaciji odnosov v ustanovi, prispevek k izboljšanju ustanove in njenega delovanja. 

2) Socialni pedagog prispeva s svojim delom in s svojimi posegi k normalizaciji razmer v 

ustanovi. 

3) Socialni pedagog ne dela za osebo s posebnimi potrebami, temveč z osebo s posebnimi 

potrebami. Ne dela za vodstvo, za zaposlene ali za svojce, pač pa z zaposlenimi, z vodstvom, s 

strokovnimi sodelavci in s svojci. 

4) Pri svojem delu je socialni pedagog usmerjen v ustanovo v celoti in se ne usmerja le na 

posameznika, ki je (tudi) v ustanovi, kot je PSZ, izstopajoč. Pripravlja različne dejavnosti in 

programe, v katere se lahko vključijo vse osebe s posebnimi potrebami, ne da bi katera koli 

med njimi bila še posebej izpostavljena, saj bi v nasprotnem primeru, namesto k integraciji, 

prispevali k segregaciji in marginalizaciji.  

Dejavnosti pripravlja tako, da se jih kot udeleženci ali sodelavci lahko udeležijo tudi ostali 

zaposleni in svojci. 

5) Pri načrtovanih dejavnostih socialni pedagog ne potrebuje posebnih informacij o osebah, ki 

se dejavnosti želijo udeležiti, pomembna je njihova želja, motiv za sodelovanje.  

6) Socialni pedagog prihaja v PSZ s svojim programom, s svojo vizijo in z jasno opredeljenimi 

cilji delovanja. Hkrati sprejema tudi naloge, ki mu jih nalaga ustanova, izvaja in rešuje pa jih 
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na izviren in ne stereotipen način (iskanje močnih točk, načinov pozitivnega potrjevanja, oblik 

zmanjševanja napetosti, konstruktivnega preživljanja časa, kreativnega udejstvovanja na 

različnih področjih,…).  

7) Socialni pedagog se vključuje v izvajanje standardnih nalog in reševanje težav PSZ. Skuša 

pa tudi prisluhniti vsem težavam, ki jih ustvarjajo posebne okoliščine v PSZ ali v širšem 

družbenem prostoru. Na izzive in težave se odziva sproti. 

8) Socialni pedagog se svojega dela ne loteva ljubiteljsko, zgolj iz samarijanskih nagibov, pač 

pa profesionalno, z jasno določenimi cilji in strategijami delovanja. 

 

V slovenskem prostoru prepoznavamo kot problem, da se v procesu hitenja, da bi izvedli 

zahteve evropske zakonodaje, ker se procesi deinstitucionalizacije pri nas zgodovinsko odvijajo 

drugače, kot drugje po Evropi, vse uporabnike, upravičence, osebe s posebnimi potrebami 

obravnava na enak način in se njihove pravice in možnosti realizacije le – teh, glede na njihovo 

specifiko meče v isti koš – enako naj bi veljalo za nekoga, ki je utrpel poškodbo glave v svojem 

odraslem obdobju, kot nekoga, ki ima težko motnjo v duševnem razvoju, nekoga, ki ima 

kronične težave v duševnem zdravju ali je gibalno oviran, njegov intelekt pa je izrazito razvit. 

Strinjamo se, da imajo vsi enake človekove pravice, da morajo imeti vsi zagotovljeno 

realizacijo vseh eksistencialnih potreb, vendar pa je potrebno tudi upoštevati, da tudi svoje 

potrebe in želje različne osebe s posebnimi potrebami dojemajo in prepoznavajo različno. 

Kar je za nekoga, njegovo doživljanje, kvaliteto življenja in razvoj nujno in kot tako to tudi 

prepoznava, je za nekoga drugega popolnoma nepomembno ali celo ogroža njegov občutek 

varnosti. 

Možnost individualizacije programov predstavlja dovolj širok in ohlapen zakonski okvir, da je 

res vsaki osebi zagotovljena možnost izbire storitev, različnih programov, ki ji omogoča poleg 

nujne realizacije eksistencialnih potreb tudi vsaj delno realizacijo osebnih želja in interesov, kar 

naj bi prispevalo h kvaliteti in zadovoljstvu v njihovem življenju. 

Program socialnega varstva predvideva zmanjševanje števila institucionalnih oblik namestitev, 

vendar je potreben čas, da se realizirajo tudi drugi pogoji v skupnosti, kar velja predvsem za 

majhne skupnosti in okolja, ki nimajo takih možnosti, kot jih lahko zagotovijo večja okolja. 

Vse dejavnosti morajo biti dobro razvite in dobro delovati, v korist ljudi s posebnimi potrebami. 

Gre za proces, kjer je potrebno imeti finančna sredstva, materialne pogoje in tudi ustrezno 

usposobljene strokovnjake, ki bodo v podporo ljudem pri samostojnem življenju. 

V obdobju tranzicije je potrebno financiranje na obeh področjih – tako v skupnosti, da se službe 

podpore in pomoči oblikujejo, kot v institucijah, ki jih je prav tako še potrebno vzdrževati in 
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zagotavljati ustreznost kvalitetnih programov. Tak položaj in take finančne potrebe pa se ne 

skladajo dobro s trenutno varčevalno strategijo naše države na vseh področjih.  

Naravnanost nekaterih akademikov in aktivistov nevladnih organizacij, ki svoj kritičen odnos 

do položaja oseb s posebnimi potrebami v zvezi z deinstitucionalizacijo izražajo na način, da 

žalijo zaposlene v institucijah kar povprek, je neustrezen, žaljiv in krivičen. Moralna drža in 

naravnanost sta stvar vsakega posameznika. Zaposleni v različnih ustanovah, kjer živijo osebe 

s posebnimi potrebami, si prizadevajo svoje delo opravljati kar najbolje v korist oseb s 

posebnimi potrebami. 

Na podlagi rezultatov o stališčih strokovnega osebja v PSZ o potrebnosti sledenju idej 

deinstitucionalizacije podajamo pobudo, da se pristopi k sodelovanju med različnimi akterji na 

področju podpore in skrbi za odrasle s posebnimi potrebami v Sloveniji. Povezovanje in 

sodelovanje med aktivisti MDI, akademiki, vsemi izvajalci storitev in osebami s posebnimi 

potrebami lahko s pozitivno naravnanostjo in pristopom vodi v oblikovanje tako potrebnih 

različnih kakovostnih oblik podpore in pomoči ljudem s posebnimi potrebami. 

Socialnih pedagogov v posebnih socialnih zavodih je malo. Študij socialne pedagogike bi moral 

več pozornosti posvetiti prav problematiki odraslih s posebnimi potrebami, ki se s svojimi 

težavami neredko znajdejo na ulici in osebno v slepi ulici. 

In ulica ne pozna vseh rešitev, ulica ne pozna niti minimalnih standardov življenja. Res se 

socialni pedagogi profesionalno ukvarjamo tudi s pouličnim delom, vključeni smo v različne 

oblike preventivnega in kurativnega delovanja v okviru nevladnih in drugih organizacij v 

skupnosti. Pa vendar – družbeno neuspešni odrasli, ne glede na razlog, zelo pogosto postanejo 

izključeni posamezniki, ki jih sistem podpore in pomoči pri nas doseže v zaporih, zaradi 

kriminalnih oblik vedenja, psihiatričnih bolnišnicah zaradi bolezni ali tudi določenih 

oblik neustreznega in/ali kriminalnega vedenja, v povezavi z boleznijo, ali v PSZ. Socialni 

pedagog je zagotovo tisti strokovnjak, ki posameznikom v ustanovi lahko ponudi podporo 

in pomoč pri vključevanju v življenje, v družbo. 

Če je kateri od profilov dovolj izobražen in dovolj senzibilen za prepoznavanje 

neustreznega ravnanja in odnosa do »ranljivih in šibkejših« posameznikov v družbi, je to 

zagotovo socialni pedagog, zato bi kot strokovni profil moral delovati na vseh področjih, 

kjer govorimo o ljudeh s posebnimi potrebami in o ljudeh v osebni stiski.  

Pričujoče magistrsko delo naj bo pobuda, da se socialno pedagoškemu delu v posebnih 

socialnih zavodih in drugih oblikah skrbi za odrasle s posebnimi potrebami, v okviru 

študija nameni več pozornosti.  

Hkrati bi bilo potrebno vplivati tudi na področje politike zaposlovanja, da se profil 
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socialnega pedagoga umesti v PSZ tudi kot sistemizirano delovno mesto. 

Specifičnih znanj, ki jih ima socialni pedagog, s katerimi je lahko v podporo in pomoč osebam 

s posebnimi potrebami, se v slovenskih posebnih socialnih zavodih vsaj minimalno zavedajo, 

v splošnem pa profil socialnega pedagoga kot tak, ni prepoznan. Na delovnem mestu 

individualni habilitator je skladno s sedanjo zakonodajo lahko zaposlen tudi vsak drug profil s 

področja humanizma. S sistemizacijo delovnega mesta socialnega pedagoga v PSZ bi bila ta 

pomanjkljivost odpravljena, osebam s posebnimi potrebami v PSZ pa bi bila s tem omogočena 

pravica do celostne obravnave.  

Vsekakor bi sistemizacija delovnega mesta socialnega pedagoga v PSZ vplivala na oblikovanje 

novih delovnih mest za socialne pedagoge. 

Namen magistrskega dela je bilo raziskati stališča strokovnega osebja o življenju oseb s 

posebnimi potrebami v PSZ, do katerih smo prišli preko kvalitativne analize delno 

strukturiranih intervjujev in preko analize dokumentov ustanove. Uporabljen raziskovalni 

pristop je predvidel, da bi lahko prišlo do razhajanj med tem, kar strokovni delavci trdijo ali 

zagovarjajo na deklarativni ravni, s tem, o čemer pišejo v svojih dokumentih - načrtih dela in 

poročilih, ki se oblikujejo na osnovi konkretnih življenjskih situacij v ustanovi, kar pa se v 

raziskavi ni potrdilo, saj med rezultati do razhajanj ni prišlo. 

Izbrani pristop se ne more izogniti izražanju osebnih stališč strokovnega osebja o življenju oseb 

v ustanovi, možnostih, ki jih nudi ustanova, o deinstitucionalizaciji in vlogi, ki jo ima v ustanovi 

socialni pedagog, vendar nas je prav to tudi zanimalo. S strani intervjuvanih oseb je bil izražen 

kritičen pogled na položaj in delo ustanove ter stališča o tem, kaj življenje v ustanovi ljudem v 

njej nudi. Kolikšna mera kritičnosti osebja se odrazi, pa izbrani način raziskovanja ne pokaže. 

Vsekakor bi bilo smiselno na področju tematike o življenju oseb s posebnimi potrebami v PSZ 

raziskovati dalje ter pridobiti mnenja samih oseb s posebnimi potrebami, in pa raziskati tudi 

stališča ostalih zaposlenih v ustanovi. S tem bi pridobili več različnih vidikov ter bolj celostno 

sliko o življenju ljudi v ustanovi.  
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7. PRILOGE 

Priloga 1: Socialno varstveni zavodi za odrasle v Sloveniji: 

- Socialno - varstveni zavod Dutovlje, 

- Socialno – varstveni zavod Hrastovec,  

- Dom Lukavci,  

- Dom Nine Pokorn Grmovje,  

- Prizma Ponikve - Posebni socialno varstveni zavod,  

delo pa na področju skrbi za odrasle s posebnimi potrebami opravljajo tudi nekateri domovi 

upokojencev s posebnimi enotami oz. kombinirani zavodi:  

- Dom upokojencev Idrija, enota Marof,  

- Dom upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo, 

- Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca,  

- Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, 

- Dom upokojencev Danice Vogrinec, enota Tabor, Maribor, 

- Dom starejših občanov Ljubljana – Bežigrad, 

- Dom starejših občanov Metlika, 

- Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. 

 

Storitve izvajajo tudi centri za usposabljanje, delo in varstvo: 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=78532
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- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnerja Dornava, 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga-Ig, 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus, Radovljica. 

 

 

 

 

Priloga 2: Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih v letu 2013 glede na 

starost in spol 

 

Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po: STAROSTNE SKUPINE, 

LETO , SPOL  

  
2013 

Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

Starostne skupine - SKUPAJ 2178 1248 930 

Starost pod 30 let 34 20 14 

Starost 30-39 let 132 88 44 

Starost 40-49 let 366 226 140 

Starost 50-59 let 578 355 223 

Starost 60-64 let 367 217 150 

Starost 65-69 let 227 127 100 

Starost 70-74 let 203 114 89 

Starost 75-79 let 111 50 61 

Starost 80 let ali več 160 51 109 

Opombe:  

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

Pridobljeno s spletne strani Statističnega urada R Slovenije, na dan 2.8.2015. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 

 

 

 

 

 

 

  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
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Priloga 3: Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih v letu 2013 glede na 

starost in spol - grafični prikaz 

 

     
Pridobljeno s spletne strani Statističnega urada R Slovenije, na dan 2.8.2015 

http://pxweb.stat.si/pxweb/igraph/MakeGraph.asp?onpx=y&pxfile=1262402S20158816346.p

x&PLanguage=2&menu=y&gr_type=1 
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Priloga 4: Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih v letu 2013 glede na 

stopnjo prizadetosti in spol 

 

Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po: STOPNJA 

PRIZADETOSTI, LETO , SPOL  

  
2013 

Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

Stopnja prizadetosti - SKUPAJ 2178 1248 930 

Dolgotrajne težave v duševnem razvoju 839 493 346 

Zmerne motnje v duševnem razvoju 172 84 88 

Težje motnje v duševnem razvoju 115 64 51 

Težke motnje v duševnem razvoju 73 38 35 

Več motenj 901 530 371 

Gibalna ali senzorna oviranost 70 37 33 

Drugo 8 2 6 

Opombe:  

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 

STOPNJA PRIZADETOSTI 

Več motenj: Sem sodijo oskrbovanci z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in 

osebnosti, gibalnimi, senzornimi oviranostmi in poškodbami glave. 

 

STOPNJA PRIZADETOSTI 

Drugo: Sem sodijo oskrbovanci, ki imajo le somatske bolezni in niso uvrščeni v nobeno od naštetih 

skupin. 

Pridobljeno s spletne strani Statističnega urada R Slovenije, na dan 2.8.2015. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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Priloga 5: Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih v letu 2013 glede na 

stopnjo prizadetosti in spol – grafični prikaz 

 

 
Pridobljeno s spletne strani Statističnega urada R Slovenije, na dan 2.8.2015. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/igraph/MakeGraph.asp?onpx=y&pxfile=1262403S201588323195.

px&PLanguage=2&menu=y&gr_type=1 
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Priloga 6: Struktura stanovalcev DU Petrovo Brdo v letu 2014  

 

GLEDE NA DIAGNOZO ŠTEVILO 

ODRASLE OSEBE Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM 

ZDRAVJU 

57 

ODRASLE OSEBE Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU  17 

ODRASLE OSEBE S TEŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU  2 

ODRASLE OSEBE S TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU  1 

ODRASLE OSEBE Z VEČ MOTNJAMI  18 

SKUPAJ 95 

Vir: Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 2015: 

15) 
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Priloga 7: ENOTA PETROVO BRDO – področja sodelovanja s stanovalci 

 

 
Vir: Strokovno poročilo Doma upokojencev Podbrdo za leto 2014 (DU Podbrdo, februar 2015) 

  

KULTURNE VSEBINE

•DOMSKA KNJIŽNJICA

•POTUJOČA KNJIŽNJICA

•OGLEDI FILMOV

•PRIREDITVE

ŠPORTNE VSEBINE

• IZLETI

• JUTRANJA TELOVADBA

• NAMIZNI TENIS

• POHODI

• HOJA

• KOLESARJENJE

• SPREHODI

• INDIVIDUALNI KRAJŠI SPREHODI

• RAZGIBAVANJE

IZOBRAŽEVALNE 
VSEBINE

• KUHARSKI KROŽEK

• TEMATSKO POGOVORNA SKUPINA

• KVIZI

• UGANKARSKE URICE

• BRALNA URA

• SKUPINI ZA URJENJE SPOMINA

• ZAPOSLITEV Z UPORABNIMI ZNANJI

• KREATIVNA SKUPINA

• RAČUNALNIŠTVO

SPROSTITVENE 
VSEBINE

• GLASBENA URICA

• TOMBOLA

• ČAJANKA

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

• DRUŽABNE URE

• OBISKI DOMAČIH KRAJEV

• PLESNE VAJE

• PEVSKI ZBOR

SOCIALNO 
PEDAGOŠKE 

VSEBINE

•SKUPINA MAVRICA

•SKUPINA ŠMARNICA

•INDIVIDUALNO DELO

•INDIVIDUALNI RAZGOVORI

ZAPOSLITVENE 
VSEBINE

•SODELOVANJE V DELOVNI TERAPIJI

•AKTIVNOSTI NA II NADSTROPJU

•AKTIVNOSTI NA I NADSTROPJU

•HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI

•UREJANJE OKOLICE

SOBOTNE VSEBINE

•DRAMSKA SKUPINA

•BRALNE URICE

•SPREHAJALNA SKUPINA

•AKTIVNOSTI V FTH

•LIKOVNA SKUPINA
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Priloga 8: Program in plan socialno pedagoške službe za leto 2014 (DU Podbrdo, 2014) 

 

- ohranjanje osebne integritete stanovalcev, 

- spodbujanje in krepitev pozitivne samopodobe pri stanovalcih,  

- priprava in izvajanje različnih dejavnosti za stanovalce za ohranjanje naučenih znanj in 

pridobljenih veščin ter samostojne skrbi zase, 

- aktiviranje in motiviranje posameznih stanovalcev za vključevanje v dnevne aktivnosti in 

dejavnosti delovne terapije, 

- učenje ustreznejšega vedenja posameznih stanovalcev, 

- učenje ustreznejših pristopov, ustrezne komunikacije v odnosih med stanovalci, 

- individualno socialno in specialno pedagoško delo, prilagojeno posameznim stanovalcem, 

- priprava individualnih načrtov za stanovalce in vrednotenje izvedenih nalog dela ter 

individualnih načrtov, 

- vključevanje stanovalcev v zunanje okolje, 

- sodelovanje s svojci stanovalcev, 

- vodenje dokumentacije socialno pedagoške službe, 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi službami doma, 

- strokovno izobraževanje in usposabljanje,  

- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, lokalno skupnostjo, mediji. 

 

Vsebine dela socialno pedagoške službe: 

- neposredno delo s posameznikom, z najvišjo možno mero njegove participacije, 

- delo s skupino, 

- priprave na delo s posameznikom in skupino, 

- dokumentiranje opravljenega dela, 

- vodenje druge socialno pedagoške dokumentacije,  

- načrtovanje, evalviranje, analiziranje, priprava projektov in programov, 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi službami v domu, 

- sodelovanje v različnih oblikah strokovnih srečanj v okviru strokovnih služb Doma in izven 

njega, 

- izobraževanje, 

- drugo delo. 

 

- Neposredno delo s posameznikom: 

Individualno socialno in specialno pedagoško delo je prilagojeno posameznemu stanovalcu, 

upošteva njegovo osebnost, bolezen oziroma motnjo, njegove sposobnosti in v preteklosti 

pridobljene veščine ter posameznikov interes po vključitvi v obravnavo.  

Je načrtovano, usmerjeno in kontinuirano delo s stanovalci, katerega namen je: 

a) ohranjanje pridobljenih znanj in veščin, 

b) učenje drugačnih, ustreznejših načinov vedenja, 

c) razbremenitev čustvenih stisk stanovalca, 
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d) kreativno izražanje in sprostitev,  

e) izražanje preko različnih oblik nadomestne komunikacije.  

 

- Delo s skupino: 

Različne oblike socialno pedagoškega dela so namenjene večjemu številu stanovalcev. 

Dejavnosti, namenjene aktivnemu preživljanju dneva in ohranjanju kognitivnih sposobnosti 

stanovalcev: 

- kvizi, Ugankarske urice in druge oblike »neformalnega« učenja in ohranjanja znanj, 

- skupine za samopomoč, 

- tematske pogovorne skupine (vzgojno-edukativno področje, psiho-socialno področje), 

- dejavnosti za stanovalce izven prostorov doma (pohodi, obiski kulturnih prireditev) 

Za izvedbo dejavnosti sta potrebni:  

- priprava programa, 

- priprava materialov (revij, knjig, avdio in video posnetkov ter drugih materialov) za 

ohranjanje splošne razgledanosti ter spodbujanje interesov, 

- tehnična priprava. 

Oba načina dela zahtevata predhodno pripravo dejavnosti in materialov ter načrt dela, ob 

zaključku pa dokumentiranje procesa, vrednotenje in evidentiranje opravljenega dela. 

 

- Delo na drugih področjih: 

- priprava mesečnega časopisa, 

- priprava letnega časopisa, 

- sodelovanje v pripravi prireditev v Domu, 

- spremstvo stanovalcev na dejavnostih in prireditvah izven Doma, 

- urejanje spletne strani DU Petrovo Brdo,  

- delo na področju medijev, 

- knjižnica, vodenje izposoje gradiv, 

- izobraževanje. 

 

- Vodenje socialno pedagoške dokumentacije in priprava na delo: 

- osebna mapa stanovalca s potrebnimi podatki, 

- individualni načrt, 

- observacije, 

- obrazec ohranjenih pridobljenih uporabnih znanj, 
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- uradni zaznamki,  

- zapisi pogovorov, 

- evalvacije individualnih načrtov, 

- poročila, 

- programi in projekti, 

- -analiza. 

