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POVZETEK  

V magistrskem delu je obravnavana tema skupin za samopomoč in podpornih 

skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo, ki delujejo v Sloveniji v 

okviru Zveze slepih in slabovidnih Slovenije in njej pridruženih društev po celotni 

državi. Osebe s slepoto in slabovidnostjo se vsakodnevno srečujejo z mnogimi 

ovirami in s težavami. Ena največjih ovir, ki jo izpostavljajo tako strokovnjaki, kakor 

tudi osebe s slepoto in slabovidnostjo, je skromna socialna mreža in posledično 

velika verjetnost socialne izolacije ter premalo medosebnih odnosov. Skupine za 

samopomoč in podporne skupine predstavljajo dobro možnost širjenja socialne 

mreže, udejstvovanja v družbi, pripovedovanja zgodb in nudenja pomoči drugim, pri 

čemer posameznik uresničuje višje potrebe, potrebe po osebnostni rasti. 

Preučevanja tega hitro razvijajočega se fenomena se raziskovalci lotevajo od zunaj, 

česar smo se poslužili tudi v sledečem magistrskem delu, z vprašalniki vodjem osmih 

skupin za samopomoč ali podpornih skupin in s poglobljenimi intervjuji 5 vodij, ki 

delujejo na Medobčinskih društvih slepih in slabovidnih po Sloveniji. S pomočjo 

vprašalnika smo želeli pridobiti širšo sliko in nato opraviti poglobljene intervjuje z vodji 

skupin, ki so bili pripravljeni na sodelovanje. Zanimalo nas je, kakšna je struktura 

skupin za samopomoč, namenjenih slepim in slabovidnim osebam, kakšne so 

izkušnje in razlogi za vodenje skupin za samopomoč, namenjene slepim in 

slabovidnim osebam ter kako vodje ločijo in definirajo skupine za samopomoč in 

podporne skupine. V magistrskem delu smo se poslužili kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa. Magistrsko delo predstavlja uvod v raziskovanje skupin za 

samopomoč in podpornih skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo v 

Sloveniji.  

Ključne besede: Osebe s slepoto in slabovidnostjo, skupine za samopomoč, 

podporne skupine, vodje skupin. 

   

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

This thesis deals with self-help groups and support groups for persons with visual 

impairments, operating in Slovenia, within the Association of the Blind and Partially 

Sighted of Slovenia and other associated groups throughout the country. Persons 

with visual impairments come across many obstacles and difficulties on daily basis. 

One of the biggest barrier exposed both by professionals as well as by people with 

visual impairments, is poor social network and consequently high probability of social 

isolation and lack of interpersonal relationships. The study of this rapidly evolving 

phenomenon starts from the outside, which we used also in the following thesis. We 

made use of the questionnaires, which we utilize on eight group leaders of self-help 

or support groups and five in-depth interviews of group leaders who operate in the 

inter-municipal organizations of blind and visually impaired in Slovenia. We wanted to 

get a broader picture, and then carry out in-depth interviews with group leaders who 

were willing to cooperate. Our interest was to learn how the structure of self-help 

groups for the blind and partially sighted people looks like, the experiences and 

reasons for guiding these groups, and how leaders separate and define self-help 

groups and support groups. This thesis contains a qualitative research approach, and 

represents an introduction to research of self-help groups and support groups for 

persons with visual impairments in Slovenia.  

Keywords: Blind and visually impairments people, self-help groups, support groups, 

group leaders. 
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1 UVOD 

Slepota in slabovidnost vplivata na življenje oseb na različnih področjih. Lowenfeld 

(1973, v Popović, 1986) navaja neposredne posledice izgube vida. Te so omejitev v 

gibanju, omejitev v obsegu in raznolikosti izkušenj ter omejitev v interakciji z okoljem.  

Osebe s slepoto ali slabovidnostjo so pogosto odvisne od druge osebe. Pomoč 

potrebujejo pri potovanju od točke A do točke B. Vse to privede do pogoste izolacije 

in posledica je, da osebe ostajajo doma, oddaljene od družbe. To se posebej izraža 

na socialnem in psihološkem področju, kjer so osebe pogosto prikrajšane socialnih 

stikov in medsebojnih odnosov, zaradi česar je možnost pojava zaprtosti vase, 

depresije in izolacije veliko večja. Osebe s slepoto in slabovidnostjo kakovost 

življenja pogojujejo z istimi dejavniki kot vse ostale osebe. Raziskave (Lamoureux 

idr., 2007; Broman idr., 2002; Brown, 1999; Langelaan idr., 2007; Nutheti idr., 2006; 

Hirunwatthanakul, La Grow, Borman in Kanagasingam, 2013 in Stelmack, 2001) so 

pokazale, da na kakovost življenja pri osebah s slepoto najbolj vpliva mobilnost 

posameznika, v nekoliko manjši meri pa čas od izgube vida, spol, starost, stopnja 

izobrazbe, socialno-ekonomski status, socialna podpora, posameznikovi življenjski 

cilji, geografska lega, kjer posameznik živi, ter mentalno in  fizično stanje 

posameznika. 

Zaradi težav z vključevanjem oseb s slepoto in slabovidnostjo v družbo, zaradi 

izolacije v odnosih, so se razvile skupine za samopomoč in podporne skupine, ki 

nudijo emocionalno podporo, zmožnost pomagati drugim in prejemanje pomoči od 

drugih, občutek nadzora, enakopravnost med člani, izmenjavo izkušenj. V skupinah 

so prisotni vzorniki, ki jih povezuje druženje. Osebe s slepoto in slabovidnostjo se 

seznanijo z novostmi s področja zakonodaje, razjasnijo nejasnosti in se predvsem 

družijo (Weisse, v Greenblat, 1989).  

Skupine za samopomoč in podporne skupine so nastale distancirane od stroke, od 

strokovne pomoči, terapij, zato je njihovo raziskovanje velik izziv. Predstavljajo 

zaokroženo sredino, kjer se ustvarja pozitivna klima in bi prisotnost raziskovalca ali 

več le-teh to vzdušje uničilo. Vodja skupine za samopomoč ali podporne skupine je 

lahko zunanja oseba, ki nima diagnoze slepote ali slabovidnosti, lahko pa je eden od 

članov. Vodja ima veliko informacij o udeležencih v skupini, zadolžen je za 
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oblikovanje programa in predvsem ima od zgoraj vpogled na delovanje celotne 

skupine (Klemenčič Rozman, 2015).  