Priprava na delo: 

- iskanje ustreznih gradiv in materialov za delo z različnimi stanovalci in za potrebe različnih 

skupin (učbeniki, knjige, spletne strani, obisk knjižnic, didaktični pripomočki),  

- priprava in prilagajanje gradiv in materialov, 

- fotokopiranje materialov,… 

 

- Sodelovanje z drugimi strokovnimi službami: 

Stalno sodelovanje, izmenjava opažanj in informacij, izmenjava mnenj in usklajevanje strategij 

dela s stanovalci z drugimi strokovnimi službami (socialno delo, delovna terapija, varuhinje in 

zdravstveno negovalna služba)  

Tematski teden – v sodelovanju vseh služb doma se organizira teden, npr. posvečen zdravi 

prehrani  

 

- Strokovno izobraževanje in usposabljanje: 

- interna izobraževanja; 

- udeležba na Tednu možganov (brezplačna srečanja, seminarji in okrogle mize  na temo 

nevro znanosti in delovanja možganov, http://www.sinapsa.org/TM/); 

- seminarji v okviru Socialne zbornice Slovenije,  

- seminarji v okviru Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, sekcija 

MVO in defektološka sekcija;  

- seminarji v okviru Združenja za socialno pedagogiko; 

- seminarji in strokovna srečanja v okviru Sekcije za Downov sindrom; 

- seminarji Psihiatrične klinike Ljubljana, EZOA, 

- izobraževanja s področja turizma za osebe s posebnimi potrebami; 

 

- Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in lokalno skupnostjo: 

- sodelovanje z drugimi domovi upokojencev (tradicionalno z DSO Preddvor, kviz 

stanovalcev obeh domov v Preddvoru) in s posebnimi socialnimi zavodi (Športne igre), 
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Zveza Sožitje, 

- povezava s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov - Tačke pomagačke,  

- prispevki stanovalcev v lokalnem časopisju (Epicenter, Goriška, Primorske novice, 

Gorenjski glas,…), 

- obiski razstav in kulturnih prireditev v lokalnem okolju (občina Železniki, občina Tolmin), 

- izvajanje skrbništva za poseben primer za enega od stanovalcev. 
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Priloga 9: Tematska vprašanja delno strukturiranega intervjuja 

 

Področja raziskovanja, ki so bila del intervjujev s strokovnim osebjem: 

Podatki o strokovnem delavcu:  

- skupna delovna doba, delovna doba v ustanovi, delovno mesto, 

- področja drugih zaposlitev. 

 

Stanovalci: 

Kaj menite o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami (OPP) v vaši ustanovi? 

Kaj jim vaša ustanova ponuja? 

Kako in koliko nudi in izvaja ustrezne programe za OPP? 

Ali ocenjujete, da je življenje OPP v tej ustanovi kvalitetno?  

Kakšno je vaše mnenje o heterogenosti stanovalcev v ustanovi? Kaj to pomeni za strokovno 

delo in kaj za stanovalce? 

Kakšne druge možnosti še vidite za stanovalce, ki sedaj živijo pri vas?  

Menite, da bi lahko živeli tudi v kakšni drugi obliki ali samostojno ob spremljanju? 

Kakšna so vaša pričakovanja glede stanovalcev? 

Ali so stanovalci izpostavljeni preveč tveganjem ali so pretirano zaščiteni? 

Jim omogočate, da sami izbirajo in da delajo napake? 

Kako se odzivate na problematiko stanovalcev?  

Ali vaša ustanova stanovalce pasivizira ali jih postavlja v aktivno vlogo in delovanje?  

Kakšne imajo stanovalci možnosti za razvijanje in ohranjanje osebnih spretnosti in veščin? 

Kako poimenujete stanovalce?  

Kako jih nazivate? 

Kako se stanovalci imenujejo sami? 

 

Dokumentacija: 

Oblikovanje individualnih programov – izvajanje zakonskih zahtev ali kaj drugega?  

Ovire in prednosti za pripravo in izvajanje programov.  

So individualni programi sami sebi namen ali jih uporabljate pri načrtovanju življenja in dela 

ustanove?  

Kaj ovira možnosti izvajanja individualnih programov ali menite, da jih izvajate ustrezno? 

 

Sodelovanje s svojci in z zunanjim okoljem: 

Sodelovanje s svojci – kako ga ocenjujete? 

K čemu prispevajo svojci? 

Kaj za vas predstavljajo zunanji obiskovalci ustanove?  

Nadzor, dobrodošlo spremembo in pozitivno izkušnjo za stanovalce? 

 

Osebje: 

Ali svoje delo ocenjujete kot kakovostno? Na čem temelji vaša ocena? 

Ali je osebje ustrezno usposobljeno za opravljanje svojega dela? Kakšna, katera izobraževanja 

potrebujete? 

Kakšno izobrazbo naj bi imeli zaposleni v tej ustanovi? 
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Kako se zaposleni odzivate na novosti, spremembe?  

Kakšen je vaš pogled na sodelovanje s svojci? 

Sodelovanje s sodelavci, z drugimi profili – usklajenost delovanja, ravnanja, pričakovanj. 

Čemu dajete prednost – zdravju, počutju, zdravilom, odnosom... 

Socialni pedagog v vaši ustanovi? Ustrezen profil? Njegova znanja? Njegova specifičnost? 

Socialni/specialni pedagog?  

 

Ustanova in deinstitucionalizacija: 

Kaj za vas pomeni deinstitucionalizacija? 

Se strinjate s tem načelom?  

Kakšna je možnost za izvedbo v slovenskem prostoru?  

Kako gledate na to dogajanje v Sloveniji in na strokovna mnenja in mnenja nekaterih interesnih 

skupin? 

Ali ima ustanova ustrezno obliko organiziranosti?  

Lokacija ustanove. 

Primerjava z drugimi ustanovami, ki skrbijo za OPP. 
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Priloga 10: Primer zapisa intervjuja s strokovnim osebjem (del intervjuja) 

 

13) Hiša stanovalce, ki so tukaj, dela aktivne, jih aktivira ali jih pasivizira? V kakšno vlogo 

jih postavi? Ali jim preveč vsega ponuja namesto njih, jim dopušča napake, pomote, 

izbire, kako je s tem? Naravnanost našega delovanja? 

Naše delovanje je zelo naravnano na aktivacijo stanovalcev, s tem da bi se zaposlili, da bi 

uvideli koristnost aktivacije in koristnost dela, za ker to je – če človek nekaj dela, se vidi 

rezultat, se čuti koristnega in posledično je vse počutje boljše in mi smo kot celota k temu zelo 

naravnani. Tu jaz vidim samo plus.  

 

14) Se pravi se jih ne postavlja v pasivno vlogo, pa jih niti ne sili, da morajo? 

Ja, zdaj nekateri to včasih vzamejo kot nek določen pritisk, recimo, že to pričakovanje, da se 

pač nekam vključijo, s tem da to skozi bolezenske znake da upoštevat in upoštevamo. Določena 

obolenja imajo določene posledice na počutju, na motivaciji in s tem je veliko problemov. Pri 

psihiatričnih obolenjih je motivacija eden izmed glavnih problemov in na tem zelo veliko 

delamo, tudi v sodelovanju s psihiatrinjo. Se posvetujemo in tudi v povezavi s tvojim delom. 

Se mi zdi, da je tukaj noter super sodelovanje, da se vidi, kaj se od nekoga še lahko pričakuje 

in včasih stanovalci to jemljejo, kot da so malo pod pritiskom. Ampak je to vedno z namenom, 

da se oni v bistvu boljše počutijo. Končni rezultat bi bil vsak, ki vidi, da je še sposoben nekaj 

naredit, je potem tudi bolj zadovoljen sam s sabo. In skozi leta se pokaže kakšen uspeh, ki ga 

niti ne pričakuješ. Ko vztrajaš pri nekem delu in že 100 x misliš, da ni nobenega efekta, zakaj 

to sploh počnemo. Primer stanovalke, ko se je izkazalo po 10 letih, da je rajši ostala tukaj, kot 

pa šla domov.  

 

15) Kako imenuješ stanovalce oz kako se tu imenuje stanovalce? Kot stanovalce, 

oskrbovance, kakšen je izraz, ki je tebi bližji?  

Uporabljam izraz stanovalci, največkrat, oskrbovanci mi je že malo zastarel izraz. V bistvu bolj 

označuje potrebo po oskrbi samo ali kako bi rekla, da se nekako oskrbujejo. Stanovalci se mi 

zdi lepši, širši izraz in pa ker tukaj na prvem mestu stanujejo in ne kategorizira.  

 

16) Kaj pa potem nazivanje ljudi? Gospod, gospa ali brez tega? Kaj ti je bližje, kaj misliš, 

da je bolj prav? 

Glede na, prav teoretično, če jih ne bi poznala, bi vsakemu rekla gospod/gospa, tako pa ker 

vem, da nekateri enostavno to ne želijo, rečem tako, kot želijo. Ne grem pa tako daleč, da bi jih 

tikala, nekateri tudi to rečejo, da bi želeli, da se tikamo, vendar se tu noter s tem ne strinjam, ter 

vse absolutno vikam – imenujem jih na primer ali gospa Majdka ali po priimku, kakor nekdo 

želi, na tak način. Tudi Majdka noče biti Majda, pa vem, da jo je treba Majdka poklicat. 

Dostikrat rečem gospa, tikanje se mi absolutno ne zdi sprejemljivo. 
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Priloga 11: Primer intervjuja s strokovnim osebjem in kodiranja (del intervjuja) 

 
 pojmi, TEMATSKA PODROČJA 

5) Kaj pričakuješ od nekoga, ki pride živet 

sem? 

Treba mu je dati čas, da se na novo navadi. Treba 

mu je predstaviti, kam se lahko vključi, ima 

možnost, da pove, kaj mu ustreza, da se vključuje, 

v tisto, kar mu ustreza. Fino je, če pride do 

spoznanja, da mu hitreje mine čas, če se ukvarja 

z dejavnostmi in spozna, da je še kaj sposoben – 

pričakujem njegovo maksimalno vključenost na 

vseh življenjskih področjih. 

Vsak ima pravico zavrniti sodelovanje, vsak ima 

pravico reči ne. Pomembno je, da se išče stvari, 

ki ga zanimajo, in da se potrudi, da se mu neko 

dejavnost približa. 

6) So ljudje v PSZ preveč izpostavljeni 

zahtevam? 

Potek dneva se skuša približat običajnemu poteku 

dneva zunaj, mislim, da to ni za njih prevelik 

izziv. Mogoče je prej nasprotno, da jim še preveč 

sugeriramo. To je potrebno sugerirat, ker sami 

nimajo idej, kaj bi počeli. 

Tudi drugje bi bilo tako – če se doma angažirajo, 

če imajo čas in voljo in denar, potem je še nekako 

poskrbljeno zanje, če teh možnosti ni, pa so 

prepuščeni sami sebi. Je odvisno od 

posameznika, koliko ima ohranjenih sposobnosti 

in želje, da se vključuje, da navezuje stike, ali želi 

iz hiše. Odvisno je od primera do primera, veliko 

je  oz. največji delež je na tistih, ki zanje skrbijo.  

7) Kako se odzivate na problematiko 

stanovalcev?  

Na problematiko se zelo hitro odzivamo, vse se 

rešuje sproti, isti dan. Smo zelo hitri, probleme 

rešujemo sproti, 

8) Kakšni pa so odzivi na njihove predloge?  

Če so njihovi predlogi taki, da je treba hitro 

odreagirat, se hitro odreagira, se skliče sestanek, 

to je takoj. Če gre za stvari, ki se lahko odložijo, 

je potem to v nekem doglednem času, odvisno 

tudi, za katero stvar gre. Mislim, da se 

stanovalcem dobro prisluhne, da se upošteva 

njihove želje. 

PRIČAKOVANJA DO STANOVALCEV 

NARAVNANOST USTANOVE 

čas, da se navadi 

predstavitev dejavnosti 

 

izbere, kar mu ustreza 

 

spoznanja o koristnosti dejavnosti 

 

vključenost na vseh področjih 

 

pravica do zavrnitve sodelovanja 

 

iskanje interesov 

trud, motiviranje za vključitev v neko dejavnost 

 

podoben potek dneva kot zunaj 

 

 

preveč sugeriranja? 

nimajo idej, kaj početi 

 

angažiranje doma, pogoji, potem je poskrbljeno 

zanje, 

če ni – prepuščenost samim sebi 

 

ohranjene sposobnosti in želje pri vsakem 

posamezniku za vključevanje, 

stike 

večinoma zanje skrbijo drugi 

 

 

hiter odziv na probleme 

sprotno reševanje 

 

 

 

reakcija na predloge – odvisna od predlogov 

 

 

odlog 

stanovalcem se dobro prisluhne 
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Priloga 12: Oblikovanje tematskih področij 

 

Tabela 1: Odzivanje na potrebe odraslih oseb s posebnimi potrebami v PSZ 

ODZIVANJE NA POTREBE ODRASLIH 

OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V PSZ 

Sogovorniki govorijo o tem, kako se osebje 

odziva na potrebe ljudi v ustanovi: 

obravnavanje vsakega stanovalca kot individuum I 3:»…gledamo predvsem to, vsakega človeka kot 

individuum.« 

upoštevanje vsakega stanovalca, njegovih potreb 

in želja 

I 1:»…pogledamo prav vsakega stanovalca 

posebej in njegove želje, njegove navade, njegove 

potrebe,…« 

I 4:»…se stanovalcem dobro prisluhne, da se 

upošteva njihove želje.« 

poznavanje in razumevanje njegovih potreb, 

želja, navad 

I 1:»…njim je preveč, da morajo sodelovati, ne 

skuhati kosilo, ampak sodelovati pri 

gospodinjskih opravilih…« 

prilagajanje dejavnosti stanovalcem v največji 

možni meri 

 

I 6:»Programi so prilagojeni željam in 

zmožnostim stanovalcev. So taki, da omogočajo 

ohranjanje znanj in izkušenj, veščin, ki so jih 

imeli ljudje že prej, lahko ostanejo aktivni na 

enakih področjih, kot prej,« 

I 1:»…imamo možnosti, da se stanovalec odloči, 

da bo opravljal dela oz. da bo po svojih željah 

izdeloval npr. slike ali pa štikal ali pa štrikal. V 

bistvu vsakemu stanovalcu poskušamo poiskat 

tisto, kar bi on želel delat in potem to 

nadgradimo…« 

ažurnost, hitra odzivnost pri prepoznavanju težav, 

bolezni, spremenjenih potreb, želja in interesov 

 

I 5:»…Težave prepoznamo hitro, vse ljudi 

poznamo in resno vzamemo, ko nam potožijo,« 

I 4:»Na problematiko se zelo hitro odzivamo, vse 

se rešuje sproti, isti dan. Smo zelo hitri, 

probleme rešujemo sproti…« 

potrebne prilagoditve stanovalcem I 4:»Za različne ljudi so različni programi, 

absolutno se je treba prilagajat.« 

aktivno delovanje stanovalcev I 5:»Niso vsi odvisni od nas,« 

možnosti samostojnega urejanja osebnih stvari I 2:»…on si je urejal sam in tudi sam še ve točno 

datume za naprej in to mu bomo tudi pustili, 

dokler bo to sam želel in zmogel.« 

Strokovno osebje meni tudi, da PSZ 

zagotavlja/nudi odraslim s posebnimi 

potrebami: 

 

zadovoljitev osnovnih potreb in druženje, 

aktivnosti, dejavnosti  

I 4:»Zadovoljitev najbolj osnovnih potreb in še 

nekaj več; da se družijo med sabo, prireditve, da 

imajo zanimivo življenje in imajo nekaj z vsakega 

področja.« 

občutek koristnosti, omogočanje kvalitetnega 

življenja 

I 1:»…si pač najde eno stvar ali več stvari, ki ga 

veselijo in kjer dobi občutek koristnosti, kjer ne 

nazadnje tudi nekaj zasluži, kjer vidi, da se potem 
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njegov izdelek proda in kjer ima nekaj od tega, 

kar je naredil.« 

več možnosti, kot jih nudi družina/domače 

okolje, pestrost, raznovrstnost dejavnosti 

I 4:»Njihovo življenje je kvalitetno, ker je bolj 

pestro, kot bi bilo doma.« 

zagotavljanje varnosti in občutka varnosti I 2:»so tukaj bolj varne, se počutijo bolj varne in 

že s tem boljše funkcionirajo.« 

ustrezna skrb za potrebe in želje ljudi I 6: »pomembno, da se stanovalec dobro počuti, 

to pa se lahko, če ima dobre medsebojne odnose, 

če se čuti sprejetega, razumljenega in 

spoštovanega« 

poznavanje in upoštevanje stanovalcev in 

njihovih potreb 

I 1: »V bistvu zmeraj se prilagajamo na človeka, 

da mu ne povzročimo večje stiske ali pa 

problema.« 

neugoden vpliv na samostojnost nekaterih 

stanovalcev 

I 5: »Včasih jih dom pasivizira, ko bi lahko bili 

samostojni« 

različnost dejavnosti I 2:»Se je v tem času izredno velik novih stvari 

odprlo, veliko različnih možnosti odprlo, kaj se 

lahko, kaj jim nudimo, kaj lahko počnejo.« 
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Tabela 2: Cilji in pričakovanja 

CILJI IN PRIČAKOVANJA Strokovno osebje meni, da PSZ želi realizirati 

naslednje cilje pri delu z odraslimi osebami s 

posebnimi potrebami: 

zadovoljstvo in dobro počutje stanovalcev 

 

I 3:»Kakšna so pričakovanja, zame, moje osebno 

mišljenje je, da mora biti človek zadovoljen.« 

I 5:»…cilj je njihovo zadovoljstvo, pa ni važno ali 

se vključi v 20 ali 2 aktivnosti« 

I 3:»…njihovo osebno zadovoljstvo je odraz 

njihovega stanja in našega ustreznega, pravega 

dela, kar je težko doseči pri vseh 95 ljudeh, 

vendar je potrebno delat v tej smeri,« 

I 6:»… da se dobro počuti tu, da si najde družbo, 

da med vsemi, ki smo v hiši, ni osamljen, da 

ostane aktiven, dejaven in ne da se uleže v 

posteljo in čaka, da mine dan.« 

občutek varnosti, občutek domačnosti v domu I 5: »res nam je pomembno, da je človek varen, 

da se dobro počuti.« 

I 5:»meni je dobro, da so oni zadovoljni, da se 

počutijo varne in zadovoljne. Tisti, ki rečejo, da 

se počutijo kot doma, nekateri to rečejo, da je tu 

njihov drugi dom, to je najvažneje.« 

zagotavljanje individualnosti 

 

I 1:»Stremimo k razvoju in čim večji 

individualnosti.« 

I 3:»Vsak je svojevrsten. Vsak ima svoje ideje, 

svoje potrebe.« 

I 5:»…vsak se razlikuje od drugega,« 

spoštovanje osebe, njenih želja I 4:»ima možnost, da pove, kaj mu ustreza, da se 

vključuje, v tisto, kar mu ustreza.« 

aktivna vloga stanovalcev na vseh področjih 

aktivno preživljanje dneva 

I 1:»da vsak stanovalec, seveda, ki to zmore, 

vstane in poskuša bit vsaj del dneva pokonci.«  

I 2:»…če človek nekaj dela, se vidi rezultat, se 

čuti koristnega in posledično je vse počutje boljše 

in mi smo kot celota k temu zelo naravnani.« 

I 4:»pričakujem njegovo maksimalno vključenost 

na vseh življenjskih področjih.« 

I 6:»…da najde dejavnosti, ki ga veselijo in s 

katerimi se zaposli (pa tudi če je to le igranje na 

inštrument ali tombola)« 

samostojnost stanovalcev pri vseh aktivnostih, 

glede na zmožnosti 

 

I 4:»…da bi bili stanovalci čim bolj aktivni na 

vseh področjih – pri skrbi za sebe, pri izrabi 

prostega časa.« 

I 5:»Naš cilj je, da bi bili čim bolj samostojni, da 

bi se čim bolj domače počutili tu, to skušamo 

doseči, in da bi ohranili, kar znajo« 

ohranitev sposobnosti, veščin in znanj čim daljši 

čas 

I 5:»…da bi ohranili, kar znajo, čim dalj časa.« 
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izvajanje in razvijanje raznovrstnih dejavnosti za 

stanovalce: 

I 1:»…stanovalci bi potem imeli večjo možnost 

izbire, mogoče bi tudi kakšen od tistih, ki ni 

nikamor vključen, imel na voljo še kakšnih deset 

ponudb in mogoče bi mu kakšna od tistih desetih 

pa bila všeč.« 

prilagoditev na nov način življenja, za kar je 

potreben določen čas 

I 4:»Treba mu je dati čas, da se na novo navadi.« 

vključitev v predstavljene dejavnosti, za katere 

imajo interes, zanimanje 

I 4:»Treba mu je predstaviti, kam se lahko vključi, 

ima možnost, da pove, kaj mu ustreza, da se 

vključuje, v tisto, kar mu ustreza. 

pričakujem njegovo maksimalno vključenost na 

vseh življenjskih področjih.« 

I 6:»da ostane aktiven, dejaven in ne da se uleže 

v posteljo in čaka, da mine dan.« 

I 4:»Pomembno je, da se išče stvari, ki ga 

zanimajo, in da se potrudi, da se mu neko 

dejavnost približa.« 

Spoznanje/ugotovitev o smiselnosti vključitve v 

dejavnosti, zaposlitve 

I 4:»Fino je, če pride do spoznanja, da mu hitreje 

mine čas, če se ukvarja z dejavnostmi in spozna, 

da je še kaj sposoben – pričakujem njegovo 

maksimalno vključenost na vseh življenjskih 

področjih.« 
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Tabela 3: Način dela 

NAČIN DELA Strokovno osebje navaja kot pomembno:  

vključenost stanovalcev v dejavnosti, aktivnosti I 1:»…da si človek zapolni čas z delom in z zabavo 

tudi.« 

stanovalci so slišani, 

stanovalci imajo pravico do svojega mnenja,  

lastnih (tudi napačnih) odločitev in potez, povratna 

informacija strokovnega osebja, samostojno 

odločanje stanovalcev 

I 5:»Omogočamo jim, da lahko izbirajo. Jim 

probamo povedat, da delajo nekaj narobe. 

Stanovalcem, ki so želeli odit, smo povedali naše 

mnenje. Enemu gospodu smo povedali, da menimo, 

da ne zmore živeti sam, je povratnik, še vedno je 

želel oditi in je odšel.« 

I 6:»Stanovalcem pa povemo, kadar želijo narediti 

nekaj, se odločajo o nečem, kaj menimo o tem, 

svetujemo, seznanimo z drugimi možnostmi,… 

nikoli se jih ne pusti brez informacij, ki jih iščejo, 

želijo, tudi če menimo, da tako ravnanje zanje ni 

ustrezno ali dobro.« 

celosten pogled na življenje stanovalca, celostna 

slika o stanovalcu 

I 6:»…gre za celostno obravnavo, spremljanje, 

nudenje storitev.« 

spodbujanje aktivnega preživljanja časa I 1:»…veliko pomagamo, jih spodbujamo in jim 

poskušamo tako prikazat, da je zanje koristno, da je 

zanje to dobro, da se nekam vključijo,« 

upoštevanje in spoštovanje interesnih področij 

stanovalcev 

I 4:»Že ob sprejemu jim takoj postavimo vprašanje: 

»S čim ste se do zdaj ukvarjali?«, pa tudi če je bila 

ta aktivnost daleč nazaj, skušamo s tem nadaljevati, 

sploh če je človek pri tem užival. Včasih, če tako 

dejavnost ne zmore več izvajati, skušamo poiskati 

podobno, prilagodit stvari.« 

omogočanje ohranjanja znanj in veščin preko 

različnih dejavnosti 

I 6:»Vse, kar pripravljamo, izvajamo, je z 

namenom, da ohranjajo veščine, znanja in da so 

aktivni, kolikor je le možno. Aktivnosti niso le nekaj, 

da mine čas – namenjene so ohranjanju znanj, 

veščin, kondicije, dobremu počutju,…« 

dopuščanje zavrnitve sodelovanja I 1:»Lahko izbirajo, da ne bojo nič počeli, to je 

njihova, nekako pravica.« 

kontinuirano spremljanje stanovalcev I 5:»Mi stanovalce bolj spremljamo, smo z njimi, je 

drugače, kot ga vidi nekdo, ki pride na teden ali 

štirinajst dni in je slika čisto druga. Mi spremljamo 

kontinuirano eno osebo.« 

posvečanje pozornosti stanovalcem  I 5:»Vsem prisluhnemo in jim svetujemo, kako in 

kaj.« 

I 5:»…vse poznamo po imenih, vsi so videni in 

spremljani.« 

individualno obravnavanje, več pozornosti 

stanovalcem, ki se niso pripravljeni nikamor 

vključevati 

I 1:»…imamo tudi nekaj takih stanovalcev, ki se jih 

v vsem času, kar bivajo tukaj, ni uspelo nikamor 

vključit. Taki stanovalci so potem individualno bolj 

obravnavani, po posebnih metodah se dela z njimi, 

čeprav pa žal moramo reči, da ves trud strokovnih 

delavcev prinese zelo majhne rezultate.« 

preusmeritev pozornosti z aktivnosti in  dejavnosti I 2:»…če je človek resno bolan, je pač zdravje 
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na zdravstveno stanje, kadar je to potrebno prvo.« 

vzgojno edukativno delovanje v povezavi z 

načinom življenja, boleznimi, dietami,… 

I 2:»Delujemo zdravstveno vzgojno, stalno 

poučujemo.« 

upoštevanje, prilagajanje stanovalcem I 4:»Mislim, da se stanovalcem dobro prisluhne, da 

se upošteva njihove želje.« 

I 3:»tisti, ki imajo strašanski odpor, jih ne silimo.« 

prilagajanje izvedbe dejavnosti času svojcev I 1:»Smo poskušali narediti že marsikaj, ob 

sobotah, v popoldanskem času. Sicer se skušamo 

prilagoditi času dneva svojcev, ko bi največ svojcev 

lahko prišlo na obisk,…« 

skupna priprava individualnega načrta (strokovni 

delavec in stanovalec), razgovor s stanovalcem 

I 1:»vsak strokovni delavec opravi razgovor z njim 

vsak s svojega strokovnega področja, in da ugotovi 

potem potrebe, navade, posebnosti, vse to, kar nam 

pozneje pride prav pri delu s stanovalcem.« 

I 4:»…delava skupaj preko neformalnega pogovora 

z njim.« 

delovanje in sledenje ciljem individualnega načrta 

stanovalca  

I 1:»… sledi le posamezen strokovni delavec svojim 

ciljem.« 

poznavanje lastnosti, značilnosti stanovalcev  I 5:»Velik poudarek je tu na opolnomočenju 

stanovalcev in ne sme biti vse prepuščeno osebju.« 

I 5:»Nekateri se bojijo aktivne vloge pri odločanju 

– jih je treba v tem spodbujat in podpirat, zato jim 

tudi to rečemo.« 

ponudba dejavnosti stanovalcem  I 3:»Ponudiš, ponudba je, kdor želi, lahko pride. 

Svetujemo mu, priporočimo mu, zdaj odločit se 

mora pa sam.« 

način delovanja ob nestrinjanju z željami, načrti 

stanovalca  

I 6:»Stanovalci zase odločajo sami in ja, delajo tudi 

napake.« 

dolžnost skrbeti za varnost in zdravje stanovalcev I 1:»…v bistvu smo dolžni skrbet za naše 

stanovalce, jih obvarovati pred nevarnostmi, zato 

nekako so tudi tukaj.« 

oblikovanje dnevnega ritma, strukture dneva – 

podobnost z domačim okoljem, osnovni hišni red 

I 6:»Življenje v tej ustanovi je organizirano 

podobno, kot ga imamo običajno. Del dneva je 

posvečen različnim aktivnostim, popoldnevi so bolj 

namenjeni prostočasnim in sprostitvenim 

dejavnostim.« 

I 4:»Potek dneva se skuša približat običajnemu 

poteku dneva zunaj,« 

I 3:»Imamo določene urnike, ker morajo biti. Imaš 

urnik zajtrka, urnik kosila, urnik aktivnosti in tako 

naprej.« 

ustrezen odnos do stanovalcev, spoštovanje I 5:»Osebam s posebnimi potrebami se omogoča, 

da se jih posluša, upošteva in da je zagotovljena 

njihova varnost.« 

trud za dobro, kakovostno opravljanje dela v korist 

stanovalca 

I 6:»Ko nekdo biva v tej hiši, se trudimo, da bi bilo 

zanj življenje tu dobro ter v skladu z načrtovanimi 

cilji«, 

I 6:»…se trudimo delati strokovno in kakovostno,..« 

uvajanje novih dejavnosti za stanovalce I 4:»…se išče stvari, ki ga zanimajo, in da se 



167 

 

potrudi, da se mu neko dejavnost približa.« 

I 5:»Mislim, da se trudimo po najboljših močeh, v 

pogojih, kot so – materialnih in prostorskih. Mi, ki 

delamo tu, bi želeli še več, če bi lahko – veliko je 

omejitev. Želimo si nove stvari. Zdaj so terapevtski 

kužki novost, še več bi organizirali, če bi lahko. Ni 

nam težko uvajat nove stvari in delat.« 

oblikovanje vsebinsko različnih dejavnosti, ki 

omogočajo izbiro 

I 6:»Programi za osebe s posebnimi potrebami so 

prilagojeni željam in zmožnostim stanovalcev. So 

taki, da omogočajo ohranjanje znanj in izkušenj, 

veščin, ki so jih imeli ljudje že prej, lahko ostanejo 

aktivni na enakih področjih, kot prej, seveda, če 

zaradi svojih značilnosti to še zmorejo.« 

zaščita stanovalcev pred situacijami, ki so zanje 

ogrožujoče 

I 1:»V bistvu zmeraj se prilagajamo na človeka, da 

mu ne povzročimo večje stiske ali pa problema, s 

tem, da bi ga izpostavili celemu strokovnemu timu.« 

I 6:»Včasih je tudi zapleteno, ko se nekdo 

namenoma loti osebe, ki je šibkejša in nemočna. 

Takrat moramo poseči vmes in zagotoviti varno 

okolje taki osebi.« 

hitra odzivnost na potrebe stanovalca I 4:»Če so njihovi predlogi taki, da je treba hitro 

odreagirat, se hitro odreagira, se skliče sestanek, to 

je takoj.«  

ustrezna znanja, izobrazba, pripravljenost za 

obnavljanje, nadgrajevanje znanj pri osebju 

I 1:»Smo ustrezno usposobljeni, ampak mislim, da 

se moramo vsi stalno izobraževat. Izobraževanja 

potrebujemo zaradi tega, da utrjujemo že obstoječa 

znanja in da pridobivamo nova znanja in da širimo 

tudi strokovno obzorje,« 

sodelovanje strokovnih služb, izmenjava mnenj, 

dogovarjanje 

I 6:»V naši hiši sodelujemo vsi profili med sabo – 

kar se tudi pozna v življenju naših stanovalcev. 

Delujemo dokaj usklajeno, naša ravnanja se 

večinoma med sabo ne izpodbijajo ali da bi si 

nasprotovala. Skušamo vse službe delovati v isti 

smeri, glede na cilje v zvezi s stanovalcem. Včasih 

pride do neskladij, potrebni so pogovori, 

razjasnitev, dogovarjanje.« 

poznavanje omejitev ustanove - neugodnih pogojev, 

lokacije 

I 6:»Zelo se trudimo, da bi omilili vse negativne 

plati, ki jih življenje v ustanovi, prinaša in da bi bili 

ti negativni učinki čim manjši.« 

I 5:»Stanovalci imajo možnosti vključevanja, 

čeprav smo na takem območju, da ne nudi veliko 

stvari, zato stalno iščemo dejavnosti.« 
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Tabela 4: Poimenovanje, naslavljanje  

POIMENOVANJE, NASLAVLJANJE (s 

strani zaposlenih in osebe s posebnimi 

potrebami med sabo) 

Osebje za osebe s posebnimi potrebami v 

ustanovi uporablja poimenovanje: 

stanovalec kot najprimernejši izraz  I 1:»Stanovalci rečemo, naš stanovalec, ker 

to pač je. On tukaj stanuje, on ni ne pacient, 

ker nismo zdravstvena ustanova, ampak 

stanuje tukaj, zato je stanovalec.« 

I 2:»Uporabljam izraz stanovalci. Stanovalci 

se mi zdi lepši, širši izraz in pa ker tukaj na 

prvem mestu stanujejo in ne kategorizira.« 

I 4:»Stanovalec«  

neustrezno/neprimerno poimenovanje - 

oskrbovanci, varovanci, klienti, 

v strokovni terminologiji je sprejemljivo 

poimenovanje uporabniki 

I 4:»Varovanec mi ne ustreza – saj ga ne 

varujemo. Klient je zame pravniški izraz, zato 

se mi zdi izraz stanovalec še najbolj fajn, ker 

stanuje v našem domu. Tu živi, tu je njegov 

dom, najbolj zajema tisto, kar je njegov dom. 

Največ pove ta izraz, da tu živi, stanuje in je 

to njegov dom.« 

I 3:»oskrbovanci mi je že malo zastarel izraz. 

V bistvu bolj označuje potrebo po oskrbi 

samo ali kako bi rekla, da se nekako 

oskrbujejo.« 

I 1:»Strokovno se reče še uporabniki storitev, 

ampak tega termina v pogovorih ne 

uporabljamo.« 

I 5:»Izraz varovanci mi ni blizu, pogosto je 

zdaj poimenovanje uporabnik, tudi ta izraz 

mi ni blizu.« 

stanovalci se med sabo naslavljajo stanovalci I 5:»Sami med sabo si rečejo stanovalci.« 

»Ne rečejo si uporabniki ali varovanci, ko se 

omenjajo kot skupino, si rečejo stanovalci. Je 

naravno, kot stanovalci bloka, doma, to mi je 

bliže, kot kak drug izraz.« 

Nekateri odrasli s posebnimi potrebami 

govorijo o bolnikih, pacientih, njihovo 

imenovanje ima negativno, stigmatizirajočo 

konotacijo 

I 1:»Nekateri si pravijo pacienti, nekateri 

bolniki, ki pravijo, da so sami bolniki tukaj.« 

I 3:»…vsaj tisti, ki grejo skupaj, se kličejo po 

imenih. Ne nazivajo se negativno, z negativno 

oznako. Razen tistih parih izjem, ki še za 

samega sebe rečejo: »Sem tak pa tak.« 

I 6:»Med sabo se stanovalci kličejo po 

imenih, tisti, ki so si bliže, se tikajo, nekateri 

si tudi rečejo – gospod/gospa in se tudi 
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vikajo.« 

I 3:»Stigma – to je tako. Eni so jo prinesli že 

s sabo, se pravi od zunaj noter. Imajo take 

oznake in tako naprej. Da bi se še dodatno, 

kakor smo rekli, med sabo stigmatizirali, pa 

niti ne.« 

gospod/gospa ter priimek ali ime ali oboje, 

včasih brez gospod/gospa – samo ime, ker 

tako želijo sami stanovalci in se jih upošteva 

I 2:»…prav teoretično, če jih ne bi poznala, 

bi vsakemu rekla gospod/gospa, tako pa ker 

vem, da nekateri enostavno to ne želijo, 

rečem tako, kot želijo.« 

I 3: »Kličem jih gospod in gospa ime in 

priimek.« 

I 6:»nazivamo jih gospod/gospa ta in ta, ali 

gospod in ime ali gospa in priimek« 

osebje ne upošteva želja po tikanju – čeprav 

jih nekateri stanovalci izrazijo  

I 2:»Ne grem pa tako daleč, da bi jih tikala, 

nekateri tudi to rečejo, da bi želeli, da se 

tikamo, vendar se tu noter s tem ne strinjam, 

ter vse absolutno vikam – imenujem jih na 

primer ali gospa Majdka ali po priimku, 

kakor nekdo želi, na tak način.« 

I 4:»Stanovalce se vika, gospa/gospod, ja, 

doma se ne vikamo, en del domačnosti se s 

tem izgubi, zahteve so take, da je to potrebno 

in jaz to uporabljam. Res ni najbolj domače.«  

I 5:»Je logično, da se jih vika, to mora biti na 

prvem mestu.« 

I 6:»…in jih vikamo. Samo pri tistih, ki 

izrazijo želijo, da se jih ne naziva z 

gospod/gospa, jih poimenujemo le po 

imenu.« 
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Tabela 5: Prepoznavanje/ugotavljanje in upoštevanje potreb, želja stanovalcev 

PREPOZNAVANJE/UGOTAVLJANJE IN 

UPOŠTEVANJE POTREB, ŽELJA 

STANOVALCEV 

Strokovno osebje meni, da so v PSZ pri delu z 

osebami s posebnimi potrebami pozorni na: 

upoštevanje izraženih želja glede naslavljanja 

 

I 1:»…želijo, da se jih kliče po imenih in mislim, 

da tukaj ne kršimo, če upoštevamo njihove želje, 

da ne kršimo strokovne integritete, če ustrežemo 

in rečemo po imenu.« 

razumevanje in sprejemanje izraženih občutkov, 

misli, dejanj stanovalcev 

I 6:»Nikoli se jih ne pusti brez informacij, ki jih 

iščejo, želijo,« 

Prepoznavanje problematike stanovalcev, tudi ko 

ni izražena neposredno 

I 3:»…je nekako povezano z boleznijo, da iz tistih 

vzrokov niso presodit,« 

I 3:»…ne zna razsodit, kakšen je njen status 

tistega doma, …. moraš razumeti tako, kakor je. 

In na ta način, jo moramo vzet. Ne zdaj, da jo mi 

prepričujemo: »Morate biti tu, ali morate to ali 

ono«, ampak ji je treba olajšat. Sprejet in vsaj 

znižat tisti občutek hudega domotožja.« 

ustrezno razumevanje težav stanovalcev, 

reagiranje nanje, prepoznavanje bolezni, znakov 

bolezni 

I 2:»…prepoznavanje njihovih posebnih potreb in 

odreagiranje, pa preprečevanje poslabšanj v vseh 

treh izmenah,…« 

spoštovanje zavrnitve s strani stanovalcev I 4:»Vsak ima pravico zavrniti sodelovanje, vsak 

ima pravico reči ne.« 

upoštevanje (ne)zmožnosti, potreb po 

prilagajanju dejavnosti, prepoznavanje interesnih 

področij 

I 6:»Če je prišlo do sprememb, upada, 

nezmožnosti zaradi zdravstvenih težav, bolezni in 

imajo še željo po nadaljevanju, se skuša najti 

način, da oseba to še naprej počne.« 

I 6:»Vse, kar pripravljamo, izvajamo, je z 

namenom, da ohranjajo veščine, znanja in da so 

aktivni.« 

spoštovanje značilnosti stanovalcev – 

premišljeno in dobro načrtovano uvajanje 

sprememb 

I 2:»…so stanovalci izredno navajeni na ritem in 

karkoli spremenimo, jim porušimo tudi njihov 

red, zato je dobro, da vse to prej premislimo…« 

odzivanje na izražene potrebe, želje in ažurnost 

pri tem 

I 5:»Eden od stanovalcev je pred časom izrazil: 

»Tako si želim it na smučarske skoke v Planico«, 

pa smo šli.« 

I 4:»Če so njihovi predlogi taki, da je treba hitro 

odreagirat, se hitro odreagira,« 

nekateri stanovalci pogosto prepuščajo odločitve 

zaposlenim  

I 5:»Nekateri se bojijo aktivne vloge pri 

odločanju – jih treba v tem spodbujat in podpirat, 

zato jim tudi to rečemo« 
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Tabela 6: Odnos do stanovalcev 

ODNOS DO STANOVALCEV Stališča strokovnega osebja so, da se v 

ustanovi odraža naslednje: 

spoštovanje stanovalcev I 1:»Meni se zdi bolj, kot to, kako jih 

nazivamo, ali z gospod in gospa ali po imenu, 

da jih na drugačen način spoštujemo. Ti 

lahko nekomu rečeš gospod in gospa in mu 

potem nekaj zafrkljivega rečeš ali pa mu 

rečeš po imenu in se potem obnašaš do njega, 

kot do pravega gospoda in gospe.« 

upoštevanje njihove individualnosti, potreb, 

značilnosti 

I 1:»V bistvu zmeraj se prilagajamo na 

človeka, da mu ne povzročimo večje stiske ali 

pa problema.« 

I 6:»Vsi zaposleni poznamo vse stanovalce, 

vsi kaj opazimo in imamo možnost povedati« 

interes za stanovalca, njegove aktivnosti, 

interesna področja, življenje pred prihodom v 

ustanovo 

I 4:»… se išče stvari, ki ga zanimajo, in da se 

potrudi, da se mu neko dejavnost približa. Če 

je nekaj človek delal več kot 20 let nazaj – 

uporabimo npr. isti material, vendar drugo 

tehniko.« 

sprejemanje stanja, težav, bolezni stanovalca I 3:»…na ta način, jo moramo vzet. Ne zdaj, 

da jo mi prepričujemo…, ampak ji je treba 

olajšat« 

I 6: »Ko gre za stiske, ko stanovalci 

potrebujejo le pogovor, razbremenitev, 

spodbudo, je odziv takojšen, ko gre za 

zdravstvene težave, spremembe psihičnega 

stanja, ki so za osebo ogrožujoče, tudi. Ko gre 

za neke konflikte med stanovalci in podobne 

situacije, tudi – tudi spremembe psihičnega 

stanja, ki potekajo počasi, hitro opazimo, 

vidimo.«  

sprejemanje stanovalcev, takih, kot so I 5:»Svojci povedo, da smo do stanovalcev 

prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli 

take, kot so.« 

I 6:»Ker gre za omogočanje okolja, kjer si 

lahko tak, kot si – z vsemi močnimi točkami 

in zmožnostmi ter z vsemi težavami, stiskami. 

Kvalitetno je zato, ker je lahko človek to, kar 

je in je še vedno sprejet, spoštovan in se ga 

sliši, ko ima kaj povedati (o sebi, življenju, 

težavah, zdravju, domu, željah,…)« 

upoštevanje individualnosti, unikatnosti v I 3:»Vsak je svojevrsten. Vsak ima svoje 
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vsem ideje, svoje potrebe in tako naprej.« 

I 6:»Odrasli s posebnimi potrebami v tej hiši 

so dobro sprejeti, obravnava se jih kot 

individuume, vsakega s svojimi lastnimi 

značilnostmi, potrebami, težavami in 

željami.« 

možnosti izražanja mnenj, želja, potreb, 

zavrnitve sodelovanja, upoštevanje, 

prilagajanje, pomoč pri iskanju interesnih 

področij 

I 4:»…ima možnost, da pove, kaj mu 

ustreza…« 

pričakovanje najvišjega možnega angažmaja, 

sodelovanja stanovalcev 

I 4:»…pričakujem njegovo maksimalno 

vključenost na vseh življenjskih področjih.« 

prilagajanje pričakovanj glede na zdravje, 

psihično počutje stanovalca 

I 4:»Če se mu psihično zdravje poslabša, ne 

moremo pričakovati, da bo z veseljem prišel 

na aktivnosti v in takrat je res treba dat 

prednost temu. Vse je zelo povezano, če 

bolezen napreduje, človek ne more biti 

aktiven – kako naj bo – zdravila, bolnica, 

aktivnost, je pa vse odvisno od primera do 

primera.« 

I 4:»Važno je, kako se človek počuti in tako je 

potem lahko aktiven, dejavnosti včasih ne 

pomagajo«  

trud osebja, da ne bi stanovalci odnosa do 

njih doživljali kot negativnega, 

stigmatizirajočega 

I 3:»…nimam takega občutka, da bi mislili, 

da jih mi podcenjujemo ali pa v tem smislu.« 

pomen zdravja, razumevanje zdravja kot 

pomembnega dejavnika človekove aktivnosti 

I 4:»Vse je zelo povezano, če bolezen 

napreduje, človek ne more biti aktiven.« 
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Tabela 7: Sodelovanje različnih služb 

SODELOVANJE RAZLIČNIH SLUŽB Strokovno osebje prepoznava: 

prepletanje strokovnih področij, sodelovanje služb z obeh 

strokovnih področij 

I 1:»…je pri nas preplet zdravstva in preplet sociale in se 

mi zdi prav, da imamo zaposleno zdravstvo, ki pokriva 

določen del storitev, ki jih stanovalci nedvomno 

potrebujejo, in da imamo zaposlen socialni del, ki pa 

skrbi za nezdravstvene potrebe, ne znam najti boljšega 

izraza za potrebe, ki jih ima človek na drugih nivojih.« 

I 3:»…ker je preveč prepleteno, da bi ločevali na eno ali 

drugo strokovno plat, ker bolj ko ločuješ, verjetno je 

slabše za stanovalce.« 

I 2:»V naši hiši nikoli ni bilo čistega ločevanja, to je čisto 

samo zdravstvo, to pa socialni del, da smo se vedno 

trudili, da je vedno bilo neko sodelovanje. Včasih je malo 

slabše, drugič je potem boljše, načeloma sem jaz 

zadovoljna s tem sodelovanjem.« 

I 6:»V naši hiši sodelujemo vsi profili med sabo – kar se 

tudi pozna v življenju naših stanovalcev.« 

celosten pogled na stanovalce I 2:»…imeli celostni pogled nad stanovalcem. Zdaj ti 

raporti opoldanski nudijo eno celotno sliko, ko smo vsi 

profili skupaj.« 

I 5:»Tu imajo na kupu različne obravnave, pa še vedno je 

celostno.« 

različnost mnenj, razhajanje v pogledih na stanovalce in 

njihove težave - diskusije, dogovarjanje, usklajevanje 

med službami, osebjem 

I 1:»Včasih pride do razhajanj, do različnih mnenj, 

včasih mislijo, da bi stanovalec kakšno stvar zmogel, pa 

da je noče, ostali mislimo, da pač ne zmore. In tukaj je 

potrebno veliko dialoga, veliko razmišljanj, razglabljanj, 

velikokrat se poslužujemo tudi posvetov s psihiatrinjo,« 

različnost v pogledih na stanovalce tudi zaradi 

kontinuiranosti spremljanja stanovalcev 

I 5:»Zdravnica ima nek pogled, pa mi mislimo drugače. 