V literaturi avtorji (Nylund, 2000, Gussow in Tracy, 1976, Farris Kurtz, 1997 …) 

navajajo, da so se podporne skupine razvile iz skupin za samopomoč, vseeno pa se 

pogosto podporne skupine prekrivajo s terapevtskimi skupinami. V teoriji se omenjeni 

skupini strogo ločujeta in imata svoje zakonitosti. Poimenovanje takšnih oblik pomoči 

v teoriji in njihovo apliciranje v praksi pa kaže, da zelo težko ločimo, ali je neka 

skupina zgolj podporna ali je ta skupina namenjena tudi samopomoči in obratno.  

Z magistrskim delom želimo predstaviti fenomen skupin za samopomoč in podpornih 

skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo. Skozi tri raziskovalna 

vprašanja, ki vključujejo udeležence in vodje ter uvideti, ali se teorija in praksa pri 

ločevanju skupine za samopomoč in podporne skupine resnično razlikujeta.  
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2 PODPORNE SKUPINE IN SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 

V drugi polovici prejšnjega stoletja se je fenomen skupin za samopomoč in podpornih 

skupin hitro razširil na različnih področjih. Danes skupine za samopomoč in podporne 

skupine predstavljajo preventivo za preprečevanje tesnobe in drugih psiholoških kriz. 

Strokovne objave in objave na spletu kažejo, da so različne oblike medsebojne 

pomoči tudi pri nas v porastu. (Klemenčič Rozman, 2015). Skupine se med seboj 

pogosto zelo razlikujejo, skupno pa jim je povezovanje ljudi s podobnimi težavami. 

Obstajajo skupine, katerih glavni cilj je takojšna pomoč članom, in druge, katerih 

namen je spremljanje in ustvarjanje odnosa med družbo in bojem za pravice. 

Skupine za samopomoč in podporne skupine so pogosto majhne skupine, katerih 

člani se skupin udeležujejo prostovoljno in si vzajemno pomagajo, svetujejo. Člani 

stremijo k istemu cilju in so med seboj enakovredni.    

2.1 ZAČETKI PODPORNIH SKUPIN IN SKUPIN ZA SAMOPOMOČ 

Začetki skupin za samopomoč, kot jih poznamo danes, se bile skupine anonimnih 

alkoholikov. Kljub stigmi, ki spremlja samo poimenovanje anonimnih alkoholikov, pa 

nam že samo ime pove najpomembnejšo značilnost skupin za samopomoč, to je 

anonimnost. Anonimnost, ki ne izraža skrivanja, pač pa zagotavlja zaupanje in 

integriteto posameznika. Skupine za samopomoč in podporne skupine so se začele 

razvijati v Združenih državah Amerike v poznih tridesetih letih dvanajstega stoletja 

(Nowinski, 2003), kjer so se v kasnejših letih (nekje do 1950) poleg anonimnih 

alkoholikov razvijale še skupine za otroke, za fizično bolne ali za ljudi s čustvenimi 

težavami. Če pa so se skupine za samopomoč in podporne skupine v Združenih 

državah Amerike razvijale zelo hitro in so se med seboj povezovale v obliki matičnih 

središč, pa je bilo stanje v Evropi nekoliko drugačno. V Evropi so skupine za 

samopomoč naletele na drugačno kulturno in politično ozadje, kar je pripomoglo k 

temu, da so skupine delovale bolj v senci, brez velikega pompoma.  
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Slika 1: Glavne smeri razvoja organiziranih oblik samopomoči (Klemenčič Rozman, 2015, str. 31) 

Če pogledamo širjenje skupin za samopomoč iz Združenih držav Amerike, lahko 

opazimo, da tok potuje v dve smeri. Ena pot vodi v Evropo, kjer se v Veliki Britaniji 

prve številčnejše neodvisno organizirane oblike pomoči pojavijo nekje konec 

šestdesetih let prejšnjega stoletja ter na Finskem, kjer se skupine za samopomoč 

pojavijo še hitreje, že v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Avtorji celo trdijo, 

da so bile ravno skupine na Finskem prve v Evropi (Nylund, 2000). Druga smer 

širjenja pa je bila Avstralija, kjer so prav tako ustvarili matično središče. Val se je 

nadaljeval tudi v države Azije, čeprav je v teh državah zaradi kulturne drugačnosti 

koncept skupin za samopomoč popolnoma drugačen od konceptov Amerike in 

Evrope. V Evropi najbolj izstopata današnji Češka in Slovaška, takrat še skupna 

država, kjer se skupine za samopomoč niso razvile vse do leta 1990, ko se spremeni 

politični sistem. To je še en dokaz, kakšen vpliv na razvoj skupin za samopomoč in 

podpornih skupin imajo različni kulturni in politični vplivi.   

2.2 ZAČETKI PODPORNIH SKUPIN IN SKUPIN ZA SAMOPOMOČ V 

SLOVENIJI 

Tudi Slovenija sodi v sklop držav, kjer so se skupine za samopomoč in podporne 

skupine razvijale in širile odvisno od političnega sistema. Čeprav so bile prve skupine 

ustanovljene že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so razcvet doživele po 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja, po osamosvojitvi in spremembi 

družbenopolitičnega sistema v državi. V raziskavi o skupinah in organizacijah za 

samopomoč v Sloveniji (Ramovš, 1994) so bili leta 1994 zbrani podatki o obstoju 584 

skupin za samopomoč. Skupine so pod svoje okrilje vzela društva, med njimi 

najštevilčnejše društvo upokojencev. Avtor navaja, da so bile skupine sprva povsem 
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neformalno organizirane, njihov namen pa je bil reševanje duševne, medčloveške in  

bivanjske problematike. Tako kot drugod po svetu so tudi pri nas prve skupine za 

samopomoč predstavljali anonimni alkoholiki, ki so se jim kasneje pridružili Al-anon, 

ki združuje svojce in prijatelje alkoholikov. Vidnejši predstavniki skupin za 

samopomoč v Sloveniji so skupine starih ljudi za samopomoč, ki delujejo pod okriljem 

Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije že od leta 1987. Skupine imajo 

mrežo, ki je na dan 31. 12. 2009 štela preko 500 skupin, ki ima vključenih okoli 5000 

članov in članic in jih vodi okoli 800 usposobljenih prostovoljcev. Skupinam starih ljudi 

za samopomoč so sledile skupine za samopomoč na področju duševnega zdravja. 