Mi stanovalce bolj spremljamo, smo z njimi, je drugače, 

kot ga vidi nekdo, ki pride na teden ali štirinajst dni in je 

slika čisto druga. Mi spremljamo kontinuirano eno 

osebo.« 

mnenje zdravnice specialistke – njena navodila, nad 

mnenji posameznih profesij 

I 1:»Velikokrat se poslužujemo tudi posvetov s 

psihiatrinjo, ki je najbolj kompetentna za ocenitev 

psihiatričnega stanja stanovalca in potem se pogovorimo 

s psihiatrinjo in ona da potem navodila, kaj stanovalec 

zmore, kaj ne zmore, kako ravnat z njim, če je v določeni 

fazi bolezni, tako da tukaj nikoli ne pustimo, da vsak 

razmišlja po svoje, ampak se poslužimo stroke.« 

potrebnost in pomembnost interdisciplinarnosti služb: 

različnost pogledov, obravnavanje z več vidikov 

I 5:»Različni strokovni delavci, ki imamo različne 

poglede, OPP imajo različne probleme, ne moremo 

posploševat, vsak je svoj individuum. Vem, kako je, če si 

sam za vse, ker je bilo najprej tako. Imamo različne 

poglede, obravnavamo s strokovnega gledišča druge.« 

timsko delo, kot oblika interdisciplinarnega 

obravnavanja stanovalcev 

I 5:»…vidim time, kjer strokovni delavci izmenjamo 

mnenja, različne poglede« 

I 2:»Mislim, da edino tako dobimo celostno sliko, da se 

usedemo kot tim.« 

sprotno dogovarjanje in usklajevanje med službami I 6:»Delujemo dokaj usklajeno, naša ravnanja se 

večinoma med sabo ne izpodbijajo ali da bi si 

nasprotovala. Skušamo vse službe delovati v isti smeri, 

glede na cilje v zvezi s stanovalcem. Včasih pride do 

neskladij, potrebni so pogovori, razjasnitev, 

dogovarjanje.« 
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neustrezno reagiranje osebja je lahko posledica 

neinformiranosti, nerazumevanja položaja stanovalca 

I 1:»Včasih pride do razhajanj, do različnih mnenj, 

včasih mislijo, da bi stanovalec kakšno stvar zmogel, 

pa da je noče.« 

I 3:»Tudi pri osebju je zelo različno dojemanje tega 

problema. Eni po moje bolj razumejo in jim je bolj 

jasno, zakaj se gre, eni pa malo težje, zato so tudi 

reakcije dosti različne. Eni odreagirajo tako, kakor je 

za moje pojme prav, drugi pa mogoče niti ne, na 

neustrezen način.« 

v preteklosti je delo v PZS temeljilo na medicinskem 

modelu 

I 5:»razhajamo se včasih zdravstveni delavci in 

zaposleni s področja oskrbe – mi stanovalce gledamo 

preko njihovih osebnih potreb, zdravstveni kader pa 

včasih klasično zdravstveno - ker je taka zdravstvena 

etika in proces, to včasih pripelje do neskladnosti.« 

I 4:»Od začetka je bil prisoten medicinski model, z leti 

se je to uravnovesilo, tako da mislim, da je zdaj ok, da 

je tako, kot bi moralo biti, ni več podrejenosti 

zdravstveni službi, postal je pomemben stanovalec kot 

oseba, njegovo zadovoljstvo z življenjem, razumevanje 

s sostanovalci, dan kot celota je postal pomemben. 

zadovoljstvo strokovnega osebja z oblikami 

sodelovanja 

I 2:»Včasih je malo slabše, drugič je potem boljše, 

načeloma sem jaz zadovoljna s tem sodelovanjem.« 

trud za usklajeno delovanje služb se odraža preko 

počutja in vedenja stanovalcev 

I 5:»Usklajenost – se trudimo, da bi bili usklajeni, 

razhajamo se včasih zdravstveni delavci in zaposleni s 

področja oskrbe – mi stanovalce gledamo preko 

njihovih osebnih potreb, zdravstveni kader pa včasih 

klasično zdravstveno - ker je taka zdravstvena etika in 

proces, to včasih pripelje do neskladnosti.« 

I 6:»V naši hiši sodelujemo vsi profili med sabo – kar 

se tudi pozna v življenju naših stanovalcev.« 

sodelovanje z drugimi službami izven ustanove (CSD, 

lokalni zdravstveni domovi, …) 

I 2:»…v preteklosti smo večkrat s to svojko govorili, 

vse je obljubila, ni se vedno sposobna držat teh 

navodil in zato smo sklenili sodelovanje z 

zdravstvenim domom. In povedali tej svojki in se je s 

tem strinjala.« 

zavedanje, da je med službami potrebno sodelovanje, 

usklajeno delovanje ter dogovarjanje 

I 6:»Skušamo vse službe delovati v isti smeri, glede na 

cilje v zvezi s stanovalcem. Včasih pride do neskladij, 

potrebni so pogovori, razjasnitev, dogovarjanje.« 

I 4:»Od začetka je bil prisoten medicinski model, z leti 

se je to uravnovesilo, tako da mislim, da je zdaj ok, da 

je tako, kot bi moralo biti, ni več podrejenosti 

zdravstveni službi, postal je pomemben stanovalec kot 

oseba, njegovo zadovoljstvo z življenjem, razumevanje 

s sostanovalci, dan kot celota je postal pomemben. Isto 

kot je pomembno, da so stanovalci zdravi fizično in 

psihično, da so aktivni, ker se to vse prepleta. Smo se 

naučili, da mora biti povezano eno z drugim, ni enega 

brez drugega.« 
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Tabela 8: Individualni načrti/programi  

INDIVIDUALNI NAČRTI/PROGRAMI  Stališča strokovnih delavcev o individualnih načrtih 

oz. programih in izkušnjah pri izdelavi dokumenta: 

Individualni načrt je živ dokument, ki se razvija, 

pridobiva na vrednosti 

I 6:»Gre za živ dokument, ki ga jemljemo kot pomoč 

za naše delo.« 

I 5:»Je potreben dokument, dobiva na veljavi, se 

razvija, je boljši, kot je bil v preteklosti, ga rabimo.« 

I 5:»Individualni program je pomemben, še bolj bo 

pomemben, ko bo zunaj zakon in bodo storitve zunaj v 

skupnosti. Imenujmo ga kakorkoli, individualni 

programi niso sami sebi namen.« 

I 6:»Je pripomoček za načrtovanje dela, življenja v 

domu, naša usmeritev vsaj na posameznih področjih 

strokovnih služb za sodelovanje s stanovalcem.« 

daje možnost pridobiti celostno sliko o stanovalcu – 

pokaže vsa njegova področja, potrebe, želje 

I 3:»Na tak način jih tudi pridobimo z različnih 

področij, socialnega, zdravstvenega vidika, da imamo 

vse informacije na kupu in potem se lahko usmerimo. 

Je smisel, je, saj človeka je treba obravnavat bio – 

psiho – socialno, na vseh vidikih kot celoto. To je po 

moje ključ do vsega.«  

I 6:»…dokument daje celostno sliko o stanovalcu, 

sploh če ta zna in zmore povedati, izraziti svoje želje, 

cilje,… sicer skupaj iščemo, kaj je tisto, čemur želimo 

vsi skupaj slediti.« 

I 3:»Običajno so ti načrti kar realni in tudi izvedljivi, 

taki konkretni. Ker imamo pač toliko mlajše 

stanovalce, so pač taki.« 

I 3:»…konkretno koristen dokument, s katerega se 

potem, ko se naredi posnetek stanja, opis potreb, glede 

na to potem tudi pokrenemo, se sprožijo določene 

stvari.« 

dokument, ki daje usmeritev za posameznika in za 

ustanovo 

I 4:»…priprave IP ne vidim kot negativno, kvečjemu 

kot pozitivno, uporablja se za načrtovanje življenja in 

dela hiše in stanovalcev, IP so usmeritev pri delu.« 

dopolnjuje in popravlja se ga z evalvacijami I 1:»Imamo vedno možnost evalvacije. Čeprav 

individualni načrt pa ne moreš samo z evalvacijami 

popravljat.« 

I 3:»…tudi pri evalvacijah vidiš, ali je pot prava ali jo 

je treba popravit.« 

splošen dokument s splošnimi cilji I 5:»ki jim zdravje ne dopušča, da bi sami povedali, 

izrazili, kaj rabijo. Če ne gre za izražene potrebe in 

želje, če ne znajo ali ne zmorejo povedati, bolj 

ugibamo, kaj je tisto, kar želijo. To je največja ovira.« 

I 6:»Ovira je, kadar se stanovalec ne zna, ne zmore 

izraziti in potem skušamo iz poznavanja njega, 

njegovega položaja najti neke cilje.« 

problematika seznanjanja z IP in cilji IP pri vseh 

delavcih  

I 1:»fizično je nemogoče, seznanit vseh zaposlenih, 

ker, kot sem rekla, se fizično to ne da. Ni mogoče, ker 

niso vsi hkrati v službi, predvsem to je problem in 

mislim, da če bi bili vsi seznanjeni z vsemi vidiki, bi 

bilo vsem, verjetno no, lažje delat. Problem je tudi v 

tem, da imamo mi tak frontalni način dela in za 95 
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stanovalcev bi težko vsi zaposleni sledili tem ciljem.« 

vsak strokovni delavec pripravi načrt skupaj s 

stanovalcem, nato sam sledi zastavljenim ciljem 

I 1:»vsak strokovni delavec opravi razgovor z njim, vsak 

s svojega strokovnega področja, in da ugotovi potem 

potrebe, navade, posebnosti, vse to, kar nam pozneje 

pride prav pri delu s stanovalcem. Zelo koristno je, da se 

naredi individualni načrt za stanovalca, skupaj z njim 

seveda, brez njega ne moremo nič,« 

I 4:» ga delava skupaj preko neformalnega pogovora z 

njim. Vzeti si moraš čas, biti moraš dober poslušalec, 

moraš znati dobiti informacije, ki jih rabiš. To z leti malo 

pridobiš,« 

priprava je izvedena v obliki pogovora s stanovalcem 

 

I 2:»Pripravljam ga približno mesec dni po sprejemu 

stanovalca, se usedem s stanovalcem, ga povprašam, 

greva skozi in potem mu predlagam to in to,… na primer 

povem, to bi bilo pa treba in če se strinja, gremo v to, 

sicer ne in to tudi zapišem.« 

pričakovanje, da bi bili stanovalci še bolj intenzivno 

vključeni v pripravo dokumenta,  

I 3:»treba je in je prav, da se vključi posameznika noter, 

da soodloča. Želel bi si, da bi jih še malo več.«  

zdravstveni del načrta je obravnavan preko 13. temeljnih 

življenjskih aktivnosti 

I 2:»Zdravstveni del tega individualnega načrta gre skozi 

13 temeljnih življenjskih aktivnosti, s tem, da zanemarimo 

komunikacijo in zaposlitvene dejavnosti, pa učenje, to 

zanemarimo, ker to pač dela delovna terapija, pa 

socialna služba oz. ostali, tako da se pač orientiramo 

strogo na dihanje, prehranjevanje, pitje, se bolj strogo 

omejimo na to, da se ne podvajamo.« 

(zdravstveni) cilji načrta so predlagani na način, da bi se 

stanovalec strinjal z njimi 

I 2:»…na primer povem, to bi bilo pa treba in če se 

strinja, gremo v to, sicer ne in to tudi zapišem. Mnogo jih 

ima strah pred zobozdravnikom, pa bi bilo potrebno ali 

pa samo preventivno, si zapišem, da ne želi. Poskušam 

predstaviti v taki luči, da bi se pač strinjal.«  

pri evalvaciji individualnega načrta ne sodelujejo vsi 

stanovalci 

I 1:»povabimo jih na tim, tiste, ki so sposobni prit, v 

nekaterih primerih pa ocenimo, da bi to stanovalca, to so 

redki primeri, preveč vznemirilo oz da ne bi razumeli, 

zakaj jih sploh vabimo, da bi potem preveč razglabljali, 

razmišljali, potem to opravi eden v imenu vseh. V bistvu 

zmeraj se prilagajamo na človeka, da mu ne povzročimo 

večje stiske ali pa problema, s tem, da bi ga izpostavili 

celemu strokovnemu timu. Kadar pa presodimo, da 

stanovalec to zmore, takrat ga vedno povabimo.« 

neusklajenost ciljev stanovalcev z njihovimi realnimi 

možnostmi 

I 6:»kadar so cilji popolnoma neskladni z realnim 

položajem človeka, z njegovimi realnimi možnostmi.« 

zaželene predhodne informacije o osebah s posebnimi 

potrebami pred namestitvijo 

 

I 1:»Da ne odkrivamo tople vode, ko je stanovalec že 

nekaj časa nameščen in potem ugotovimo stvari, ki bi jih 

lahko vedeli že ob prihodu in bi se na ta način 

marsikateremu problemu lahko izognili. Žal ne moremo 

zahtevat dokumentacije s pristojnih CSD ali iz okolja, 

kjer prihaja. Že pred prihodom človeka v našo ustanovo, 

imeli določene informacije. Zelo dobrodošlo bi bilo, če bi 

se srečali s ključnimi predstavniki človeka, ki prihaja. 

Npr. če so to svojci, CSD, zdravstvo, tako da bi skupaj 

ugotovili, kakšne so potrebe stanovalca, da ne odkrivamo 

tople vode.  
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Tabela 9: Sodelovanje s svojci  

SODELOVANJE S SVOJCI  

 

O sodelovanju s svojci so intervjuvani strokovni 

delavci povedali: 

svojci so potrebni, dobrodošli v domu, sodelovanje 

z njimi je zaželeno in je bistvenega pomena 

I 2:»Nujna stvar, če svojci sploh so, absolutno 

nujna.« 

I 3:»…pogrešam več kontakta s svojci. Pa ne 

našega, njihovega, konkretno s svojim članom 

družine, ki je tu.« 

I 5:»Sodelovanje s svojci je bistvenega pomena. 

Stanovalec lažje funkcionira, če so tu še svojci. Oni 

so podpora stanovalcem.«  

so podpora in moč stanovalcu, nekdo, ob katerem je 

stanovalec močnejši in se lažje izrazi, so mu v 

podporo pri odločanju, pri izražanju lastnega 

mnenja 

I 5:»Stanovalec ima večjo moč in se zmore več 

dogovarjat, če je tu še tretja oseba, svojec.«  

 

prisotnost in obiski svojcev so spodbuda za 

stanovalca, da nadaljuje z aktivnostmi, ga dodatno 

motivirajo 

I 1:»…ne morejo zanj odločat kot za otroka, ampak 

prav je pa, da povejo, če kakšna stvar ni, recimo v 

imenu tistega svojca, ki ga imajo tukaj, pa on sam 

ne zna, ne zmore, ne upa povedat. Ja, zelo 

dobrodošlo bi bilo, ko bi se vključevali.« 

I 4:»svojci spodbujajo k aktivnostim, k nekemu delu, 

oboji so tako zadovoljni. Stanovalci dobijo dodatno 

motivacijo za naprej, stanovalcem veliko pomeni, 

da se pohvalijo pred domačimi: glede izdelkov, 

predstave, ki so jo naredili, ali kam šli na izlet, ...« 

I 5:»Svojci nekako pomagajo pri vodenju 

stanovalcev, kajti naši stanovalci imajo dosti 

vedenjskih in osebnostih težav.« 

obiski so v dobro stanovalcev, koristni I 6:»So plus zanje, da se zavedajo, da tudi če živijo 

tu, niso ostali sami.« 

I 6:»Svojci niso nadzor našega dela, so spodbuda in 

podpora za stanovalce« 

želja strokovnega osebja, da bi bili svojci v bolj 

aktivni vlogi v DU, da bi bilo več kontaktov med 

svojci in stanovalci 

I 1:»…bi se svojci bolj aktivno vključevali v naše 

domsko življenje, da bi več sodelovali, da bi 

večkrat, na splošno govorim, prihajali k 

stanovalcem na obisk«  

I 6:»…imajo svojci malo kontaktov z ljudmi, ki so 

tu, v domu.« 

raznovrstnost razlogov za odsotnost svojcev I 3:»Vsak ima svojo zgodbo verjetno v ozadju, zakaj 

jih ni blizu, kako to, da jih ni blizu.«  

I 1:»Mislim, da je ogromno različnih razlogov, 

zaradi katerih je pripeljalo do tega, da svojcev ni 

več na obiske«  

I 1:»Za stanovalce je tudi super, da pridejo ljudje iz 

zunanjega okolja, čeprav je včasih zelo zelo moteče, 

ker imajo nekateri naši stanovalci navado, da 

obiskovalce pričakajo že pri vhodu in jih prosjačijo. 

Kljub posredovanju strokovnih delavcev tega ne 

moremo preprečit, tudi če zraven stojimo, še vseeno 
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ne odnehajo, kar zna biti za obiskovalce zelo moteče 

in mogoče nekateri tudi zaradi tega nočejo prihajat 

in potem jih tudi ne moreš spravit stran od tistih 

ljudi, ki so na obisku, tudi če jim desetkrat rečeš, še 

vedno pridejo tja in se želijo vključevat v pogovor, v 

druženje, čeprav obiskovalci mogoče tega ne želijo, 

pa jim je nerodno, pa zoprno ali pa jim gre na 

živce.« 

dve skupini svojcev – svojci, ki sodelujejo dobro, se 

zanimajo  

I 3: »Očitno imamo dve skupini. Tisti, ki je, je, 

sprejme vse.« 

strokovno osebje svojcev ne doživlja negativno, 

niso nadzor, želeli bi si več njihovih povratnih 

informacij, mnenj, tudi nestrinjanj 

I 4:»Kot nadzor jih nisem nikoli vzela«. 

I 5:»…ne jemljemo kot nadzor, vsak pove stvari z 

dobrim namenom, pride in vpraša.« 

I 5:»…svojci težko izražajo nestrinjanje, vesela bi 

bila, če bi več izražali, če jim kaj ni všeč, radi bi več 

povratnih informacij od njih na vseh področjih.« 

I 5:»Če zavzamemo skupen koncept, je za vse lažje 

in boljše in v nasprotju s tem, ko se s svojci ne da 

sodelovati.« 

I 6:»Svojci niso nadzor našega dela, so spodbuda in 

podpora za stanovalce«  

osebje se zaveda različnih pogledov, nepoznavanja 

zgodovine stanovalca, možnih napačnih ravnanj, 

zaradi (pre)malo informacij o stanovalcu 

I 3:»Probaš popravit, če vidijo, če nekaj ni tako, kot 

bi oni hoteli, da je. Najprej je treba videt. ...Moramo 

vedet, da oni vidijo drugače ene reči, kakor so, in 

jim probamo razložit in potem vidimo, če še tako 

razmišljajo, ali smo se približal ali ne in če ne, iščeš 

rešitve dalje.« 

I 6:»O vsem se pogovorimo, izmenjamo mnenja, 

tudi različna in pridemo do konsenza.«  

I 1:»Vsi delamo napake, tudi zaposleni in sigurno 

je kakšna stvar, ki bi jo mi morali popravit ali pa 

kakšen dogodek, ki bi ga lahko tudi drugače 

izpeljali, kot smo ga. Mogoče kdaj tudi ne poznamo 

razmer ali pa vidika, do katerega je pripeljalo do 

tistega dogodka, pa nam ga svojci lahko osvetlijo 

ali pa različno njihovo videnje.« 

izkušnje iz preteklosti s tradicionalnimi srečanji v 

PSZ  

I 1:»…smo poslali vsem vabila, da so dnevi svojcev 

že tradicionalni« 

I 1:»…se skušamo prilagoditi času dneva svojcev, 

ko bi največ svojcev lahko prišlo na obisk, pa kljub 

temu opažamo, da se vedno enako število svojcev 

udeleži dneva svojcev, ne glede na to, da se mi 

prilagodimo prostim dnem in prostim popoldnevom 

ta naš dan svojcem.« 

svojci pridejo na obisk, ko sami želijo I 1:»Sicer nekateri prihajajo ob dnevih, ko si zaželijo 

obiska ali ob vikendih, tako da ne pridejo vsi na dan 

svojcev na obisk, da bi rekli, da bi morali ravno takrat 

prit na obisk«. 

oblike sodelovanja  I 2:»Zelo različno je to sodelovanje, odvisno tudi od 

svojcev. Nekje svojci želijo, nekje ne želijo. Če želijo 
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svojci, dostikrat pridejo in povprašajo, povemo, 

predstavimo…« 

dobre izkušnje sodelovanja s svojci I 2:»V večini primerov so dobre izkušnje sodelovanja 

z njimi.«  

I 4: »Nimam ogromno stika s svojci, kar jih imam, pa 

so ti stiki pozitivni.« 

zavedanje, da je potrebno iskanje ustreznih oblik 

odzivanja na stanovalca in svojce, ko je sodelovanje 

oteženo in ravnanje svojcev škodljivo za stanovalca 

I 1:»…dobrodošlo bi bilo, ko bi se vključevali. Ne, 

čeprav nekateri starši, kot sem prej rekla, se. Bom 

rekla pa tudi tako, nekateri delajo pa škodo s tem, ko 

se.« 

I 6:»…jasno se pokaže, da ima stanovalec ali 

stanovalka težave, ker bližnji ne zmorejo razumeti 

njihovih težav, nimajo ustrezne predstave o težavah, 

bolezni in ne reagirajo ustrezno. Tu gre za odhode, 

obiske v domačem okolju, kjer bi bilo manj škodljivo 

za našega stanovalca, če tega obiska ne bi bilo.« 

težave pri sodelovanju I 2:»…nerazumevanje svojcev za naravo problema. 

Tudi to je bilo v preteklosti, imeli smo težji primer, pa 

zdaj ni več v našem domu. Svojci enostavno niso 

razumeli narave njegove potrebe in niso bili 

pripravljeni poslušat.« 

I 6:»Sodelovanje s svojci je v teh primerih nekoliko 

bolj zapleteno, zahteva veliko mero potrpežljivosti, 

ustreznih odzivov, pozornosti stanovalcu,…« 

težavo predstavlja tudi različnost mnenj, predstav 

svojcev o negi, hrani, o tem je potrebno govorit 

I 4:»…so možna različna mnenja o higieni, zdravilih 

med svojci in zaposlenimi.« 

zadovoljstvo svojcev, da je njihov bližnji v PSZ, 

mnenje, zaupanje v ustanovo, da je za svojca v PSZ 

dobro poskrbljeno 

I 3:»Očitno so jim bili zelo blizu ti njihovi člani 

družine in potem zaradi nekih razlogov niso več mogli 

biti z njimi doma, in so se odločili za tako potezo. … 

To sem videl že kar pri parih, da so - občutek dajejo, 

da so zadovoljni, da je njihov član družine, ki ga imajo 

radi, ampak doma ne more biti in je zdaj tle in da se 

ima lepo.« 

I 3:»Kar dosti svojcev, ker imam več kontaktov z njimi, 

potrdijo to, kar sem zdaj povedal.« 

I 3:»Zadovoljen stanovalec je odraz mojega dela. 