Hitro se pojavijo tudi skupine za samopomoč, namenjene staršem otrok z različnimi 

posebnimi potrebami. Za nastanek skupin pa so se poleg uporabnikov začeli 

zavzemati tudi strokovni delavci, ki so začeli vedno bolj vstopati v skupine za 

samopomoč in tako so se začele ustanavljati podporne skupine. Avtorica (Klemenčič 

Rozman, 2015) izpostavlja, da kljub razširjeni mreži skupin za samopomoč in 

podpornih skupin v Sloveniji država še nima vzpostavljenega nacionalnega 

matičnega središča. Pojavljajo pa se posamezna matična središča, ki niso tako 

poimenovana, pojavljajo se znotraj posameznih društev, zvez in organizacij. S svojo 

doktorsko disertacijo je avtorica želela ustvariti spletno središče, kjer bi bile na enem 

mestu zbrane informacije o delujočih skupinah v Sloveniji in dostopna pregledna 

baza kontaktov teh skupin. Žal pa je to spletno središče še vedno samo testno.  

2.3 RAZVOJ PODPORNIH SKUPIN IN SKUPIN ZA SAMOPOMOČ 

OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO IN NJIHOVIM 

SVOJCEM 

Tudi podporne skupine in skupine za samopomoč, namenjene osebam s slepoto in 

slabovidnostjo ter njihovim svojcem imajo svoje predhodnike v anonimnih alkoholikih, 

ki so pri nas začele delovati  pred približno tridesetimi leti (Klemenčič Rozman, 2015), 

in so pomenile razvoj skupin za samopomoč in kasneje podpornih skupin, ko so v 

skupine začeli vstopati strokovnjaki. Avtorja Hočevar in Tomažič (2004) navajata, da 

so se enako množično, kakor anonimni alkoholiki in skupine za samopomoč starejšim 

ter skupine za samopomoč na področju duševnega zdravja, začele razvijati skupine 

za samopomoč za starše hendikepiranih otrok ter za starše otrok z različnimi 

boleznimi in oblikami oviranosti. V Sloveniji v okviru devetih Medobčinskih društev 

slepih in slabovidnih Slovenije deluje devet skupin za samopomoč, namenjenim 
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osebam s slepoto in slabovidnostjo. Nekatere imajo dolgoletno tradicijo združevanja, 

spet druge malo manj. Avtorica Weisse (v Greenblatt, 1989) ugotavlja, da so osebe s 

slepoto in slabovidnostjo ob pojavu skupin za samopomoč začele novo nastala 

gibanja sprejemati in si jih prilagajati svojim okoliščinam. »Osebe s slepoto in 

slabovidnostjo so, tako kot ostali posamezniki s posebnimi potrebami, ugotovile, da 

so skupine za samopomoč zelo uporabne tako pred, med in po formalni rehabilitaciji. 

Pogosto jim je ravno skupina za samopomoč ponudila informacije o storitvah, ki so 

jim ponujene, zato je bila odločitev o lastni rehabilitaciji večkrat lažje sprejeta« 

(Weisse, v Greenblat, 1989, str. 97).  

2.4 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED PODPORNIMI SKUPINAMI IN 

SKUPINAMI ZA SAMOPOMOČ  

Lamovec (1998) skupine za samopomoč definira kot skupine, ki združujejo ljudi s 

podobnimi problemi na enakovredni ravni in jih po namenu deli v dve skupini. Prvo 

tvorijo skupine za samopomoč, ki želijo neposredno pomagati članom, drugi pa sta 

primarni prioriteti boj za pravice zatirane skupine in spreminjanje odnosa družbe do 

teh zatiranih skupin. Mnogo avtorjev, tako tujih kot domačih, podobno, z minimalnimi 

odstopanji, definira skupine za samopomoč (Nylund, 2000, Gussow in Tracy, 1976, 

Farris Kurtz, 1997 …). Iz skupin za samopomoč so se kasneje razvile podporne 

skupine, ki pa se med seboj močno razlikujejo, lahko bi rekli, da so na kontinuumu od 

intervencije samopomoči pa do terapevtske pomoči. Avtorici Schoper in Galinsky (v 

Klemenčič Rozman, 2015) menita, da se podporne skupine na eni strani prekrivajo s 

skupinami za samopomoč, na drugi pa s terapevtskimi skupinami. Najlažje pa ločimo 

podporne skupine in skupine za samopomoč po kriterijih, povzetih po avtoricah Farris 

Kurtz (1997) in Schoper in Galinsky (1995), kot so prikazani v Preglednici 1. 

Po pregledu domače in tuje literature pa avtorji poudarjajo, da ne moremo strogo 

ločevati med skupinami za samopomoč in podpornimi skupinami, saj nikoli ne gre za 

idealno obliko in se značilnosti med seboj lahko prekrivajo tako v teoriji kot v praksi. 

Avtorica Farris Kurtz (1997, str. 3) meni, da gre pri »opredelitvi skupin za 

samopomoč in podpornih skupin vedno za opis »idealnih tipov«, torej tako čistih 

oblik, da jih v praksi redkokdaj srečamo«. Hkrati pa avtorica (prav tam) poudarja, da 

prihaja do najopaznejše razlike med obema vrstama skupin zaradi strokovnjaka in 

njegove vloge.   
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Preglednica 1: Razlike med skupinami za samopomoč in podpornimi skupinami po avtoricah Farris 

Kurtz (1997) ter Schopler in Galinsky (1995) (v Klemenčič Rozman, 2015, str. 26) 

SKUPINE ZA 
SAMOPOMOČ 

KRITERIJI PODPORNE SKUPINE 

Podporna, edukativna, na 
spremembo usmerjena 
skupina za medsebojno 

pomoč, ki naslavlja 
posameznikovo življenjsko 

težavo ali pogoj, ki si ga 
delijo vsi člani skupine. 