Zadovoljen svojec pa prav tako, isto. Če je svojec 

navdušen nad nami, nad našim načinom dela, se mi zdi 

lepo.« 

I 4:»Svojcem se zdi dobro, da so njihovi domači v 

dobri oskrbi, da se ne dolgočasijo« 

čudenje svojcev, kaj njihov bližnji še zna, zmore, ko 

vidijo, v katere dejavnosti je še vključen 

I 4:»Veseli so, ko vidijo, kaj njihovi bližnji še zmorejo. 

Ko pokažemo, kaj je sposoben njihov svojec narediti. 

Velikokrat so presenečeni, kaj še zmorejo, so 

presenečeni, kaj še znajo, zmorejo. Sploh če so bili prej 

v drugi ustanovi.« 

I 4:»…svojci izražajo hvaležnost, se prav zahvalijo za 

to, da se ukvarjamo na ta način z njihovimi bližnjimi.« 

svojec kot vir informacij o stanovalcu, njegovih 

interesih, veščinah iz preteklosti,… lahko prispeva k 

izboljšavam na področju skrbi za osebe s posebnimi 

potrebami 

I 5:»Dobrodošlo je, da bi čim več vedeli tudi z njihove 

strani in si pomagali pri delu in za dobro stanovalcev.« 
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Tabela 10: Usposobljenost, izobrazba, izobraževanja 

USPOSOBLJENOST, IZOBRAZBA, 

IZOBRAŽEVANJA 

Stališča strokovnega osebja o pomenu 

izobrazbe, usposobljenosti zaposlenih v PSZ 

ter o pomenu izobraževanj so naslednja: 

ustrezna usposobljenost zaposlenih I 1:»…mislim, da smo ustrezno usposobljeni, 

ampak mislim, da se moramo vsi stalno 

izobraževat.«  

I 5:»Ustrezno smo usposobljeni za delo, 

izobraženi, kot je potrebno.« 

izkušenost večine zaposlenih I 2:»Vsi smo že toliko časa tukaj, da imamo 

določene izkušnje in kot celota dobro 

funkcioniramo,« 

I 6:»Smo usposobljeni za dela, ki jih 

opravljamo«. 

zavedanje o potrebnosti izobraževanja, 

pripravljenost za izobraževanje, spremljanje 

strokovnih področij 

I 1:»Izobraževanja potrebujemo zaradi tega, 

da utrjujemo že obstoječa znanja in da 

pridobivamo nova znanja in da širimo tudi 

strokovno obzorje, ker v bistvu stroka gre 

naprej, ne ostaja na mestu in zdaj če mi ne 

sledimo strokovnim smernicam, ne sledimo 

tudi razvoju.« 

I 5:»Izobraževanja morajo biti zmeraj, nikoli 

jih ni preveč. Vsak dan se kaj na novo 

naučimo, gre pa tudi za osvežitev, da kaj 

ponovimo, povežemo teorijo s prakso.« 

I 4:»Izobraževanja so dobrodošla, vedno je 

treba sledit svoji stroki, kar je v zmožnosti 

doma, da nam omogoči, se je treba udeležit 

izobraževanja.«  

specifičnost ustanove zaradi problematike 

stanovalcev, preplet različnih strokovnih 

področij zahteva stalno izobraževanje, 

dopolnjevanje znanj 

I 3:»Ravno zaradi tega, ker se prepleta cel 

krog socialno zdravstvenih problemov in fajn 

je, če je kader, da se sproti dopolnjuje, 

izobražuje in tako dalje. Zaradi specifike. Več 

znanja, ko imamo, lažje nam je«.  

oblike izobraževanja v PSZ: izobraževanja v 

ustanovi za vse delavce (interna, zunanji 

predavatelji), izobraževanja izven ustanove, 

na katere gre posamezni delavec in nato 

poroča ostalim delavcem o vsebini, druge 

oblike izobraževanja in izmenjave informacij 

– timski sestanki, ure poročanja,… 

I 2:»Izobraževati se tako ali tako moramo vsi 

skozi in na nek način se, z raznimi internimi 

izobraževanji, tudi kam ven se gre in se potem 

poroča« 

I 6:»…smo pripravljeni na izobraževanja, jih 

želimo. Vedno znova so dobrodošla znanja in 

informacije o boleznih, o načinih ravnanja s 

stanovalci z določenimi težavami. V 

prihodnosti bi potrebovali več znanj s 
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področja zlorab psihoaktivnih snovi ali o 

načinu dela z ljudmi, ki bodo verjetno 

prihajali tudi s forenzičnih oddelkov.« 

I 4:»Izobraževanja, splošna smo imeli 

številna, vsi lahko pridobimo nekaj novega, 

tudi predavatelji so upoštevali različnost 

naših profilov in to ni slabo.« 

I 5:»Mislim, da so najboljša interna 

izobraževanja – da pride predavatelj v hišo 

in lahko vsebino slišijo vsi kadri.« 

I 3:»Saj imamo glih tako dodatnih 

izobraževanj, skupnih sestankov, timov, 

supervizije lahko in tako naprej« 

kombinacija osebnostnih lastnosti  

zaposlenih ter ustreznih znanj kot pogoj 

kvalitetno opravljanje dela 

I 1:»V prvi vrsti pomembno to, kakšen človek 

si. Ali razumeš sočloveka, potem a razumeš 

njegove posebne potrebe, potem pa se mi zdi, 

da je pri nas preplet zdravstva in preplet 

sociale.« 

I 3:»Izobrazba je sigurno dosti pomembna za 

moje pojme. Izobrazba le pomeni neko 

dodano vrednost, vse to je primarni pogoj, da 

je človek, da ima prave osebne lastnosti, da 

je lahko v takem poklicu, tako v zdravstvu, kot 

v sociali.« 

I 3:»Mogoče določena mera empatije, ampak 

ne, da se ti smilijo, drugače pa poznavanje 

potreb določenih stanovalcev, ki so tukaj 

notri in poznavanje določenih duševnih 

bolezni. Se pravi kombinacija izobrazbe in 

osebnih lastnosti, ta prava kombinacija.«  

I 4:»Najprej pa moraš biti človek, potem si pa 

strokovnjak.« 
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Tabela 11: Doživljanje novosti, sprememb 

DOŽIVLJANJE NOVOSTI, SPREMEMB Stališča strokovnega osebja do uvajanja novosti 

in sprememb v PSZ, so: 

potrebna je kritičnost do sprememb,  

potrebno je premišljeno, postopno uvajanje 

sprememb, upoštevanje značilnosti stanovalcev 

I 2:»Spremembe je treba uvajati s tresočo roko«, 

I 2:»…so stanovalci izredno navajeni na ritem in 

karkoli spremenimo, jim porušimo tudi njihov 

red, zato je dobro, da vse to prej premislimo in 

potrebno je, da veliko prej govorimo o teh 

pripravah na deinstitucionalizacijo. In jih 

pripravljamo.« 

I 4:»Smo kritični do sprememb, ki se jih želi 

vpeljat, to ni nikoli nekaj kar čez noč, pogledamo 

pluse in minuse, včasih smo še malo prehitri za 

spremembe. Včasih bi bilo dobro malo počakat in 

premislit, kot pa hitet in spreminjat in potem spet 

vračat nazaj, ...« 

I 6:»Pri stanovalcih je potrebno upoštevati, da je 

neka stalnost in stabilnost zanje varovalni 

dejavnik, daje jim občutek varnosti, gotovosti in 

zato je tudi pri uvajanju sprememb to dobro 

upoštevati – premišljeno, postopoma.«  

(ne)pripravljenost za spremembe, prilagajanje 

spremembam 

I 3:»…različno od človeka do človeka. Eni lažje 

sprejemamo…, da se ne upiram nobeni spremembi, 

ampak rečem, dajmo probat in pa bomo videli. Eni 

imajo rajši kontinuiteto, da je čim manj stresnih 

dogodkov, da so navajeni na neko strukturo, da je 

sistem in ne levo ne desno in je to to.« 

I 5:»Nove dejavnosti in organizacijske spremembe 

– je težko vnesti, sprejeti.« 

I 6:»Do novosti in sprememb smo kritični, mogoče 

včasih celo preveč.« 

I 6:»Tu gre tudi bolj za osebno doživljanje 

sprememb – jih imamo radi ali nam zamajejo 

občutek varnosti, poznanega.« 

zakonske spremembe  I 5:»Zakonodaja – moramo jo sprejeti ali nam je 

všeč ali ne.« 

spremembe kot gibalo napredka  I 5:»Potrebno je sprejeti, da vsaka sprememba 

dobrodošla, če gre za spremembo, naj bi bilo za 

izboljšanje vseh, zato je dobrodošla. Nazaj greš 

vedno lahko, če se pokažejo slabe strani 

sprememb.« 

I 5:»Za dejavnosti je dobro, da so novosti in da smo 

dovzetni za to, kar lahko izvajamo na novo.« 

I 6:»Namen sprememb je vedno izboljšanje nečesa 

ali za nekoga in tako jih je dobro doživljati, sprejeti, 

se nanje odzivati.« 

vrnitev v prejšnje stanje, če sprememba ne prinese 

pričakovanih dobrih rezultatov 

I 5:»Nazaj greš vedno lahko, če se pokažejo slabe 

strani sprememb.« 
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Tabela 12: Prednostno področje, ki ga je potrebno upoštevati pri osebah s posebnimi 

potrebami 

PREDNOSTNO PODROČJE, ki ga je potrebno 

upoštevati pri osebah s posebnimi potrebami 

Stališča strokovnega osebja, katero je prednostno 

področje upoštevanja/obravnave pri stanovalcu:  

zdravje, psihična stabilnost, ohranjanje bolezni v 

remisiji predstavljajo temelj 

I 1:»imamo vsi že nek standard v sebi, da pač hrana in 

zdravila pašejo v kontekst prvenstvene skrbi za 

človeka. Vsi vemo, da stanovalci, ki zdravil ne 

jemljejo, so takoj poslabšanega psihičnega stanja« 

redno prejemanje zdravil, za ohranjanje  stabilnosti 

psihičnega stanja, vpliv na psihično stabilnost človeka 

I 1:»…redno dobivajo ta svoj odmerek zdravil, da je to 

res en zelo pomemben vidik, zato ker prvenstveno so 

oni tu zaradi svoje bolezni in moramo to bolezen 

ohranjat v remisiji,...« 

akutni bolezenski znaki imajo prednost pred 

zaposlitvami in dejavnostmi 

I 2:»Če je človek resno bolan, je pač zdravje prvo. V 

primeru, da je stanje običajno, je pač zaposlitev.« 

I 4:»Če je stanovalec poslabšan, če se mu psihično 

zdravje poslabša, ne moremo pričakovati, da bo z 

veseljem prišel na aktivnosti, takrat je res treba dat 

prednost temu. Če bolezen napreduje, človek ne more 

biti aktiven – kako naj bo.« 

zdravstveni del je manjši del, zaposlitveni je 

pomembnejši – nudi občutek koristnosti, zadovoljstva 

I 2:»…koliko novih aktivnosti se ponuja stanovalcem, 

ker zdravstveni del je en majhen del njihovih potreb, v 

bistvu je ta zaposlitveni del večji za njih in 

pomembnejši v tem smislu izrabe časa in njihovega 

občutka koristnosti« 

dobro počutje omogoča aktivnost, pomaga pri ureditvi 

vsega 

I 3:»…se mi zdi dosti pomembno, da poskrbimo, da so 

ljudje zdravi, zdravje je spet širok pojem in potem je pa 

tudi vse ostalo.« 

I 3:»…zdrav človek lahko potem tudi vse ostale stvari. Je 

pomemben zdravstveni vidik, ga ne moremo zanemarit 

kar tako.« 

I 4:»Važno je, kako se človek počuti in tako je potem 

lahko aktiven« 

I 6:»Dobro počutje vpliva na psihično stanje, stabilnost, 

ta pa naprej na ostale vidike zdravja« 

I 1:»da se človek dobro počuti, kar je pomembno tudi za 

psihično stanje človeka, tako da je cel spekter in cel splet 

vseh področij, ki se prepletajo, ko včasih ne vemo, kaj je 

od koga odvisno, ker so si soodvisna ta področja pri 

človeku.« 

pomembnost počutja v domu, dobrih odnosov,  

lažje premagovanje bolezni v okolju, kjer se človek dobro 

počuti 

I 5:»Prednost dajem odnosom, počutju v hiši«  

I 5:»Če je dobra klima, je vse lažje premagovat, vse je lažje, 

tudi bolezen.« 

I 6:»da se stanovalec dobro počuti, to pa se lahko, če ima 

dobre medsebojne odnose, če se čuti sprejetega, 

razumljenega in spoštovanega.« 

I 6:»tudi zdravje ni zanemarljivo, vendar vidim bolj 

pomembno to, da se ljudje v hiši dobro počutijo. Nekje, kjer 

se ne počutiš dobro, ti tudi zdravje ne pomaga. Dobro 

počutje vpliva na psihično stanje, stabilnost, ta pa naprej na 

ostale vidike zdravja in čeprav gre za neločljivo povezanost 

vseh teh vidikov, bi izbrala, da na celostno človekovo 

zadovoljstvo najprej vpliva dobro počutje v okolju, kjer 

človek živi.« 
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Tabela 13: Naravnanost PSZ 

NARAVNANOST PSZ Stališča strokovnega osebja, ki izražajo 

naravnanost ustanove: 

trud za delo v korist stanovalcev I 2:»Trud in prizadevanje za kvalitetno 

opravljanje dela, storitev« 

I 3:»…sem mnenja, da se trudimo poskrbeti 

za tiste stanovalce, ki jih imamo tu, čim več.«  

I 4:»…se trudimo, da kakovostno opravljamo 

svoje delo, da se res trudimo. Najprej vsak po 

svoji stroki, vsak ima ustrezno izobrazbo za 

katerokoli delovno mesto, smo resni, si 

prizadevamo svoje delo opravljat v korist 

stanovalca, imamo izobraževanja« 

I 5:»…se trudimo po najboljših močeh, v 

pogojih, kot so – materialnih in prostorskih. 

Mi, ki delamo tu, bi želeli še več, če bi lahko 

– veliko je omejitev. Želimo si nove stvari.« 

I 6:»…se trudimo, da bi bilo zanj življenje tu 

dobro« 

I 6: »narediti zelo veliko, da bi bili zadovoljni 

in da bi se dobro počutili.« 

upoštevanje individualnosti stanovalcev, 

njihovih potreb, želja 

I 1:»Mislim, da se izredno potrudimo v okviru 

možnosti, da pogledamo prav vsakega 

stanovalca posebej in njegove želje, njegove 

navade, njegove potrebe« 

spoštovanje stanovalcev, sprejemanje 

njihovega mnenja 

I 5:»Svojci povedo, da smo do stanovalcev 

prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli 

take, kot so.« 

I 6:»Ker gre za omogočanje okolja, kjer si 

lahko tak, kot si – z vsemi močnimi točkami 

in zmožnostmi ter z vsemi težavami, stiskami« 

sprejemanje stanovalcev takih, kot so I 5:»Svojci povedo, da smo do stanovalcev 

prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli 

take, kot so.« 

I 6:»Ker gre za omogočanje okolja, kjer si 

lahko tak, kot si – z vsemi močnimi točkami 

in zmožnostmi ter z vsemi težavami, stiskami« 

ustrezno, korektno opravljanje dela I 6:»Ustanova jim nudi vso potrebno osnovno 

oskrbo, okolje, v katerem so sprejeti, varni in 

se večinoma lahko dobro počutijo. Dan je 

zanje lahko poln dogajanja, če ga želijo, 

potrebujejo.«  

pozitivna mnenja svojcev in drugih ljudi I 3:»…kritike predvsem pozitivne, da vsaka 
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nam čast, da je še kdo, ki se ukvarja s takim 

delom, kot se mi ukvarjamo.« 

I 5:»Svojci povedo, da smo do stanovalcev 

prijazni, topli – to je zato, ker smo jih sprejeli 

take, kot so.« 

uvajanje novih aktivnosti, pripravljenost 

uvajanja, izvajanja novosti 

I 5:»Mi, ki delamo tu, bi želeli še več, če bi 

lahko – veliko je omejitev. Želimo si nove 

stvari. Zdaj so terapevtski kužki novost, še 

več bi organizirali, če bi lahko. Ni nam težko 

uvajat nove stvari in delat.« 

realnost zaposlenih glede omejitev – finančni 

in materialni pogoji – več bi stanovalci lahko 

urejali sami, manjše, običajne stvari 

(možnost prevoza z avtom) 

I 5: »Tu gre za malenkosti, ki so pomembne, 

pa jih ne moremo dati, ker nimamo npr. avta 

– tako bi lahko šel sam z nekom na pošto, 

banko.« 

I 5: »…Gre za običajne stvari, ki so 

stanovalce pomembne, da jih dobijo in ker ne 

morejo iti samostojno, je zdaj že kar 

pričakovano, da jih opravimo za njih, 

namesto njih.« 
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Tabela 14: Omejitve na strani stanovalcev 

Omejitve na strani stanovalcev Omejitve strokovnega dela, ki jih strokovno osebje 

prepoznava v povezavi z osebami s posebnimi 

potrebami, kot posledico osebnih značilnosti oz. 

posebnih potreb, ki vplivajo na njihovo življenje in 

ga bistveno določajo: 

dom 

 

 

nezmožnost skrbeti zase, za svoje življenje 

 

 

 

v instituciji celo življenje 

 

 

 

 

 

 

nezmožnost vzpostavljanja odnosov bližine 

 

 

 

 

pasivnost kot posledica bolezni 

 

 

I 1:»Moje mnenje je, da človek, ki se naseli tukaj, 

naj bi živel po enem principu, da je to tukaj njegov 

dom, ampak ne moremo rečt, da je to 100 procentno 

tako, ker izhajajoč iz njihovih primanjkljajev, iz 

njihovih bolezni in posledično stvari, ki jih sami 

zase ne morejo opravljat, ne more biti to enak 

način.« 

I 1: »…nekateri stanovalci so v institucionalnem 

varstvu že celo svoje življenje in glede na svojo 

bolezen in glede na to, da so tak stil življenja, kot so 

ga živeli tukaj v domu, niso sposobni spremenit« 

»mi smo dobili stanovalce iz takih oblik – 

skupnostnih, ker tam niso zmogli. Kako bi jih zdaj 

vrnili nazaj?« 

I 1:»mi imamo stanovalce, ki niso sposobni ene take 

bližine, kot bi jim jo taka enota ponujala, ker ne 

zmorejo takega omejenega življenja, kot ga taka 

družina, razširjena, umetna družina, nudi.« 

I 1: »njihova pasivnost, ki izhaja iz bolezni, da se 

pač težko vključujejo in težko poiščejo svoje 

interese, čeprav jim pri tem veliko pomagamo, jih 

spodbujamo in jim poskušamo tako prikazat, da je 

zanje koristno, da je zanje to dobro, da se nekam 

vključijo« 

nezmožnost sodelovanja v skupnostnih oblikah 

(prevelika zahtevnost, previsoka pričakovanja) 

I 1: »…ampak nekaterim stanovalcem tudi tam žal 

ne gre. Mi v zadnjem času dobivamo večinoma 

stanovalke, ki prihajajo iz stanovanjskih skupin in 

tam niso zmogle bivanja, ker je prevelika 

odgovornost, ki je ne zmorejo. Na primer, njim je 

preveč, da morajo sodelovati, ne skuhati kosilo, 

ampak sodelovati pri gospodinjskih opravilih in pri 

vseh opravilih, ki jih človek v domačem okolju mora 

opravljat« 

zavrnitev sodelovanja v organiziranih dejavnostih  

 

velika vedenjska in osebnostna problematika, 

najzahtevnejše obravnave oz delo, individualno 

obravnavanje 

I 1: »S temi stanovalci je najtežje, imamo tudi nekaj 

takih stanovalcev, ki se jih v vsem času, kar bivajo 

tukaj, ni uspelo nikamor vključit. Opažamo 

malenkostne napredke pri enem stanovalcu, ki se je 

vključil vsaj v fizioterapijo, s tem da je to zelo 

minimalno, glede na njegove telesne sposobnosti, 

ampak očitno je bolezen in vedenjska problematika 

tako huda, da ga ne uspemo skoraj k nobeni 

zaposlitvi pritegnit. On hodi po domu, prosjači, se 

norčuje iz vseh, iz zaposlenih in iz stanovalcev in 

moram rečt, da sam en tak človek naredi v zavodu 
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en velik problem, tudi za ostale stanovalce, ki ga 

vidijo. … Tako da taki stanovalci so najtežji. Taki 

stanovalci so potem individualno bolj obravnavani, 

po posebnih metodah se dela z njimi, čeprav pa žal 

moramo reči, da ves trud strokovnih delavcev 

prinese zelo majhne rezultate.« 

pasivnost zaradi bolezni, nemotiviranost, 

pomanjkanje interesov, 

nezmožnost poiskat interesna področja 

I 1: »… njihova pasivnost, ki izhaja iz bolezni, da se 

pač težko vključujejo in težko poiščejo svoje 

interese, čeprav jim pri tem veliko pomagamo, jih 

spodbujamo in jim poskušamo tako prikazat, da je 

zanje koristno, da je zanje to dobro, da se nekam 

vključijo, kar v končni fazi tudi je, pa ne zato, ker se 

nam zdi tako prav, ampak ker človek, ki nekaj 

počne, se drugače počuti, kot tisti, ki preleži cel 

dan.« 

nezmožnost sodelovanja pri pripravi individualnega 

načrta zaradi narave bolezni ali nerazumevanja, kaj 

se od njega pričakuje, posledično poslabšanje 

stanja, presoja, da naredi 

I 1: »…čeprav je pa spet z nekaterimi stanovalci 

zelo težko naredit individualni načrt zaradi njihovih 

posebnih potreb in takrat je potem strokovno slabše 

izdelan individualni načrt, je pa pač individualni 

načrt tistega človeka.« 

nadlegovanje in prosjačenje obiskovalcev, 

vmešavanje v razgovore, pristopanje k obiskom 

drugih stanovalcev, neupoštevanje navodil, 

priporočil, prošenj osebja, naj gredo stran 

I 1: »…zelo moteče, ker imajo nekateri naši 

stanovalci navado, da obiskovalce pričakajo že pri 

vhodu in jih prosjačijo. Kljub posredovanju 

strokovnih delavcev tega ne moremo preprečit, tudi 

če zraven stojimo, še vseeno ne odnehajo« 

nezmožnost počakati, preložiti, odložiti reševanje 

problematike za določen čas 

I 1: »…en dogodek pa se zgodi dopoldan, oni niso 

sposobni počakat do ponoči« 

nesposobnost prilagajanja novemu okolju, 

navajenost na okolje in način življenja, 

nepripravljenost za spremembe, neprilagodljivost, 

zaradi česar je ogrožen občutek varnosti 

I 1: »… nekateri stanovalci so v institucionalnem 

varstvu že celo svoje življenje in glede na svojo 

bolezen in glede na to, da so tak stil življenja, kot so 

ga živeli tukaj v domu, niso sposobni spremenit in 

sprejet drugačno, bolj odgovorno obliko bivanja,« 

I 6: »Pogosto že neka majhna sprememba vpliva na 

človeka, na njegov občutek varnosti in se zgodi, da 

se psihično stanje poslabša.« 

negativizem, brezup, nerealne predstave o sebi, 

lastnih zmožnostih in možnostih bivanja 

I 2: »mlajši fant, ki doma nima možnosti bivanja, 

samostojno ni sposoben bivat, ima pa iluzijo, da bi 

lahko to bil in on to vidi vedno kot pomanjkljivost« 

nerazumevanje lastnega položaja, nesprejemanje 

bolezni 

I 3: »…pri njej je po moje bolezen tista, ki sili v 

ospredje to. Pri njej je to bolj izraženo, po drugi 

strani pa moramo vedet, da praktično ne zna, če 

lahko tako rečem, ne zna razsodit, kakšen je njen 

status tistega doma,« 

pasivnost, hospitalizem, vdanost v vsakdan I 2: »…Različno vidijo. Eni vidijo stalno bolj 

slabo.« 

nepripravljenost se angažirati – če pa lahko to 

naredi nekdo drug, ker je nekdo plačan, da to naredi 

namesto mene in ni pomembno, če jaz to zmorem 

I 3: »Se zaneseš na varuhinjo, negovalca, zakaj bi 

jaz opral, če mi lahko drugi operejo, v takem 

smislu.« 
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postopna izolacija od zunanjega okolja, težave s 

prilagajanjem, obnašanjem 

I 4: »pomanjkanje stika z zunanjim svetom, ne znaš 

se več organizirat, obnašat,…« 

Različnost težav in motenj, kombinirane motnje I 1: »Stanovalci, ki so tukaj pri nas, imajo določene 

težave v duševnem zdravju ali pa duševno motnjo 

ali pa kombinirane…« 

nezmožnost samostojnega življenja, skrbi za 

zdravje, uživanja zdravil, zaposlitve, kljub 

prilagoditvam - delo v DT prilagojeno, da ni stresno 

in ni fizično naporno, … 

I 1: »…za vse je stroka menila, da potrebujejo 

namestitev, kjer jim nekdo pomaga pri osnovnih 

življenjskih opravilih, pri jemanju zdravila« 

prevelika intenzivnost odnosov, potreba po umiku, 

gibanju, kroženju po prostorih in okolici 

 