DEFINICIJA 

Skupina, katere člani si 
nudijo medsebojno 
čustveno oporo in 

informacije o skupnem 
problemu. 

Osebna ali družbena 
sprememba ali oboje. 

NAMEN 

Čustvena opora in 
izobraževanje, vedenjske 

in družbene spremembe so 
manj pomembne. 

Prisotna in namenjena 
soočanju s situacijo. 

IDEOLOGIJA 
Je ni oziroma je izjemoma 

prisotna. 

Predvsem med člani 
skupine. 

VODENJE 

Pogosto na strani 
strokovnjaka ali 

prostovoljcev, redko 
članov. 

Prostovoljna. UDELEŽBA Prostovoljna. 

Prostovoljno, ni članarine. 
PRISPEVKI 

Običajno ni prispevkov ali 
članarine. 

Redko ima dejavno vlogo 
(razen, če je član). 

PRISOTNOST 
STROKOVNJAKA 

Pogosto jo izvajajo 
strokovnjaki (enaki med 

člani, a njihova legitimnost 
izhaja iz usposobljenosti, 
redko so z enako izkušnjo 

kot člani). 

Vsi člani so z enako 
težavo, situacijo, identiteto. 

ČLANSTVO 

Omejeno je na člane 
organizacije, v okviru 
katere je organizirana 

skupina. 

Strukturirana, usmerjena 
na nalogo, značilna je 

uporaba specifičnih metod 
pomoči. 

SREČANJA 

Nestrukturirana. 

Lokalne skupine, 
razmeroma neodvisne od 

nacionalnih sedežev. 
AVTONOMNOST 

Običajno jih organizirajo 
družbene agencije ali večje 

formalne organizacije. 
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3 RAZISKOVANJE PODPORNIH SKUPIN IN SKUPIN ZA 

SAMOPOMOČ 

Raziskovanja podpornih skupin in skupin za samopomoč si stroka želi predvsem 

zaradi boljšega poznavanja, zaradi želje po ugotavljanju pozitivnih učinkov in 

morebitnih možnih izboljšav. Na drugi strani pa bi to pomenilo, da posegamo v 

fenomen, ki deluje po načelu samoorganizacije in zato ne želi analiziranja in 

karakteriziranja s pozicije neudeleženosti. Tako skupine za samopomoč kakor 

podporne skupine so zelo živ organizem, ki se razvija v najrazličnejše smeri. 

Najpogosteje so tako raziskovali skupine, ki so bile pod okriljem ustanov ali 

organizacij, saj so lažje dosegljive za raziskovalce. Pojavi se dilema 

samoorganizacije, po kateri so skupine za samopomoč in v manjši meri tudi 

podporne skupine značilne in se v primeru povezave z institucijami in organizacijami 

izgubi. Tokovi raziskovanja so potekali v različnih smereh, vse nekje od 1970 naprej 

(Klemenčič Rozman, 2015).  

3.1 DOSEDANJE RAZISKAVE O PODPORNIH SKUPINAH IN SKUPINAH 

ZA SAMOPOMOČ OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO TER 

NJIHOVIM  SVOJCEM 

Skupine za samopomoč in podporne skupine so se razvile kot »antiteza strokovnemu 

delu ob družbenih pogojih, ki so bili gojišče za razvoj takega gibanja« (Klemenčič 

Rozman, 2015, str. 36), zato je raziskovanje takih skupin, ki se želijo oddaljiti od 

stroke, zelo kompleksno. Skupine za samopomoč temeljijo na samoorganizaciji, 

čeprav večino skupin za samopomoč na področju posebnih potreb vodijo 

strokovnjaki, si težko predstavljamo njihovo karakteriziranje in analiziranje s pozicije 

neudeleženosti, saj lahko s pozicije od zunaj drugače razumemo dogajanje znotraj 

skupine. Ker so skupine za samopomoč in podporne skupine zelo živ organizem, ki 

deluje po lastnih načelih, je raziskovanje zelo zahtevno. Z razvojem napredne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije so se začele pojavljati in razširjati tudi 

spletne podporne skupine, ki pa so raziskovalcem s svojimi zapisi na različnih 

spletnih straneh omogočile nov vpogled v delovanje takih skupin (Christian, 2005). S 

pregledom domače in tuje literature, ki nam je bila dostopna smo podrobneje 

pregledali tiste, ki so ustrezale našim kriterijem.  



9 
 

Podatke smo iskali na različnih spletnih portalih in straneh (Cobiss, DiKul, DKUM, 

Hrcak in EBSCOhost, idr.) v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku. Osredotočili 

smo se na naslednje ključne besede:  

- Posebne potrebe, slepota, slabovidnost, skupine za samopomoč, podporne 

skupine, vodenje skupin, vodja, svojci oseb s slepoto in slabovidnostjo. 

- Special needs, blindness, visual impairments, self-help groups, support 

groups, leading support/self-help groups, relatives of people with blindness or 

visual impairments.  

- Osobe s invaliditetom, oštećenje vida, slijepe i slabovidne osobe, grupe za 

samopomoć, grupe za podršku, vođenje grupe za samopomoć, vođa,  srodnici 

osobe s sljepoćom ili slabovidnost. 

Raziskave, ki so nam bile dostopne nismo časovno omejevali. Pri izbiri smo 

upoštevali dva kriterijev, in sicer, da je bila raziskava objavljena v recenzirani 

publikaciji in da je raziskava zajemala podporne skupine in skupine za samopomoč. 

Po vseh omejitvah smo izmed osemnajstih zadetkov, ki so ustrezali kriterijem. Izbrali 

smo deset raziskav, ki so ustrezali našim kriterijem. Zavedamo se, da to niso edine 

raziskave iz tega področja, da obstajajo še druge, ki pa nam niso bile dostopne.   

10 raziskav z omenjenega področja je nastalo v obdobju od leta 1991 do 2014. 

Zaradi izzivov, ki se pojavljajo pri raziskovanju skupin za samopomoč in podpornih 

skupin, smo želeli pridobiti čim boljši vpogled v pestrost raziskav, metodologijo, 

probleme in namene raziskovanja ter rezultate. V Preglednici 2 so zapisani samo 

naslovi in avtorji raziskav, celotne navedbe virov pa so v seznamu literature.   
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Preglednica 2: Pregled raziskav med leti 1991 in 2014 

IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

The personal 
networks and social 
supports of blind and 
visually impaired 
adolescents. 
Sabina Kef, 1997 

Nizozemska Ugotoviti socialno 
mrežo oseb s slepoto 
in slabovidnostjo. 
Ugotoviti, kdo 
predstavlja osebam s 
slepoto in 
slabovidnostjo 
podporo.  

Primerjava videčih 
adolescentov z 
adolescenti s 
slepoto ali 
slabovidnostjo. 
Izvedeni intervjuji. 

316 oseb s slepoto 
in slabovidnostjo  
adolescentov, 
starih 14–23 let.  

V primerjavi z videčimi imajo 
osebe s slepoto in 
slabovidnostjo manjšo socialno 
mrežo, manj prijateljev. Razlika 
se pojavi tudi med osebami s 
slepoto in tistimi, ki so 
slabovidni. Ženske in starejši 
adolescenti imajo več prijateljev 
in jim predstavljajo tudi večjo 
podporo. Za vse osebe s 
slepoto in slabovidnostjo 
(adolescente) so 
najpomembnejša podpora 
starši.  

Organizational 
Characteristics and 
Issues Affecting the 
Longevity of Self-Help 
Groups for Parents of 
Children With Special 
Need.  
Gillian King, Debra 
Stewart, Susanne 
King, Mary Law, 2000 

Kanada Zaradi slabe 
raziskanosti skupin za 
samopomoč staršem 
so želeli avtorji 
raziskati 9 kriterijev 
(stopnja udeležbe, 
čas vpetosti v 
skupino, pogostost 
prihoda v skupino, 
starost otroka …) in 
ugotoviti strukture 
skupin za 
samopomoč.  

Podatki so se 
zbirali s 
strukturiranimi 
intervjuji staršev ter 
z opazovanjem in 
zapiski s srečanj 
skupin za 
samopomoč.  
Poglobljeni 
intervjuji 
– Analiza zapisa 
– Analiza 
dokumentov. 

20 staršev otrok s 
posebnimi 
potrebami (10 
mater in 10 očetov) 
na 6 srečanjih 
skupin za 
samopomoč. 

Ugotovitve raziskave so, da so 
nekatere skupine bolj usmerjene 
na zagotavljanje informacij, 
druge na nudenje emocionalne 
podpore spet tretje pa na 
perspektivo zagovorništva. 
Pogosto se pojavijo tudi 
kombinacije. Izpostavljene so 
pomembne organizacijske 
značilnosti, ki vključujejo 
dolgotrajno in predano vodenje 
skupine, povezavo z lokalno 
skupnostjo, ki pomaga zagotoviti 
potrebna sredstva ali praktično 
pomoč ter pripravljenost članov 
skupine, da spremenijo 
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IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

aktivnosti,kadar je to potrebno. 

The Social Lives of 
Canadian Youths with 
Visual Impairments. 
Deborah Gold, 
Alexander Shaw in 
Karen Wolffe, 2010 

Kanada  Študija je bila del 
projekta, ki je bil 
usmerjen na 
vsakodnevno življenje 
mladih s slepoto in 
slabovidnostjo v 
Kanadi. Študija je 
prva v Kanadi, ki je 
zajemala osebe s 
slepoto in 
slabovidnostjo,  
starejše od 15 let. 
Raziskovalce je 
zanimala socialna 
mreža mladih, 
podpora, ki jo 
prejemajo, dejavnosti, 
pri katerih sodelujejo, 
ter družba, v kateri se 
socializirajo.  

Vprašalnik avtorjev 
Wolffe in Sacks iz 
leta 1997, Using 
the Youth 
Lifestyles (Social 
Domain) 
Questionnaire. 
 

328 Kanadčanov s 
slepoto in 
slabovidnostjo, 131 
oseb s slepoto in 
197 oseb s 
slabovidnostjo.  
Dve starostni 
skupini:  
– 15–21 let (154 
oseb), 
– 22–30 let 
(173 oseb). 

Osebe s slabovidnostjo so 
doživele več izkušenj s 
socialnimi izzivi, kakor njihovi 
vrstniki, ki so slepi. Raziskava ni 
pokazala statističnih dokazov 
glede ravni socialne podpore, 
glede na stopnjo vida, spol ali 
starost.  

Peer support for 
parents of disabled 
children part 1: 
perceived outcomes 
of a one-to-one 
service, a qualitative 
study.  
V. Shilling, S. Bailey, 
S. Logan and C. 
Morris, 2014 

Združeno 
kraljestvo 

Vpliv podpornih 
skupin za starše otrok 
s slepoto in 
slabovidnostjo ter 
pomoč in podpora 
prostovoljcev za 
mentalno zdravje.  

Kvalitativna študija 
Pol strukturirani 
intervjuji  in metoda 
fokusne skupine. 

12 staršev in 23 
prostovoljcev – 
strokovnjakov, ki 
so s starši izvajali 
terapije ena na 
ena. 12 mesecev 
trajajoča študija, v 
katero je bilo 
vključenih še 10 
profesionalcev 
(zdravniki, učitelji, 

Raziskovalci so odkrili, da se v 
podpornih skupinah starši učijo 
iz izkušenj drugih staršev, v 
skupini lahko spregovorijo v 
vrnem okolju, ki ne obsoja. 
Prejemajo podporo in spodbudo 
od svojih prostovoljcev. Starši 
širijo svojo socialno mrežo. 
Izpostavljene so tudi nekateri 
negativni vplivi skupine. 
Poročajo o čustvenem bremenu 
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IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

socialni delavci …).  zaradi skupine in skrbi za 
prostovoljce ter precejšnjo 
časovno obremenitev. Zaključek 
pravi, da tako starši kot 
prostovoljci zaznavajo pozitivne 
rezultate pri vključenosti v 
podporno skupino, čeprav 
obstaja tudi možnost za manj 
pozitivne vplive na tiste, ki 
nudijo podporo.  