I 1: »… mi imamo stanovalce, ki niso sposobni ene 

take bližine, kot bi jim jo taka enota ponujala, ker 

ne zmorejo takega omejenega življenja, kot ga taka 

družina, razširjena, umetna družina, nudi.« 

I 1: »Ker nekateri stanovalci pri nas funkcionirajo 

boljše, dobro samo zato, ker se prosto gibljejo po 

domu, ker jim je to pač dopuščeno zaradi njihovih 

bolezni, vedenjskih posebnosti. V primeru, da pa bi 

jih omejevali, pa mislim, da ne bi dobro 

funkcionirali.« 

zavrnitev priporočene diete – več zdravstvenih 

težav – vseh tudi na drugem področju, 

neupoštevanje diete – nezmožnost nadzora uživanja 

– povečanje zdravstvenih težav 

I 2: »ko podpišejo, da je ne bo in potem tega res ne 

dobiva in posledično ima več zdravstvenih težav, se 

pravi poslabšanja, ker se ne drži diete« 

 

nekateri ljudje ne zmorejo in ne bodo zmogli živeti 

samo ob podpori skupnosti 

I 4: »…večina od njih ni sposobna živeti v zunanjem 

svetu, bi pri tem rabili toliko podpore in pomoči, da 

bi bilo zelo težko izvedljivo, pri vseh stvareh.« 

I 4:»…nekdo ne bo nikoli sposoben, da bi živel ob 

pomoči samo skupnosti« 

I 1: »Če bi bili sami za sebe sposobni poskrbet v 

celoti, ne bi bil nobeden od njih tukaj.« 

I 1: »…čisto samostojno nobeden iz našega zavoda 

ni sposoben v skupnosti bivat, vsi bi rabili dosti 

pomoči pri življenju. Tudi za zaposlitev jaz ne vidim 

nobenega, da bi bil sposoben zaposlitve, take 

integralne zaposlitve ali pa zaposlitve invalidov, ker 

vsi so invalidsko upokojeni, ali pa niso bili nikoli 

zaposleni, z zelo majhno koncentracijo za delo.« 

I 5: »…bo vedno nek procent ljudi, ki bodo 

potrebovali ustanovo«  

majhno število obiskovalcev, malo sodelovanja s 

svojci (zaradi njihovih značilnosti, preteklih 

izkušenj, neznanih vzrokov) 

I 1: »Ko priredimo Dan svojcev, imamo izredno 

majhen obisk. Recimo od 95 stanovalcev jih ima 

povprečno deset obisk, kar je zelo zelo nizka 

številka.« 
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Tabela 15: Omejitve v okolju 

Omejitve v okolju  

majhno število obiskovalcev, malo sodelovanja s 

svojci  

I 3: »V bistvu pogrešam več kontakta s svojci. Pa ne 

našega, njihovega, konkretno s svojim članom družine, 

ki je tu. Bi jih moralo biti več. Ne da jih kritiziram. 

Vsak ima svojo zgodbo verjetno v ozadju, zakaj jih ni 

blizu, kako to, da jih ni blizu, ampak bi si želel, da jih 

je več. Lahko rečemo, da je večina takih, ki ne pridejo 

in ne pokažejo interesa.« 

ni oblik namestitev, ki bi omogočale  

postopnost v prehajanju v zahtevnosti skrbi oz. 

pomoči osebam s posebnimi potrebami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postopnost, prehajanje med oblikami 

 

PSZ kot ustanova je zadnja po vrsti, za tiste, ki 

potrebujejo stalno obliko spremljanja in pomoči in ne 

zmorejo živeti v oblikah z manj podpore 

 

 

nerazvitost sistema skrbi 

I 1: »ko se ugotovi, da človek ne more živet v svojem 

domačem okolju in sam, da bi bilo potrebno iskati 

možnosti, kje bi najmanj bila njegova osebnost, kjer bi 

bilo najmanj drugačno življenje kot v njegovem 

domačem okolju in to mislim, da določene 

stanovanjske skupine nudijo, ampak nekaterim 

stanovalcem tudi tam žal ne gre. Mi v zadnjem času 

dobivamo večinoma stanovalke, ki prihajajo iz 

stanovanjskih skupin in tam niso zmogle bivanja, ker 

je prevelika odgovornost, ki je ne zmorejo. Na primer, 

njim je preveč, da morajo sodelovati, ne skuhati 

kosilo, ampak sodelovati pri gospodinjskih opravilih 

in pri vseh opravilih, ki jih človek v domačem okolju 

mora opravljat in iz tega mislim, da je prav, da ljudi, 

pri katerih se ugotovi, da ne morejo živet več sami, da 

bi se uvedla neka postopnost, da bi ljudje prehajali iz 

oblik, kjer so čisto samostojni, manj samostojni in 

potem zadnja postaja je ta oblika zavoda, kjer osebje 

praktično vse, skoraj vse, naredi namesto človeka, 

kadar človek resnično ni več sposoben skrbeti sam 

zase in za svojo osebnost.« 

I 4: »večina od njih ni sposobna živeti v zunanjem 

svetu, bi pri tem rabili toliko podpore in pomoči, da bi 

bilo zelo težko izvedljivo, pri vseh stvareh. Zdaj, tako 

kot je, sistem ni razvit, nismo dorasli temu, niso vsi 

ljudje s posebnimi potrebami sposobni v takem sistemu 

živet, zato bomo rabili take ali podobne ustanove tudi 

v prihodnje. Ni vse za vse.« 

pomanjkanje informacij o stanovalcu pred sprejemom 

ali ob sprejemu v PSZ 

I 1: »Moje videnje dokumentacije bi bilo, to bi bil 

optimum za mene, da bi že pred prihodom človeka v 

našo ustanovo, imeli določene informacije. Zelo 

dobrodošlo bi bilo, če bi se srečali s ključnimi 

predstavniki človeka, ki prihaja. Npr. če so to svojci, 

CSD, zdravstvo, tako da bi skupaj ugotovili, kakšne so 

potrebe stanovalca,… Da ne odkrivamo tople vode, ko 

je stanovalec že nekaj časa nameščen in potem 

ugotovimo stvari, ki bi jih lahko vedeli že ob prihodu 

in bi se na ta način marsikateremu problemu lahko 

izognili. Žal ne moremo zahtevat dokumentacije s 

pristojnih CSD ali iz okolja, kjer prihaja. Zato se meni 

zdi, da je tu še eno sivo polje, na katerem bi bilo 

potrebno kaj več naredit.« 
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Tabela 16: Prednosti na strani stanovalcev 

Prednosti na strani stanovalcev Prednosti strokovnega dela, kot jih prepoznava 

strokovno osebje, na strani stanovalcev: 

sodelovanje s svojci stanovalcev, če le – to 

obstaja 

 

 

dober vpliv na življenje stanovalcev,  

 

lažje sprejemajo in prenašajo življenje v domu,  

imajo več moči za dogovarjanje,  

skupen koncept pomaga pri vodenju stanovalcev,  

pozitiven vpliv obiskov svojcev na stanovalce 

 

I 1: »… bi se svojci bolj aktivno vključevali v naše 

domsko življenje, da bi več sodelovali, da bi 

večkrat, na splošno govorim, prihajali k 

stanovalcem na obisk, ker to se mi zdi, da bi pri 

stanovalcih izredno dobro vplivalo nanje.« 

I 5: »Stanovalec lažje funkcionira, če so tu še 

svojci«  

I 5: »Oni so podpora stanovalcem. Svojci nekako 

pomagajo pri vodenju stanovalcev, kajti naši 

stanovalci imajo dosti vedenjskih in osebnostih 

težav. Če zavzamemo skupen koncept, je za vse 

lažje in boljše in v nasprotju s tem, ko se s svojci 

ne da sodelovati.« 

I 5: »Stanovalec ima večjo moč je in se zmore več 

dogovarjat, če je tu še tretja oseba, svojec.« 

I 5:»Stanovalci ob svojcih lažje prenašajo vse 

tegobe življenja v domu.« 

I 6: »So svojci, ki pa redno prihajajo na obiske k 

svojim sorodnikom, ki se zanje zanimajo in 

sodelujejo.« 

sprejemanje življenja v ustanovi,  

doživljanje institucije kot okolja, ki 

nudi/omogoča boljše pogoje od življenja doma,  

drugi dom,  

najboljša življenjska prilika,  

občutek varnosti, urejenosti, koristnosti 

I 2: »So pa drugi, ki pridejo od zunaj, ki pa rečejo, 

da so zadeli na loteriji, ko pridejo sem gor, ker 

včasih pač niso imeli prostora, kjer bi bili, zdaj 

prvič z vidika okupacije, ki je vodena okupacija, 

in so zadovoljni, imajo občutek koristnosti, tukaj 

delajo izdelke in se jim zdi, da še nikoli niso tako 

dobro živeli, kot tukaj.« 

I 3: »Eni imajo to za njihov drugi dom, povejo 

javno, kadar se pogovarjaš z njimi.«  

smiselno preživljanje dneva, vključevanje v 

dejavnosti, občutek koristnosti 

I 2: »…so zadovoljni, imajo občutek koristnosti, 

tukaj delajo izdelke.« 

verbalizacija, sporočanje zadovoljstva ali 

nezadovoljstva z življenjem v ustanovi 

I 3: »Eni imajo to za njihov drugi dom, povejo 

javno, kadar se pogovarjaš z njimi.« 

I 2: »…pridejo od zunaj, ki pa rečejo, da so zadeli 

na loteriji, ko pridejo sem gor, ker včasih pač niso 

imeli prostora, kjer bi bili.« 

I 6: »Tisti, ki so bili res dejavni in imajo konjičke 

in interese jasne, to tudi povedo in skušamo se jim 

približati, jih omogočiti tudi sedaj.« 

poznavanje lastnih želja in interesov, življenjski 

cilji, načrti stanovalcev 

I 6: »Tisti, ki so bili res dejavni in imajo konjičke 

in interese jasne, to tudi povedo in skušamo se jim 

približati, jih omogočiti tudi sedaj.« 
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Tabela 17: Omejitve na strani ustanove 

Omejitve na strani ustanove Strokovni delavci prepoznavajo naslednje omejitve v 

okviru PSZ: 

lokacija ustanove in neustrezna infrastruktura 

fizične omejitve v obstoječih prostorih: 

neprimernost 

manjši prostori 

 

 

 

vpliv na počutje in vedenje stanovalcev  

 

 

 

ločitev programov 

majhne skupine 

 

 

 

trenja, nerazumevanje zaradi različnih težav 

 

 

 

 

 

 

 

heterogenost populacije 

stalnost osebja 

I 2: »…tej strani zgradbe same, ni najbolj primerna 

za…, bi bilo mnogo lažje delat, če bi imeli drugačno 

razporeditev, več skupnih prostorov, več manjših 

prostorov, manjše sobe.« 

I 3: »Tudi infrastruktura sama ima zelo velik vpliv, 

kakšno imaš ti hišo, ali je to novogradnja ali je to stara 

hiša preurejena ali imaš okolico tako ali drugačno, ali 

imaš športno igrišče v bližini, a imaš bazen v bližini. 

To so dejavniki, ki lahko vplivajo na samo ponudbo.« 

I 3: »Predvsem je že infrastruktura bistvenega 

pomena, ker če govorimo o teh skupinah, saj ti jih imaš 

lahko tudi pod eno streho, samo da je to na nek način 

ločeno in da so po manjših skupinah, da je manj 

stanovalcev v eni skupini, da je tam nekdo, ki se z njimi 

ukvarja in dela in bi bilo to to.« 

I 4: »… bi se ločili vsaj po oddelkih, na nek način smo 

s tem že poskušali, da bi to uredili, pa je problem 

prostor. Lahko bi bilo boljše, to je zame 

pomanjkljivost. Ne razumejo se med sabo – pride do 

trenja, agresivnih izpadov, ker se ljudje ne ne 

razumejo, saj se zaradi svojih težav ne morejo 

razumeti.« 

I 5: »Fizične omejitve s prostori, ni takih pogojev za 

delo, kot bi jih rabili – prostorski pogoji so omejitev.« 

I 5: »Heterogenost populacije – glede diagnoze – 

stanovalci bi morali biti ločeni, vsaj po oddelkih, da bi 

bilo z njimi stalno osebje, potrebna bi bila razmejitev 

glede na težave. Za vse bi bilo lažje, da bi bili ločeni 

po oddelkih – zaradi stalnega osebja. 

omejitve zaradi oddaljenosti od infrastrukture:  

- nedostopnost javnega prevoza 

 

- problem izvajanja dejavnosti izven ustanove  

 

- vpliv na življenje in vedenje stanovalcev  

- pomanjkanje izkušenj z zunanjim okoljem,  

 

 

- opuščanje pridobljenih veščin, zmanjševanje 

samostojne skrbi zase, upadanje sposobnosti 

- majhno število obiskovalcev, sodelovanja s svojci je 

malo 

I 2: »V bistvu na tej lokaciji, kakršna je, to je minus za 

mnogokdaj, ne za zmeraj, pač ker je vsak večji kraj 

oddaljen, je treba it peš, ni javnega prevoza in to je 

minus.« 

I 3: »…bi se več vključevali v dejavnosti izven domov, 

samo imamo spet določene omejitve - glede na to, kje 

dom je. Če si blizu, lahko marsikaj. Se povežeš s šolo, 

vrtcem, s prostovoljci – takšnimi in drugačnimi, s 

športnimi aktivnostmi in tako naprej. Če imaš kje to 

imet in možnost približat, je to samo plus.« 

I 5: »Včasih jih dom pasivizira, ko bi lahko bili 

samostojni.« 

I 1:»…svojcev ni več na obiske oziroma da so redki« 

oblika organiziranosti celotne ustanove 

pomanjkanje finančnih sredstev: 

- za preurejanje obstoječe infrastrukture  

 

- za načrtovano stanovanjsko skupino  

 

 

I 5: »…nismo se odprli, čeprav je bilo zastavljeno 

tako, to potrebo čutim in bi bilo prav, da bi šli v 

odpiranje – ali v storitve na domu, ali kako drugo 

obliko sodelovanja z okoljem. Se mi zdi, da smo 

ostali nekje, nekaj bi morali spremeniti, vendar teh 

pogojev nimamo. Škoda je hiše, ki je prazna, z njo 

bi si lahko pomagali, uredili stanovanjski skupini v 
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- za zaposlitev dodatnega strokovnega kadra 

 

- vodi v zmanjševanje kvalitete dela, upad 

strokovnosti  

 

 

- nesledenje napredku, zastavljenim načrtom, 

izoliranost od okolja 

 

 

 

 

 

pomanjkanje finančnih sredstev: 

- za preurejanje obstoječe infrastrukture  

 

 

 

 

pomanjkanje finančnih sredstev 

 

njej. Zdaj nas samo finance držijo nazaj, da ničesar 

ne moremo.« 

I 5: »je vidik financ – za FTH, psihologa nimamo 

možnosti zaposlovanja– ne gre, ni možnosti, ker 

smo premajhni in ne dosegamo normativov.« 

I 3: »Ene lahko malo združiš, je pa tu od financ in 

drugih virov odvisno, kakšne imaš ti aktivnosti.« 

I 1: »tri enote in med seboj tudi precej oddaljene, 

imamo tri hiše za vzdrževanje, v vsaki hiši moramo 

imeti vse določene profile, kar nam nedvomno 

podraži bivanje. Glede na to, da so vse tri enote 

stare, imamo še tukaj potrebo po vlaganju v vse tri 

hiše stalno, in ja, vpliva, vpliva zato, ker ne moremo 

vse tri enote hkrati obnavljat, pa bi vse tri enote 

hkrati bilo potrebno.«  

I 1: »…stanovanjska skupina, za katero imamo 

načrt in bi bilo potrebno ogromno sredstev, ki jih 

trenutno nimamo, ne moremo zdaj tak velik zalogaj 

vložit v hišo, ki bi jo morali od začetka do konca 

postavit, se zdaj dela manjša dela, za katera pa 

nekako zagotavljamo sredstva v samem domu.« 

I 3: »ampak da smo omejeni na določene stvari - na 

fizično okolje, na finančne možnosti.« 

pomanjkanje avtonomije  

- zahteva za upoštevanje in prilagajanje obliki 

organiziranosti celotne ustanove, določenemu 

prioritetnemu planu urejanja enot na škodo drugih 

enot 

 

I 1: »so vse tri enote stare, imamo še tukaj potrebo 

po vlaganju v vse tri hiše stalno, in ja, vpliva, vpliva 

zato, ker ne moremo vse tri enote hkrati obnavljat, 

pa bi vse tri enote hkrati bilo potrebno. Tudi 

vzpostavitev standardov in normativov, zato pač se 

dela prioritete« 

I 2: »Zdaj smo pač tri enote in se gleda vedno vse 

tri in enkrat ima ena prednost, drugič ima druga 

prednost pri nekaterih posegih, pri odločitvah za 

reorganizacijo, za adaptacijo in tako. Tukaj noter 

pač smo včasih… , vidim to kot pomanjkljivost. Če 

bi bili samostojni, bi pač, glede financ, ne vem, kako 

bi bili, če bi bili samostojni, bi se pač ozirali samo 

nase, tako se pa pač oziramo na vse tri hiše«. 

organizacijske ovire v okviru enote: 

– komunikacija med službami,  

- velikost enote, vpliv na organizacijo dela 

- način izvajanja dejavnosti na nekaterih področjih 

vodi v postopno pasiviziranje stanovalcev, v 

zmanjševanje njihovih sposobnosti, in ne v njihovo 

ohranjanje,  

- kasneje ne znajo si poiskat pomoči 

I 5: »Niso vsi odvisni od nas, lahko bi bilo več 

samostojnosti, če bi bili drugačni pogoji. Rabili bi 

svoj avto, da bi na hitro lahko kam skočili. Zdaj se 

je treba prilagajat kombiju, dogovarjat termin za 

kombi in za voznik,« 

I 4: »…strokovni delavci različnih profilov so na 

dosegu roke, nikamor se jim ni treba vozit – FTH, 

DT; zdravnik, vse je tu, vse dobijo zelo hitro« 
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Tabela 18: Prednosti na strani ustanove 

Prednosti na strani ustanove Kaj strokovno osebje prepoznava kot prednost 

na strani ustanove oz. pri zaposlenih: 

naravnanost ustanove: 

orientiranost na vsakega stanovalca posebej 

 

 

pozornost na stanovalčeve potrebe, želje 

 

 

bolj poglobljeno razmišljanje o stanovalcih 

 

stalnost spremljanja  

 

 

 

ažurno reagiranje 

 

 

ažurno odzivanje 

 

 

pomen izobrazbe in osebnostnih lastnosti 

 

 

 

 

čim večja aktivnost 

 

 

povezovanje področij 

bio – psiho – socialni model 

 

 

različnost pogledov, različnost problematike, 

ne more biti posploševanja 

 

individualnost 

celostnost obravnavanja 

 

ažurno odzivanje 

 

 

 

 

 

 

I 1: »…pogledamo prav vsakega stanovalca 

posebej in njegove želje, njegove navade, njegove 

potrebe, da včasih tudi uganemo, kaj si človek 

želi, če ne zna izrazit,« 

I 2: »…prepoznavanje njihovih posebnih potreb 

in odreagiranje, pa preprečevanje poslabšanj v 

vseh treh izmenah« 

I 3: »…začeli smo vsi bolj razmišljat o 

stanovalcih. Bolj poglobljeno.« 

I 3: »…da jih imamo vse pod eno streho, je po 

moje prednost ta, da prej opazimo, če je kaj 

narobe. Ne vem, to je kar velika prednost, da 

takoj opazimo njihove spremembe, želje, če je kaj 

narobe, je takoj reakcija. S terena je težko takoj 

to dobit in malo dlje traja. Prej ko prideš do 

problema, prej ga lahko rešiš.« 

I 6: »…prisluhnemo, odreagiramo, damo 

povratno informacijo v najkrajšem možnem času. 