Peer support for 
parents of disabled 
children part 2: how 
organizational and 
process factors 
influenced shared 
experience in a one-
to-one service, a 
qualitative study.  
V. Shilling, S. Bailey, 
S. Logan and C. 
Morris, 2014 

Združeno 
kraljestvo  

Razumeti, kakšen je 
občutek deliti svoje 
izkušnje, kako 
spodbujati in 
načrtovati ter 
ovrednotiti storitve, ki 
zagotavljajo 
medsebojno podporo.  

Kvalitativna študija 
Pol strukturirani 
intervjuji  in metoda 
fokusne skupine. 

12 staršev in 23 
prostovoljcev – 
strokovnjakov, ki 
so s starši izvajali 
terapije ena na 
ena. 12 mesecev 
trajajoča študija, v 
katero je bilo 
vključenih še 10 
profesionalcev 
(zdravniki, učitelji, 
socialni delavci …). 

Formalne strukture in procesi, ki 
se dogajajo pri nudenju pomoči 
in podpore, so bili zelo cenjeni, 
ko so bili osebni, zaupni, 
fleksibilni in so se dogajali ena 
na ena na domu. Ključnega 
pomena za vzpostavljanje 
odnosov v skupini je namestitev 
pravih ljudi v skupino, ljudi z 
istimi cilji in vrednotami. Prav 
tako je zelo pomemben odnos 
med starši in prostovoljci, ti 
morajo biti čustveno pripravljeni 
nuditi pomoč staršu. Če starš ni 
sprejel podpore, ki mu je bila 
ponujena v določenem času, saj 
ni bila primerna zanj, je manj 
verjetnosti, da bo starš 
zadovoljen s storitvijo, ki mu je 
bila ponujena. Organizacijski in 
procesni dejavniki, prav tako pa 
značilnosti podpore in pomoči 
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IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

staršem prispevajo k občutku 
skupnih izkušenj. Ti dejavniki 
vplivajo, ali je strokovna 
podpora in pomoč učinkovita in 
morajo biti izrecno upoštevani 
pri oblikovanju in ocenjevanju 
storitev.  

Socijalna podrška 
osobama s 
oštećenjem vida. 
Josipa Barišić, 2008 

Hrvaška  Analiziranje socialne 
podpore osebam s 
slepoto in 
slabovidnostjo.  

Vprašalniki z 
zaprtim in odprtim 
tipom vprašanj. 

124 oseb s slepoto 
in slabovidnostjo z 
različnimi 
diagnozami. 

Neformalne oblike pomoči so pri 
osebah s slepoto in 
slabovidnostjo najpogostejša 
oblika pomoči, medtem ko 
politika zavzema zadnje mesto. 
Rezultati so pokazali, da ne 
obstaja statistična razlika glede 
na spol. Obstaja pa statistično 
pomembna razlika glede na 
izobrazbo, ki jo osebe dosegajo 
in pri nekaterih variablah glede 
na nastanek slepote ali 
slabovidnosti.  

Differences in Social 
Support Among 
Employed and 
Unemployed Adults 
Who Are Visually 
Impaired.  
Verena R. Cimarolli 
and Shu-wen Wang, 
2006 

ZDA Primerjava oseb s 
slepoto in 
slabovidnostjo, ki so 
zaposleni in tistih, ki 
so brezposelni. 66 
nezaposlenih in 31 
zaposlenih.  
1.Demografski in 
zdravstveni podatki.  
2. Pozitivna socialna 
podpora.  
3.Negativna socialna 

Telefonski 
intervjuji, približno 
40 minut. Da in ne 
vprašanja ter 
ocenjevanje po 5-
stopenjski Likartovi 
lestvici. 

97 odraslih 
zaposlenih in 
brezposelnih oseb 
s slepoto in 
slabovidnostjo.  

Zaposleni odrasli s slepoto in 
slabovidnostjo, za razliko od 
nezaposlenih, poročajo o večji 
pozitivni kot negativni socialni 
podpori, kažejo manj simptomov 
anksioznosti in so bolj zadovoljni 
z življenjem.  
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IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

podpora. 

The Relationship of 
Perceived Social 
Support with Well-
Being in Adults with 
Visual Impairments. 
Amy R. Guerette and 
Susan Miller 
Smedema, 2011  

Amerika Raziskati povezavo 
med zaznano socialno 
podporo in različnimi 
kazalniki dobrega 
počutja pri odraslih s 
slepoto in 
slabovidnostjo.  

 – Demografski 
vprašalnik (16 
vprašanj). 
– Lubben Social 
Network Scale, 6-
item 
version (LSNS-6) 
za merjenje 
socialne podpore. 
– Center for 
Epidemiologie 
Studies Depression 
Scale, 10- 
item version (CES-
D-10) za mejenje 
depresivnosti. 
– Satisfaction 
with Life Scale 
(SWLS) za 
merjenje splošnega 
zadovoljstva z 
življenjem. 
– Sense of 
Well-Being 
Inventory (SWBI) 
posebej za osebe s 
posebnimi 
potrebami o 
njihovem strinjanju 
s trditvami o 
posebnih potrebah. 

199 oseb s slepoto 
in slabovidnostjo. 
45 % oseb je bilo 
nezaposlenih. 49 
% oseb je bilo 
amaurosis.  

Rezultati so pokazali pomembno 
povezavo med socialno podporo 
in simptomi depresije, 
zadovoljstvom z življenjem ter s 
telesno, z duševno in 
ekonomsko družinsko in 
socialno blaginjo. Spletne 
klepetalnice pozitivno vplivajo 
na dobro počutje oseb s slepoto 
in slabovidnostjo, medtem ko so 
se spletne skupine za 
samopomoč izkazale kot slab 
vpliv na dobro počutje, saj 
podajajo informacije, povezane 
s slepoto in slabovidnostjo.  
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IZVIRNI NASLOV, 

AVTOR IN LETO 
DRŽAVA NAMEN RAZISKOVANJE VZOREC REZULTATI 

Program for Partners. 
Support Groups for 
Partners of Adults 
with Visual 
Impairments.  
Cimarolli VR, 
Sussman-Skalka CJ, 
Goodman CR, 2004 

ZDA Prvi del raziskave je 
bila skupina, v kateri 
so sodelovale tako 
osebe s slepoto in 
slabovidnostjo kot 
njihovi partnerji, v 
skupini so bili 
predstavljene različne 
teme. Prav tako so 
bile ustvarjeni še 2 
skupini, v eni so 
sodelovali samo 
partnerji, v drugi pa 
partnerji ter osebe s 
slepoto in 
slabovidnostjo.  