To ni vedno takoj.« 

I 3: »Izobrazba le pomeni neko dodano vrednost, 

vse to je primarni pogoj, da je človek, da ima 

prave osebne lastnosti, da je lahko v takem 

poklicu, tako v zdravstvu, kot v sociali.« 

I 4: »…čim bolj aktivni na vseh področjih – pri 

skrbi za sebe, pri izrabi prostega časa. Absolutno 

ni naš namen, da bi bili pasivni.« 

I 3: »bio – psiho – socialni model. Tu so vse – tu 

notri je zajeto vse in če hočemo vse to pokriti vsa 

ta področja, mora tako bit. Ne more bit samo 

sociala, samo zdravstvo.« 

I 5: »…različni strokovni delavci, ki imamo 

različne poglede, stanovalci imajo različne 

probleme, ne moremo posploševat, vsak je svoj 

individuum.« 

I 5: »Tu imajo na kupu različne obravnave, pa še 

vedno je celostno – zunaj tega ni.« 

I 5: »Ko jih spremljamo vsak dan, mislim, da se 

hitro odzivamo. Kar izražajo, kar hitro ugotovimo 

in se odzovemo hitro. Hitro vidimo, kaj je s kom, 

s kom, ker smo v primerjavi z drugimi ustanovami 

majhni. Težave prepoznamo hitro, vse ljudi 

poznamo in resno vzamemo, ko nam potožijo. Ni 

pa vse na nas, ker ne moremo urediti vsega sami.« 

I 5: »Jemljem kot prednost, da je naš dom majhen 
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majhnost ustanove v primerjavi z drugimi 

 

 

pohvale s strani svojcev 

 

 

zadovoljstvo stanovalcev 

 

 

 

 

njihov dom 

 

 

zaposlen socialni pedagog 

 

v primerjavi z drugimi takimi ustanovami. To 

pohvalijo in povedo tudi svojci – vse poznamo po 

imenih, vsi so videni in spremljani.« 

I 5: »… zadovoljstvo stanovalcev, da se počutijo 

kot doma. To izražajo večkrat in tudi ko te nekaj 

časa ni, to povedo, opazijo. To je znak, da si 

dobrodošel med njimi in da nas imajo radi.« 

I 5: »Še najbolj je to spodbuda, ko povedo, da je 

tu njihov dom. Lepo je slišat, ko rečejo, da je dom 

tu. Ena gospa je pokazala, da je doma tu, četudi 

je bila doma mama – ona se je tu navadila in ni 

hotela ostati doma, ves čas obiska doma je 

kazala, naj gremo nazaj v kombi in domov – v 

dom.« 

I 5: »Profil socialnega pedagoga – mora bit, še 

kakšen več bi bil dober, veliko je vedenjskih težav, 

hvala bogu, da taki profili obstajajo«. 

dejavnosti ustanove: 

 

osnovne storitve in dejavnosti 

 

 

 

upoštevanje želja 

 

 

dobro poskrbljeno 

občutek domačnosti 

 

 

 

različen obseg želja 

 

dobra zdravstvena pokritost populacije 

 

možnosti druženja 

 

 

zadovoljstvo na zabavah 

 

 

 

različne prireditve 

 

 

 

dostopnost osebja 

 

I 5: »V osnovi imajo osebe s posebnimi potrebami 

vse. Hiša jim ponuja vse osnovne storitve, kar je 

zelo pomembno – in dejavnosti – potrebo 

kulturnih, športnih, drugih dejavnosti in dnevnih 

aktivnosti jim zagotavlja ustanova, njihove želje 

in potrebe – na sestankih povedo njihove želje, in 

to skušamo upoštevati.« 

I 2: »Za osebe, ki so primarno manj razvite, je 

zelo v redu. Meni se zdi to, oni se tukaj počutijo 

doma in je za njih maksimalno dobro 

poskrbljeno. V bistvu je za vse dobro poskrbljeno, 

samo te duševne manj razvitosti so…, nekako 

imajo manj želja, kot ostali, tisti, ki imajo težave 

v duševnem zdravju. Oni imajo več želja po 

samostojnem življenju ali po neki drugi vrsti 

življenja. Načeloma se meni zdi, da je tu zelo 

dobro poskrbljeno tako z zdravstvenega stališča, 

kot glede raznih oblik druženja.« 

I 2: »Velikokrat sem že slišala stavek pri 

novoletnih zabavah, da takšne zabave pa v 

svojem življenju še niso imeli in to tisti, ki so prej 

nekoč, preden so zboleli, normalno funkcionirali 

doma, da je to tukaj en velik plus in mislim, da se 

za te stanovalce tu veliko naredi, da imajo tudi 

kulturne prireditve, da so razna predavanja, 

potopisi, ki se jih mnogokrat ni nihče 

samoiniciativno udeležil, tukaj pa, ker je toliko 

ponujeno in tako blizu, se marsikdo več udeleži. 

In s tega vidika vidim plus tukaj.« 

I 4: »…strokovni delavci različnih profilov so na 

dosegu roke, nikamor se jim ni treba vozit – FTH, 
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različnost pogledov, različnost obravnav 

 

 

celostnost 

 

 

omogočanje kvalitetnega življenja 

 

ohranjanje znanj 

 

DT; zdravnik, vse je tu, vse dobijo zelo hitro« 

I 5: »…različni strokovni delavci, ki imamo 

različne poglede, osebe s posebnimi potrebami 

imajo različne probleme, ne moremo posploševat, 

vsak je svoj individuum.  

I 5: »…Imamo različne poglede, obravnavamo s 

strokovnega gledišča druge.« 

I 5: »Tu imajo na kupu različne obravnave, pa še 

vedno je celostno – zunaj tega ni.« 

I 5: »Ustanova jim omogoča kvalitetno življenje.« 

I 6: »…omogočajo ohranjanje znanj in izkušenj, 

veščin, ki so jih imeli ljudje že prej, lahko 

ostanejo aktivni na enakih področjih, kot prej, 

seveda, če zaradi svojih značilnosti to še 

zmorejo.« 

lokacija ustanove:  

narava 

 

 

 

 

 

 

 

možnosti za gibanje 

 

manjša možnost zlorab  

 

 

zadovoljstvo nad okoljem, v katerem se dom 

nahaja 

želja po bivanju v domu v tem okolju 

 

I 2: »za človeka, ki bi lahko sam izbral, ali želi 

živeti v naravi, da bi naša ustanova na primer 

imela dve lokaciji, eno sredi mesta, eno pa na 

deželi, pa da se ve, kakšne so možnosti tukaj, 

kakšne so tam, in da si sam izbere, bi mi zdelo 

boljše. Ker nekdo bi pa tudi želel živet v takem 

okolju. Tukaj je krasno okolje, imaš naravo, 

dober zrak, zdravo okolje.« 

I 4: »…v stiku z naravo je plus, prav tako v 

možnostih za gibanje. Imeli bi več skušnjav 

drugje, če bi bili v mestu – bilo bi več zlorabe 

alkohola, kazniva dejanja bi bila pogostejša.« 

I 5: »Nekateri sami pravijo, da je lepa narava, 

jim to okolje ustreza.«  

I 2: »So ljudje, ki so prihajali spraševati za 

sprejeme, so hvalili to naše okolje in bi si prav 

želeli pridet tukaj gor. Tudi osebe, ki po svoji 

diagnozi niso bile sprejete, ker nimajo 

posebnih potreb priznanih, niso mogle priti 

sem, bi pa želeli tukaj bit.« 
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Tabela 19: Deinstitucionalizacija 

DEINSTITUCIONALIZACIJA 

 

Stališča strokovnega osebja o ideji, poteku in izvajanju 

načel deinstitucionalizacije v Sloveniji in v okviru 

PSZ: 

strinjanje z idejo in željami spreminjati pogoje 

življenja oseb s posebnimi potrebami na boljše na vseh 

ravneh 

 

strinjanje z idejo  

potreba po ustanovi 

 

 

strinjanje z idejo  

pokrivanje potreb ljudi 

 

 

 

 

razlog za sprejem, drugje ni šl 

 

 

ni za vse 

 

 

strinjanje z idejo  

 

 

 

 

I 3: »…prav, da razmišljamo v tej smeri, samo način 

mora biti tudi pravi.« 

I 5: »Sem za deinstitucionalizacijo, zelo, vendar bo še 

vedno nek procent ljudi, ki bodo potrebovali 

ustanovo.« 

I 5: »Deinstitucionalizacija – sem zanjo, za tiste, ki to 

zmorejo, ki so tega sposobni, da ostanejo v svojem 

okolju, če so službe dobro razvite.« »Žal vsi tega ne 

zmorejo. Če se institucija približa takemu načinu, ki 

nudi, kar stanovalci rabijo, jim ni povzročene nobene 

škode. Naši stanovalci so večinoma šli skozi različne 

oblike bivanja, VDC-je, pa ni šlo, doma niso mogli biti 

– zato so prišli k nam.« 

I 5: »Okolje, kjer je to možno, da je človek doma, 

vsakemu privoščim, da je doma in ne v inštituciji.« 

I 5: »Se strinjam z načelom, vendar vedno pri vseh ni 

možno tega zagotovit.« 

I 5: »Deinstitucionalizacijo kot koncept sprejemam za 

tiste, ki to zmorejo in da je za vsem tem ok 

koordinacija, ne strinjam pa se s tem, da je to ustrezen 

princip kar za vse po vrsti.« 

I 6: »Deinstitucionalizacija – podpiram idejo 

izboljševanja življenjskih pogojev za vse odrasle s 

posebnimi potrebami in druge populacije, ki so do 

sedaj lahko živeli le v institucijah« 

koraki na poti k deinstitucionalizaciji v okviru 

ustanove  

 

 

 

problem financ 

 

 

spremembe 

 

vračanje v domače okolje 

 

 

pomoč in usposabljanje 

 

I 1: »bila že kupljena ena stara hiša v neposredni 

bližini zavoda, ki je bila namenjena stanovanjski 

skupini,… arhitekt je izdelal načrt teh dveh 

stanovanjskih skupin v eni stavbi,… privedli smo do 

vseh dovoljenj, da bi hišo lahko začeli zidat, ampak se 

je vse ustavilo, ker nimamo finančnih sredstev« 

I 2: »Če pogledam teh zadnjih 15 let, so spremembe v 

tem smislu. Prvič je več fluktuacije stanovalcev, več jih 

zapusti ustanovo ali gre kam drugam ali v domače 

okolje. Včasih odpustov praktično ni bilo, samo kdor 

je umrl. So te fluktuacije večje in tudi marsikdo gre 

potem v domače okolje od tukaj. Na nek način 

marsikoga pa usposobimo, da potem lahko živi 

drugače, se na nek način tukaj stabilizira in proba 

potem po svoje živet. Zakaj pa ne? Super.« 

mnenje o trenutni situaciji v ustanovi  

 

zahteve države 

 

 

 

 

 

I 1: »hkrati z deinstitucionalizacijo država tudi 

zahteva, da se izpolnijo pogoji do leta 2021 v obeh 

splošnih enotah dvoposteljne oz. izjemoma triposteljne 

sobe na negovalnem oddelku in zdaj se prioritetno bo 

pričelo s prenovo ostalih dveh enot, da bo ta 

stanovanjska hiša morala še nekaj časa počakat. V 

kolikor bo možnost pridobitve kakšnih drugih sredstev, 

ne iz naših notranjih virov, potem ni razloga, da se ta 
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problem financ 

 

 

oblikovanje stanovanjskih enot v bližini 

 

 

 

bolj samostojna oblika bivanja 

 

drugačne možnosti 

 

 

delo po zastavljenih načrtih – stanovanjske skupine 

 

 

 

 

 

hiša ne bi začela graditi. Moje videnje je tako, da bi 

bil to prvi korak k deinstitucionalizaciji, da bi v bližini 

zavoda imeli ti dve stanovanjski enoti, s tem da bi 

strokovni delavci pomagali s svojim strokovnim 

prispevkom, in to bi bil prvi poskus, kako stanovalcem 

ponudit eno bolj samostojno obliko bivanja in 

življenja.« 

I 2: »…bi bilo mnogo lažje delat, če bi imeli drugačno 

razporeditev, več skupnih prostorov, več manjših 

prostorov, manjše sobe. S tem se vse strinjam.«  

I 5: »jaz bi naredila dve stanovanjski skupini, kot smo 

načrtovali in bi tam začeli na novo. Začela bi tu, blizu 

našega doma. Če smo zdaj hodili okrog v velikem 

številu, bi bilo z manj stanovalci to lažje, seveda spet 

s pogojem, da imamo avto, in bi funkcionirali 

samostojno. Novo sprejete bi lahko tam nameščali. S 

temi stanovalci, ki so dolgo tu, je težje priti v tako 

novost.« 

delo s stanovalci, priprava, možnosti vključitve v 

stanovanjsko skupino 

I 5: »Novo sprejete bi lahko tam nameščali. S temi 

stanovalci, ki so dolgo tu, je težje priti v tako novost.« 

upoštevanje mnenja oz. želje stanovalca po preselitvi 

oz. za pripravljenost za preselitev 

I 2: »Vidimo jih več, kot bi jih bilo potem pripravljenih 

tudi stanovalcev samih, kar sem tudi jaz včasih kaj 

govorila, kot bi bili oni pripravljeni tudi sodelovat.« 

mnenja o dogajanju na področju 

 

 

 

pomoč v okolju, 

 

nekateri ne zmorejo teh oblik 

 

 

 

ideja je prava, razum potreben pri tem 

 

 

 

 

 

 

neživljenjskost ideje 

 

 

neupoštevanje izkušenj iz vsakdanje prakse 

 

 

 

preozko gledanje 

 

 

 

problematika kombiniranih motenj 

I 1: »…gre v smeri deinstitucionalizacije, vrnitve v 

skupnostne oblike skrbi, v to obliko, da bi človek živel 

sam, z določeno vrsto pomoči v svojem okolju oz v 

nekih stanovanjih, ki bi bila last države. Ampak meni 

se to zdi za nekatere stanovalce bi bilo to dobro, 

nekateri pa takih oblik ne zmorejo« 

I 3: »Moje mnenje, če rečeva za konec, da je treba 

razmišljat v tej smeri, samo s pravo mero razuma, ne 

za vsako ceno in ne za vse in da morajo to izpeljati ta 

pravi ljudje, kar pa ta moment ne vem, če so. 

Zagovarjajo samo eno skrajnost. Mogoče preveč. Po 

komentarjih in po člankih, kar preberem, dajejo 

občutek, da je malo preveč ekstremno vse skupaj. 

Razmišljanje njihovo, kar vidim iz medijev.« 

I 4: »To doživljam kot teorijo, ki ni podkrepljena s 

prakso, ni življenjska – v smislu, papir prenese vse in 

se ne upošteva izkušenj tistih, ki o tem veliko vemo iz 

prakse. Ne le, da se nas ne posluša, celo zaničuje in 

posmehuje se vse, ker to delo opravljamo v 

institucijah. V nič dajejo naša strokovna mnenja, ki so 

podkrepljena z dolgoletnimi izkušnjami s temi 

osebami.« 

I 5: »Po domače povedano, vsaj določeni ljudje 

gledajo preveč ozko – za vsakega človeka ni to v redu, 

so bile tudi izkušnje tu take. Eni to jemljejo preveč na 

lahko, ni tako enostavno, če ima človek stalne 

kombinirane probleme.« 

I 6: »Na načelni ravni se strinjam, z načinom izvedbe, 

dejavnostmi nekaterih interesnih skupin na tem 
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 področju, pa se ne morem strinjati.« 

možnost različnih namestitev glede na različnost 

potreb 

 

 

možnost prehajanja 

 

 

izbira oseb s posebnimi potrebami 

 

potreba po celovitosti sistema 

 

 

 

 

možnost različnih namestitev 

 

 

 

 

nerazvitost sistema 

 

ne zmorejo se vsi vključiti v skupnostne oblike 

več jih vidimo, kot bi jih bilo pripravljenih 

različnost oblik 

 

 

I 1: »…da bi imeli mi različne namestitve za različne 

potrebe stanovalcev, npr. da bi bila ponudba široka in 

da bi stanovalci prehajali med domovi glede na to, 

kakšne potrebe imajo in ne da so pač v obstoječem 

sistemu vključeni, za zmeraj tam, tudi če imajo 

spremenjene potrebe. Seveda to so želje stanovalcev, 

kje bi bili, kako bi bili, ampak mislim, da bi moral biti 

tudi en celovit sistem vzpostavljen glede na 

sposobnosti stanovalca, glede na to, koliko zmore sam 

skrbeti zase, koliko zmore sam sprejemat odgovornost 

zase. Jaz mislim, da potrebujemo varovane oddelke, 

potrebujemo oddelke, kjer je povečan nadzor nad 

stanovalci, ki rabijo več pomoči, več nadzora, da 

rabimo skupine, kjer so stanovalci popolnoma 

samostojni, z različnimi vstopi strokovnih delavcev, z 

različnimi oblikami pomoči strokovnih delavcev. 

Skratka rabimo več vrst in oblik namestitev, kot jih 

imamo do sedaj.« 

I 4: »Zdaj, tako kot je, sistem ni razvit, nismo dorasli 

temu,« 

I 4: »Sistem ni razvit, nekateri se niso sposobni vključit 

v take skupnostne oblike.« 

I 2: »Vidimo jih več, kot bi jih bilo potem pripravljenih 

tudi stanovalcev samih, kar sem tudi jaz včasih kaj 

govorila, kot bi bili oni pripravljeni tudi sodelovat. Pa 

predvsem različne oblike.« 

ohranitev obstoječega sistema z možnostmi izboljšav 

in oblikovanje novega, dodatnega, sistema postopnega 

zmanjševanja oz. večanja oblik pomoči za osebe s 

posebnimi potrebami 

 

 

 

 

pomoč obstoječim ustanovam 

 

 

 

 

neprimernost za vse osebe s posebnimi potrebami 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe po različnih oblikah 

 

ni za vse dobro 

I 1: »Jaz mislim, da bi morali ohraniti obstoječe oblike 

v času preoblikovanja in verjetno bo čas in stroka 

pokazala, da jih bomo rabili vedno. Vedno je določen 

procent ljudi, ki ni sposoben si skuhat kosila, si 

pripravit večerje, pomagat pri čiščenju, poskrbet za 

higieno in mislim, da določen procent ljudi bo 

potreboval res veliko veliko pomoči.« 

I 4: »naj se pomaga zavodom, da bodo lahko 

stanovalcem nudili več za vključevanje v zunanje 

okolje, tudi finančno. Podpora ustanovam, takim, kot 

so, da bi več naredili pri povezovanju z zunanjim 

okoljem, potem bi bila situacija boljša, kar se tiče naše 

populacije bi bila boljša.« 

I 3: »prav, da razmišljamo v tej smeri, samo način 

mora biti tudi pravi. Še vedno mislim, da do določene 

mere eni stanovalci so neprimerni, ampak tako, bi 

komot bili v skupinah in bili razseljeni po mestih, 

krajih, kmetijah, za ene pa se mi zdi, da so še vedno 

potrebne take, tak tip, bolj strukturiran tip. Ne vem, ali 

je 15 let dosti dolga doba, da lahko to ocenjujem, meni 

se zdi, da ja, da sem videla dosti primerov, za katere 

ne vem, če bi zmogli sami.« 

I 6: »Menim pa, da v našem okolju potrebujemo 

številne oblike in možnosti bivanja, svetovanja, 

podpore in drugih možnosti za življenje odraslih oseb 
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preoblikovanje, ne zapiranje, dodatni programi 

 

možnost povzročanja škode 

 

s posebnimi potrebami, in sedaj ni za vse ustrezno in 

dobro poskrbljeno. To pa ne pomeni, da je vse 

ustanove potrebno zapreti, preoblikovati zagotovo, 

izboljšati pogoje življenja, ponuditi dodatne 

programe, storitve…«  

I 3: »Se bojim, da bi jim znali tudi škodit na tak način.« 

primernost ustanove 

 

 

možnosti samostojnega življenja 

 

 

potreba po celodnevni pomoči 

 

 

potreba po pomoči in podpore 

 

 

potreba po ustanovah 

 

I 2: »Mislim tako – za nekatere je absolutno 

primerno tudi pri nas, glede na to, koliko smo se o 

tem pogovarjali.« 

I 2: »Nekateri bi bili, mogoče redki, res sposobni 

živeti relativno samostojno. Nekateri pa absolutno 

ne in za tiste je ta način tukaj zelo ustrezen.« 

I 3: »Ja, pa v skupini. Težko, ker pa le potrebujejo 

neko celodnevno pomoč na vseh nivojih.« 

I 4: »…večina od njih ni sposobna živeti v zunanjem 

svetu, bi pri tem rabili toliko podpore in pomoči, da 

bi bilo zelo težko izvedljivo, pri vseh stvareh.« 

I 4: »niso vsi ljudje s posebnimi potrebami sposobni 

v takem sistemu živet, zato bomo rabili take ali 

podobne ustanove tudi v prihodnje.« 

pasivnost 

 

 

neustreznost manj strukturiranih oblik skrbi za 

osebe s posebnimi potrebami 

 

neustreznost sistema 

 

 

ni vse ustrezno vse, ne zagotavljajo vsega 

 

 

ustreznost ustanov 

 

 

 

I 3: »Tudi če govorimo o deinstitucionalizaciji, tudi 

v skupnostih pride do določenega pasivizma 

sigurno v določenem roku.« 

I 4: »Deinstitucionalizacija – za populacijo, ki je pri 

nas, ne bo nič dobrega, večina od njih ni sposobna 

živeti v zunanjem svetu, bi pri tem rabili toliko 

podpore in pomoči, da bi bilo zelo težko izvedljivo, 

pri vseh stvareh. Zdaj, tako kot je, sistem ni razvit, 

nismo dorasli temu, niso vsi ljudje s posebnimi 

potrebami sposobni v takem sistemu živet, zato 

bomo rabili take ali podobne ustanove tudi v 

prihodnje. Ni vse za vse.« 

I 6: »Niso vse oblike ustrezne za vse ljudi in enako 

je pri osebah s posebnimi potrebami. Za nekatere so 

tudi namestitve v ustanovah ustrezne oblike, ker jim 

druge, milejše, manj strukturirane oblike 

spremljanja in pomoči ne zmorejo zagotoviti vsega, 

kar potrebujejo.« 
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Tabela 20: Oblika organiziranosti – vpliv in možnosti za deinstitucionalizacijske procese 

OBLIKA ORGANIZIRANOSTI – VPLIV 

IN MOŽNOSTI ZA 

DEINSTITUCIONALIZACIJSKE 

PROCESE 

Stališča strokovnega osebja o obliki 

organiziranosti ustanove in njenem vplivu in 

možnostih za procese deinstitucionalizacije: 

 

neustreznost oblike organiziranosti PSZ za 

enoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delo po prioritetah 

 

 

 

 

 

 

 

neustreznost oblike organiziranosti PSZ za 

enoto 

 

 

 

 

nesamostojnost enote pri financah 

 

 

velika investicija, potrebno počakati 

 

 

 

 

 

neustreznost oblike organiziranosti PSZ za 

enoto 

 

 

 

vpliv financ, 

I 1: »…smo tri enote in med seboj tudi precej 

oddaljene, imamo tri hiše za vzdrževanje, v 

vsaki hiši moramo imeti vse določene profile, 

kar nam nedvomno podraži bivanje. Glede na 

to, da so vse tri enote stare, imamo še tukaj 

potrebo po vlaganju v vse tri hiše stalno, in ja, 

vpliva, vpliva zato, ker ne moremo vse tri enote 

hkrati obnavljat, pa bi vse tri enote hkrati bilo 

potrebno. Tudi vzpostavitev standardov in 

normativov, zato pač se dela prioritete, in glede 

na to, da ta stanovanjska skupina, za katero 

imamo načrt in bi bilo potrebno ogromno 

sredstev, ki jih trenutno nimamo, ne moremo 

zdaj tak velik zalogaj vložit v hišo, ki bi jo 

morali od začetka do konca postavit, se zdaj 

dela manjša dela, za katera pa nekako 

zagotavljamo sredstva v samem domu.« 

I 2: »…smo pač tri enote in se gleda vedno vse 

tri in enkrat ima ena prednost, drugič ima 

druga prednost pri nekaterih posegih, pri 

odločitvah za reorganizacijo, za adaptacijo in 

tako. Tukaj noter pač smo včasih… , vidim to 

kot pomanjkljivost. Če bi bili samostojni, bi 

pač, glede financ, ne vem, kako bi bili, če bi bili 

samostojni, bi se pač ozirali samo nase, tako se 

pa pač oziramo na vse tri hiše.« 

I 2: »V konkretnem primeru 

deinstitucionalizacije je to večji poseg, je to 

večja investicija in čaka dalj časa. Tako vidim. 