Kvalitativna študija. 
 Po podpornih 
skupinah so po 
telefonu poklicali 
partnerje oseb s 
slepoto in 
slabovidnostjo in 
izvedli intervju. 
Intervju je 
vključeval tudi 
demografske 
podatke o 
partnerjih in 
podatke o osebah 
s slepoto in 
slabovidnostjo.  
Partnerji so na 
vprašanja 
odgovarjali na 5-
stopenjski skali. 

Časovno omejena 
skupina za 
samopomoč 
partnerjem odraslih 
s slepoto in 
slabovidnostjo. 32 
oseb starih med 48 
in 86 leti, ki živijo s 
partnerjem s 
slepoto ali 
slabovidnostjo.  

Partnerji oseb s slepoto in 
slabovidnostjo so poročali, da 
jim je podporna skupina prinesla 
predvsem veliko znanja, 
izboljšala se je komunikacija 
med partnerjem in partnerjem s 
slepoto ali slabovidnostjo.  Ob 
koncu podporne skupine so se 
partnerji počutili manj »ujete« v 
svojo vlogo in so se manj 
ukvarjali z nepomembnimi 
vprašanji svojih partnerjev s 
slepoto ali slabovidnostjo. 
Program pa ni imel učinka na 
njihovo boljše počutje, 
zadovoljstvo in čustva, saj je bil 
namen programa prvotno 
podporna in izobraževalna 
intervencija. Na to je vplival 
kratek čas trajanja programa in 
dejstvo, da so partnerji svoje 
počutje že v začetku označili 
zelo visoko/funkcijsko.  

Social Support 
Networks of the Blind 
and Visually Impaired 
Young Adults.  
Weiner Arthur, 1991 

ZDA Raziskovalca v 
doktorski disertaciji je 
zanimalo, koga si 
osebe s slepoto in 
slabovidnostjo izbirajo 
za prijatelja, kje 
najdejo nove prijatelje.  

Vprašalnik s 132 
vprašanji, 
razdeljenimi na tri 
dele. 

55 oseb s slepoto 
in slabovidnostjo, 
starih med 20 in 50 
let.  

Raziskava je pokazala velika 
nihanja v zvezi s poročili o 
funkcionalnem vidu oseb. Da bi 
se osebe s slepoto in 
slabovidnostjo rešile težav z 
mobilnostjo, se osebe s slepoto 
in slabovidnostjo pogosto 
zanašajo na naprave, ki so jim 
poznane. Glede na nastanek 
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slepote in slabovidnosti  so v 
raziskavi ugotovili, da je slepota 
ali slabovidnost nastala v 
razponu od rojstva do 34. leta. 
Vzroki za slepoto so poškodba, 
retinitis pigmentoza, glavkom, 
degeneracija makule … 83 % 
vprašanih je povedalo, da so ob 
nastopu težave pričakovali malo 
ali nič možnosti za nastanek 
slepote in slabovidnosti. Večina 
vprašanih je sprijaznjena s 
slepoto ali slabovidnostjo, 75 % 
vprašanih slepoto in 
slabovidnost doživlja kot 
življenjsko dejstvo in se je 
naučila sprejeti to dejstvo. 
Slepota in stopnja slabovidnosti 
ima manj vpliva na strukturo 
družbenih odnosov. Večji vpliv 
imajo sledeči dejavniki: kdaj se 
pojavi slepota ali slabovidnost, 
izobrazba, sprejetje slepote, 
spol idr. Slepota in stopnja 
slabovidnosti torej vpliva na 
kvantiteto, ne pa tudi na 
kvaliteto socialne mreže 
posameznika. 
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3.2 IZZIVI PRI RAZISKOVANJU PODPORNIH SKUPIN IN SKUPIN ZA 

SAMOPOMOČ 

Namen raziskovanja skupin za samopomoč in podpornih skupin lahko razdelimo na 

dve smeri, ena je usmerjena na osebo in druga z vidika družbenega in političnega 

sistema. Na osebo usmerjeno raziskovanje pripomore, da za določeno osebo znamo 

poiskati najprimernejšo ponujeno pomoč glede na trenutno situacijo, v kateri se 

nahaja, s tem imamo v mislih slepoto in slabovidnost ali druge težave. Z vidika 

družbenega in političnega sistema pa predstavljajo skupine za samopomoč in 

podporne skupine minimalni finančni vložek in maksimalno učinkovitost. Večina 

pregledanih raziskav raziskuje pozitivne vplive podpornih skupin in skupin za 

samopomoč, ki jih navajajo udeleženci v omenjenih skupinah, zelo malo je 

raziskovanja, ki bi analiziralo dogajanje v skupini. Pri tem se pojavi še en izziv pri 

raziskovanju podpornih skupin in skupin za samopomoč, saj je udeležba v takšni 

skupini popolnoma prostovoljna in se v skupine vključujejo osebe, ki so pozitivno 

naravnane, so notranje motivirane za udeležbo v takšni obliki pomoči, zato 

raziskovalci težko ugotavljajo negativne vplive skupin za samopomoč in podpornih 

skupin. Pri raziskovanju pa se je potrebno zavedati tudi negativnih vplivov skupin za 

samopomoč in podpornih skupin tako za člane kot za strokovnjake. Balgopal, Ephros 

in Vassil (1986, str. 127) navajajo negativne vplive udeležbe v skupinah za 

samopomoč in podpornih skupinah, ki so jih izpostavili strokovnjaki in sicer:  

 Možno pripisovanje pretiranega pomena bolezni in identifikacija z njo, če gre 

za skupine, centralizirane okoli določene bolezni. 