Kar ocenjujem in imam poznavanja o tem, se to 

pričakuje od države do nas, kakšnih finančnih 

sredstev za to pa ni namenjenih. Vsak dom 

sam.« 

I 4: »Ta oblika nam ni v plus, da smo tri enote, 

ena za odrasle s posebnimi potrebami. To se 

lepo vidi, ko imamo skupne prireditve, ker so 

ljudje – starejši in odrasli s posebnimi 

potrebami zelo različni. » 

I 4: »Vpliv je tudi pri financah, ne moremo 

samostojno in po svoji presoji odločat glede 
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nesamostojnost 

 

 

neustreznost oblike organiziranosti PSZ za 

enoto 

potreba po samostojnosti 

 

 

neustreznost oblike organiziranosti PSZ za 

enoto 

 

 

samostojnost, lastne finance 

 

financ, glede na potrebe naše enote in je 

sredstva potrebno porazdelit med vse enote.« 

I 5:»…bi bilo dobro, da bi bili kot samostojna 

oblika, ne skupaj s splošnima zavodoma.« 

I 5: »kot samostojen dom s samostojnimi 

financami, strokovnimi službami, z vsem.«  

I 6: »Obliko organiziranosti ustanove – ena 

posebna enota in dve splošni jemljem kot 

slabost, kot neustrezno, ker gre za velike razlike 

v tem, kaj ljudje v eni ali drugi obliki 

potrebujejo. Menim, da bi morala že v 

preteklosti postati samostojna enota, četudi 

pod okriljem doma, z lastnimi financami, lastno 

vizijo in možnostmi dela, razvoja,…« 

pomanjkanje avtonomije PSZ 

 

 

 

 

 

prioritete v drugih enotah 

 

 

 

 

želja po spremembah, drugačnih, boljših 

oblikah 

 

 

ni vpliva, ni financ 

 

I 4: »Vpliv je tudi pri financah, ne moremo 

samostojno in po svoji presoji odločat glede 

financ, glede na potrebe naše enote in je 

sredstva potrebno porazdelit med vse enote.«  

I 6: »Prioritete drugih enot so nas prikovale v 

stagnacijo in tudi začeti koraki v smeri 

deinstitucionalizacije, ki so bili zaradi 

financiranja, drugih, za druge bolj pomembnih 

reči, ustavljeni, niso v plus delu naše hiše.« 

I 6: »Mi smo nekako zaradi številnih finančnih 

investicij v drugih dveh enotah izpadli iz 

prvega plana in kljub želji po spremembah, 

uvajanju drugačnih, sodobnejših oblik in 

drugih možnosti bivanja, ne moremo strokovni 

delavci narediti tega koraka. Vse se začne in 

konča pri financah, na katere pa strokovni 

delavci nimamo vpliva.« 

finančna nemoč ustanove I 2: »Kar ocenjujem in imam poznavanja o tem, 

se to pričakuje od države do nas, kakšnih 

finančnih sredstev za to pa ni namenjenih. Vsak 

dom sam.« 

predlogi o menjavi lokacije ustanove na 

obrobje mesta ali v okolje z več infrastrukture 

I 5: »Lokacijo bi premaknila na obrobje mesta, 

za dostop do trgovin in storitev peš in pa, da bi 

bili blizu narave – večja dostopnost do urbanih 

središč in do narave – ker veliko stanovalcev 

ceni in rabi mir.« 

I 6: »Lokacija – je bolj kot ne minus, 

zgodovinska danost preteklih obdobij umikanja 

na obrobje« 
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Tabela 21: Druge oblike namestitev za stanovalce 

DRUGE OBLIKE NAMESTITEV ZA 

STANOVALCE 

Stališča strokovnega osebja o možnih drugih 

oblikah namestitve stanovalcev, ki v PSZ 

živijo sedaj: 

prepoznavanje nekaterih stanovalcev, ki bi 

lahko živeli še v drugačnih oblikah, v 

skupinah, v skupnosti, če bi tudi sami to 

želeli 

 

prepoznavanje nekaterih stanovalcev, ki bi 

lahko živeli še v drugačnih oblikah 

 

 

 

razlog prihoda v ustanovo, drugje ni bilo 

ustrezno 

 

 

ne zmorejo samostojnega bivanja 

 

 

potreba po pomoči, ne zmorejo samostojnega 

bivanja 

I 2: »Nekateri bi bili, mogoče redki, res 

sposobni živeti relativno samostojno.« 

I 4: »Mislim, da je takih stanovalcev, ki bi 

lahko bivali samostojno ob spremljanju 

skupnosti, zelo malo.« 

I 6: »…težko je reči, koliko od sedanjih 

stanovalcev, bi glede na svoje zmožnosti, kot 

jih vidimo, in prepoznavamo, realno bilo 

sposobnih živeti v drugih, manj 

strukturiranih oblikah. Samostojno ob 

spremljanju v skupnosti – mislim, da pa nihče 

od stanovalcev, ki so tu. Večina so prišli že iz 

ene take oblike, večina ima kot razlog, da so 

prišli k nam, ne le bolezen ali motnjo, ampak 

v kombinaciji z vsem, kar znajo, zmorejo, jih 

tare – nezmožnost samostojnega življenja, 

samostojne skrbi zase.« 

I 1: »…čisto samostojno nobeden iz našega 

zavoda ni sposoben v skupnosti bivat, vsi bi 

rabili dosti pomoči pri življenju.« 

prepoznavanje nekaterih stanovalcev, ki bi 

lahko živeli še v drugačnih oblikah 

 

 

možnosti vrnitve domov 

 

 

 

 

 

 

(lastna) skupina oz. bivalne enote kot možna 

oblika nastanitve za nekatere stanovalce 

I 4: »En majhen del stanovalcev bi bil za v 

bivalne skupnosti in za v skupini, ki ju imamo 

namen naredit, drugih ni samostojnih. 

Mislim, da mi nimamo primernih stanovalcev 

za razselitev, glede na populacijo, ki jo 

imamo zdaj. Kakor so meni poznane njihove 

domače razmere, ne vidim možnosti za 

vrnitev domov. Če bi jih imeli, ne bi bili tu. 

Doma so bili večinoma taki problemi, da so 

morali poiskati drug način bivanja.« 

I 6: »Nekaj stanovalcev bi lahko živelo v 

stanovanjskih skupinah, v manj 

organiziranih oblikah.« 

prepoznavanje nekaterih stanovalcev, ki bi 

lahko živeli še v drugačnih oblikah 

 

v stanovanjskih skupin in bivalnih 

skupnostih bliže mestom, v okolju, ki ima 

infrastrukturo 

I 5: »Za določeno število dosedanjih 

stanovalcev vidim, da bi lahko bili pod 

vodstvom v stanovanjskih skupinah, v nekem 

okolju, ki je dosti blizu, ki ima banko, pošto, 

trgovino – vidim jih v stanovanjskih skupinah 

ali v bivalnih skupnostih (do 24 ljudi)« 
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večja pričakovanja zaposlenih, kot so 

stanovalci sami pripravljeni spremeniti 

okolje, se preseliti, odseliti 

I 2: »Vidimo jih več, kot bi jih bilo potem 

pripravljenih tudi stanovalcev samih, kar 

sem tudi jaz včasih kaj govorila, kot bi bili 

oni pripravljeni tudi sodelovat.« 

razlogi za bivanje v konkretnem PSZ: 

 

dolgotrajne namestitve v zavodih, 

 

 

 

kombinirane motnje 

 

 

 

 

 

 

hospitalizem 

I 1: »V našem domu takih stanovalcev ni, ker 

od tam so vsi prišli, ker tam ni šlo. Nekateri 

so bili že v več zavodih, nekateri iz 

stanovanjskih skupin, nekateri iz 

psihiatričnih bolnic. Stanovalci, ki so tukaj 

pri nas, imajo določene težave v duševnem 

zdravju ali pa duševno motnjo ali pa 

kombinirane in za vse je stroka menila, da 

potrebujejo namestitev, kjer jim nekdo 

pomaga pri osnovnih življenjskih opravilih, 

pri jemanju zdravila, tega še nismo omenili.« 

I 5: »Kar veliko truda bi rabili sedaj, da bi 

zbrali ljudi za dve stanovanjski skupini – 

veliko je takih, ki so že dolga leta pri nas, tu 

je že hospitalizem.«  

pripravljenost oseb s posebnimi potrebami za 

selitev 

 

 

 

 

vpliv na psihično stanje, počutje oseb s 

posebnimi potrebami 

I 3: »Ne verjamem, da bi vsi bili pripravljeni 

in želeli in hoteli drugam. Imamo take, ki 

povedo, da so tu doma, da se tu počutijo 

dobro in ne želijo drugam. Ne vem, če bi 

sploh hoteli iti. Ali so se razvadili, ali ne vem, 

kaj je, to je njihov dom in način življenja« 

I 6: »…večinoma na marajo takih velikih 

sprememb. Pogosto že neka majhna 

sprememba vpliva na človeka, na njegov 

občutek varnosti in se zgodi, da se psihično 

stanje poslabša.« 

prepoznavanje PSZ kot oblike najbolj 

organizirane, strukturirane oblike skrbi za 

osebe s posebnimi potrebami, nekateri 

potrebujejo pomoč v vsem, v celotni skrbi 

zase 

I 5: »Večina od sedanjih stanovalcev rabi 

zavodsko oskrbo oz. bi shajali izven ustanove 

z ogromno vsakodnevne stalne pomoči, ne 

samo dvakrat na teden ali po eno uro na 

dan.« 
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Tabela 22: Vloga in naloge socialnega pedagoga 

VLOGA IN NALOGE SOCIALNEGA 

PEDAGOGA 

Stališča strokovnega osebja o vlogi socialnega 

pedagoga v PSZ: 

socialni pedagog je nujen, potreben profil  

 

specifika stanovalcev, njihovih primanjkljajev, 

vedenjskih težav 

 

socialni pedagog je nujen, potreben profil  

usmerjenost na posameznika 

 

ustrezen profil 

ustrezen profil, potreben 

 

I 5: »Profil socialnega pedagoga je v takih inštitucijah 

nujen. Tu ni samo bolezen, je kup primanjkljajev, ki jih 

imajo stanovalci in s katerimi se ukvarja socialni 

pedagog. Stanovalcem lahko v marsikateri stvari 

odpre oči.«  

I 4: »Socialni pedagog je potreben profil, ker se 

usmerja na individualne stvari, na posameznika«, 

I 6: »Socialni pedagog v tej ustanovi je zelo ustrezen 

profil,« 

I 2: »…sigurno je pa to pač svoja stroka, ki je 

potrebna, glede na našo populacijo sigurno.« 

ima specifična znanja 

drugačen pogled na problematiko stanovalcev 

razumevanje vedenjskih težav stanovalcev 

 

več socialnih pedagogov 

 

 

razlika od prej, ko socialnega pedagoga ni bilo 

usmerjenost na vedenje 

drug strokovni pogled 

odpiranje oči 

nič ne gre mimo 

 

težka naloga socialnega pedagoga 

nedorečenost delovnega področja 

najmlajša stroka v ustanovi 

 

 

izkristalizirana vloga  

 

 

obravnavanje najbolj težavnih stanovalcev 

 

naporno delo, ni rezultatov ali so majhni 

 

iskanje novih poti 

 

ponavljanje vedenj stanovalcev 

delo s stanovalci, ni uspehov 

 

ne ve se, kako bi bilo, če se ne bi z njimi delalo 

 

primernost socialnega pedagoga 

veliko vedenjcev 

 

potreben profil 

znanja iz vedenjske problematike 

 

I 6: »Včasih je nekdo, ki se zmore prvi postaviti v 

čevlje stanovalca in predstaviti njegovo problematiko 

še z drugega vidika. Ima številna znanja, ki 

pripomorejo k razumevanje vedenjskih težav 

stanovalcev,« 

I 5: »Profil socialnega pedagoga –mora bit, še kakšen 

več bi bil dober, veliko je vedenjskih težav, hvala bogu, 

da taki profili obstajajo. Vidim razliko od prej, ko ga 

ni bilo. Je bolj usmerjen na vedenje, stanovalce se 

spremlja na vseh področjih, drug pogled druge stroke 

odpre oči in vedno veš, da bo slišal obe plati, noben 

incident med stanovalci ne gre mimo.« 

I 1: »…ima socialni pedagog eno zelo težko nalogo 

tukaj v domu, ker je njegovo področje dela nekako 

premalo dorečeno, je tudi najmlajša stroka tukaj v 

domu. Na začetku, je bilo blazno težko organizirat in 

sploh začet z delom, na kakšen način, v kakšni obliki 

in kaj sploh ponudit stanovalcu. Zdaj mislim, da se je 

ta vloga skozi izkušnje, pa verjetno so bile to težke 

izkušnje, nekako izkristalizirala, da se obravnava 

stanovalce, ki so vedenjsko najbolj težavni, pri katerih 

je skoraj brezizgledno, da se karkoli spremeni, karkoli 

izboljša in mislim, da je to tako zelo naporno delo, ker 

ni rezultatov ali pa so zelo zelo majhni.« 

I 1: »…stalno iskati nove poti pri delu s stanovalci, kar 

zna biti zelo naporno, predvsem s stanovalci, kjer se 

njihovi vedenjski izpadi, konflikti, agresije ponavljajo 

in se potem dela z njimi po določenih smernicah, pa ni 

uspeha« 

I 1: »Ker določeni stanovalci, mi ne moremo 

predvidet, kako bi bilo, če se z njimi ne bi delalo, lahko 

vidimo, kako je, ko se z njimi dela.« 

I 4: »…pri nas je primerno, da je socialni pedagog, 

ker je tu veliko »vedenjcev« in smo tudi to iskali takrat. 

Potrebe ustanove so bile take in tudi sedaj je vedno 

bolj potreben profil.« 

I 4: »Njegova znanja s področja vedenjske 

problematike, sploh pri mlajši populaciji, so 
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znanje in razumevanje skupinsko dinamičnih 

procesov 

načini interveniranja, svetovanja 

 

ustreznost socialnega pedagoga 

 

dobrodošla.« 

I 6: »…pomembno je, da ima znanje in razumevanje 

skupinsko dinamičnih procesov in da pozna ustrezne 

načine interveniranja ter svetovanja.« 

I 2: »za našo populacijo je bolj konkretno potreben 

socialni pedagog, kot npr. psiholog. Bi pa včasih bil 

koristen tudi on.« 

strokovna obravnava 

 

usposobljenost na  

usmerjenost na vedenje stanovalcev 

 

 

 

 

 

 

strokovni argumenti v manjšini 

 

 

preventivno delovanje, učenje ustreznih oblik vedenja 

 

korekcijsko delovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

uporabi specifična znanja in oblike sodelovanja 

 

ustrezen profil, več socialnih pedagogov 

 

 

 

dobrodošel specialni pedagog 

 

 

 

dva socialna pedagoga in defektolog 

 

I 2: »…konkretno pri obravnavi teh incidentov. Je 

dosti bolj strokovna obravnava, kakor prej. Socialni 

pedagog je usposobljen, domnevam, za to, da zna na 

nek način boljše videt. Več znanj ima na področju 

vedenja, zakaj do njega prihaja in potem tudi bolj 

konkretno odreagira.« 

I 2: »…se tudi skozi leta razvija in pokriva mnogo 

področij in na teh področjih smo bili mi prej dosti bosi, 

nismo znali, nismo vedeli, pravzaprav še zdaj točno ne 

vemo.« 

I 6: »včasih so njegove strokovne argumentacije v 

manjšini, zaradi drugačnega mnenja drugega kadra, 

ki je v večini.« 

I 3: »ta oseba pomagala posamezniku ali skupini, ki 

ima določene probleme. Lahko deluje preventivno, se 

pravi, da nauči človeka reševanja konfliktov, se 

umaknit konfliktom, če so in tudi drugim rečem, ali v 

takem smislu. Potem lahko korekcijsko, že po 

opravljenem dejanju, da poveš: »Glejte, to ni prav«, 

da ga naučiš odreagirat po že storjeni napaki in pa 

take stvari. Če so posamezniki, ki imajo določene 

omejitve, da se ga poskuša naučit, se vključit v 

določeno skupino. Naša skupina je cel dom, da mu 

olajšamo integriteto v okolje. Ja, socialni pedagog je 

tak profil. Po moje je to prvi človek, ki ima to možnost, 

da lahko uporabi specifična znanja in oblike 

sodelovanja.« 

I 6: »Socialni pedagog v tej ustanovi je zelo ustrezen 

profil, zelo dobro bi bilo, če bi bil lahko zaposlen še 

kakšen.  

I 5: »Tudi specialni pedagog bi bil dobrodošel, čeprav 

ga vidimo bolj pri otrocih, pri mladih, ki se še 

oblikujejo.«  

I 1: »…če bi pa mi imeli možnost, bi bilo fajn, da se 

zaposli še kakšnega socialnega pedagoga in recimo, 

da bi bila dva in pa še en defektolog. To bi bil en res 

optimalen tim. Jaz bi rajši kot psihologa, imela še 

enega socialnega pedagoga.«  
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Tabela 23: Omejitve in prednosti 

OMEJITVE 

 

Stališča strokovnega osebja o prednostih in 

omejitvah, ki vplivajo na delo socialnega 

pedagoga v PSZ: 

pomanjkanje znanj s področja zdravstva 

 

specifičnost zdravstvenega področja 

 

 

potrebna interdisciplinarnost 

 

 

ne manjka znanj s področja zdravstva 

 

vpraša, se pozanima 

 

 

 

 

specifičnost področja 

 

 

težko merljivi rezultati 

 

 

problem gneče 

 

I 1: »Mislim, da mu manjka določeno znanje z 

vidika zdravstva, če to odmislimo, potem ja. 

Mislim, da je zdravstvo tu toliko specifično, da 

pač 100 procentno ne. Saj zato smo pa tim. Samo 

ena stroka ne more nadomestiti vseh strok in 

potrebujemo vse stroke, potrebna je 

interdisciplinarnost, da se pokrije vsa področja.« 

I 2:»…ne manjkajo mu znanja. Jaz mislim, da je 

čisto zadovoljivo. Pomanjkljivost – zdaj tudi če 

mu ni kaj jasno glede zdravstva, pa pokliče, pa se 

zmenimo. To bi bila pač pomanjkljivost, če ne bi 

bila ta oseba takšna, kakršna je, da se pač 

pozanima.« 

I 6: »vedno je veliko dogajanja, področje je zelo 

specifično, veliko je potrebno vedeti, razumeti, 

upoštevati, če hočeš delati v taki hiši.« 

I 6: »Rezultati dela so težko, slabo merljivi. Za 

nekoga je zelo velik rezultat in uspeh, če zmore 

obiskovati eno dejavnost cel teden, ker se za to 

dovolj dobro počuti, in mu to daje veliko občutek 

zadovoljstva.« 

I 6: »Pri nas pa je vedno gužva, kar tudi ne vpliva 

dobro na vse.« 

težko preverljivi individualni rezultati dela s 

stanovalci 

I 1: »ne ve se, kaj bi bilo, če strokovnega dela s 

stanovalci ne bi bilo,« 

PREDNOSTI  

vez med stanovalcem in zaposlenimi I 5:»Tak profil je vez med človekom, stanovalcem 

in zaposlenimi.« 

pomen osebnostnih lastnosti in naravnanosti k 

delu 

I 2: »To bi bila pač pomanjkljivost, če ne bi bila 

ta oseba takšna, kakršna je, da se pač pozanima.« 

specifična znanja, ki jih drugi profili nimajo I 3: »Vam je nekaj dosti blizu, zakaj je eden 

naredil to, kakor nekomu tretjemu, ki ni še nikoli 

slišal za tole.« 

poznavanje in razumevanje oblik vedenja 

 

ve, kako reagirat 

nekdo naredi še večji problem 

z znanjem lažje prideš do rešitve 

drugačnost reagiranja na vedenje stanovalcev 

I 3: »Definitivno imate že iz samega študija večji 

vpogled v različne oblike vedenja. Ja, veš tudi, 

kako odreagirat. Ker eden z neznanjem, bi lahko 

naredil še večji problem. Če pa imaš ti neko 

znanje in neko specifiko, potem lažje prideš do 

rešitve.« 

 

 