 Premočna kohezivnost v skupinah, v katerih je članstvo skozi daljše časovno 

obdobje enako.  

 Raznolika starostna udeležba, kar vodi do različnih potreb članov, ki pa zaradi 

starostne heterogenosti ne morejo biti vedno upoštevane.  

 Možno pojavljanje različnih oblik eksperimentiranja z vedenjem zaradi 

konfliktnosti v skupinah.  

3.3 VPLIVI SKUPIN ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNIH SKUPIN  

Kadar pomislimo na vplive skupin za samopomoč ali podpornih skupin, se spomnimo 

Viktorja Frankla (1994, str. 100), ki pravi, da »posamezno bivanje človeka postane 

smiselno, potrebuje skupnost in tudi vsaka skupnost potrebuje posamezno bivanje, 

da ima tudi sama smisel. Šele v skupnosti se izpolnjuje smisel individualnosti«. 
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O skupinah za samopomoč in podpornih skupinah najdemo v literaturi veliko več 

pozitivnih vplivov, kakor negativnih. Pomembno je, da se zavedamo, da skupine za 

samopomoč ali podporne skupine nimajo nujno vedno pozitivnega vpliva na 

udeležence ali celo na celotno skupino ljudi, ki sodelujejo v skupinah za samopomoč 

ali podpornih skupinah. V nadaljevanju bi želeli izpostaviti ugotovitve avtorjev o 

pozitivnih in negativnih vplivih skupin za samopomoč in podpornih skupin.  

3.3.1 POZITIVNI VPLIVI SKUPIN ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNIH SKUPIN 

Večina literature, domače in tuje, poudarja pozitivne vplive skupin za samopomoč in 

podpornih skupin za udeležence tovrstnih skupin. V poglavju »Izzivi pri raziskovanju 

podpornih skupin in skupin za samopomoč«, smo omenili, da je raziskovanje skupin 

za samopomoč in podpornih skupin zahtevno. V člankih, knjigah in raziskavah 

zasledimo, izpostavljenih več pozitivnih vplivov teh skupin na udeležence. Klemenčič 

Rozmanova je v pregledu raziskav na področju skupin za samopomoč in podpornih 

skupin ugotovila, da nobena od raziskav ni pokazala negativnih vplivov vključitve v te 

skupine, kar lahko pojasni več vzrokov, najverjetnejši je ta, da skupine, ki so 

brezplačne in neobvezne, obiskujejo člani, ki so notranje motivirani za obiskovanje 

takšne oblike pomoči (Klemenčič Rozman, 2015).   

Slokar in Brelih (2010, str. 76) pravita, da so »skupine za samopomoč nekakšna 

»tiha revolucija«, ki ustvari novo solidarnost v okviru vsakdanjega življenja«. 

Udeleženci v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah znižujejo čustvene 

napetosti, razumejo svoje težave in težave drugih, se izobražujejo in medsebojno 

povezujejo. Glavne težave večine uporabnikov (osebe s posebnimi potrebami, osebe 

s slepoto in slabovidnostjo, svojci oseb idr.) niso zdravstvene vsebine, pač pa 

ponovno izoblikovanje pozitivne samopodobe, reševanje težav vključevanja v družbo, 

tako širšo kot tudi vključevanje v družino, ki jo slepota ali slabovidnost najbolj 

prizadene. Udeleženci skupin pa na srečanjih ne spoznavajo zgolj svoje oviranosti, 

ampak imajo tudi možnost pomagati drugim in jim nuditi pomoč. Ob tem, ko drugim 

nudijo podporo in pomoč, spoznavajo strategije za soočanje z lastnimi težavami. 

Hkrati dajejo pomoč in jo prejemajo (Pirnat, 2000).  

Farris Kurtz (1997) navaja naslednje pozitivne vplive skupin za samopomoč in 

podpornih skupin: zmožnost altruizma, pripravljenost, da se žrtvuješ za druge, 

pridobivanje socialnih spretnosti, doseganje katarze (moralna sprostitev zaradi 



 

19  

  

obvladanja negativnih, slabih nagnjenj, čustev, očiščenje), učenje komunikacijskih 

veščin, odkrivanje bistva obstajanja, ponovno izboljšanje odnosov s primarno 

družino, dajanje podpore drugim, občutek povezanosti v skupini, pridobivanje 

dobrega modela vedenja, zbiranje informacij o lastnem stanju, o okvari, pridobivanje 

upanja za nadaljnje življenje, učenje o lastni osebnosti, učenje univerzalnosti in 

strategij za lažje reševanje vsakdanjih težav.  

Posameznik želi v skupini zadovoljiti svoje socialne potrebe, predvsem uveljavljanje, 

samouresničevanje in pripadnost, pomembno pa je, da se v skupini izoblikujejo dobri 

medosebni odnosi in zaupanje, zato potrebujemo majhno skupino. Udeleženci 

skupine za samopomoč ali podporne skupine morajo slediti istemu cilju, ki jih 

povezuje. Vse to pa dosežemo šele, ko člani med seboj sodelujejo (Slokar in Brelih, 

2010).  

Silverman (1986, str. 71) ugotavlja, da imajo skupine za samopomoč in podporne 

skupine pozitiven vpliv na osebe s slepoto in slabovidnostjo na naslednjih področjih:  

 Naučiti se, kako se spopadati s težavami in potrebami, ki jih imaš.  

 Razvijanje strategij za spoprijemanje s težavami.  

 Pridobivanje občutka nadzora nad lastnim življenjem in opolnomočenje 

posameznika.  

 Preprečitev izolacije in odtujenosti.  

 Širjenje socialne mreže.  

 Kvalitetno preživljanje časa.  

 Spoznavanje novih ljudi.  

 

Silvermanova (prav tam), ravno tako kot Pirnat, ugotavlja, da na uporabnika pozitivno 

vpliva, kadar v skupini tudi sam pomaga, svetuje in je koristen za ostale člane 

skupine. Pomoč drugim je dokaz, da so dosegli stopnjo, kjer sprejmejo svojo oviro in 

so svoje izkušnje pripravljeni deliti z drugimi.  

Kadar želimo, pozitivno vplivati na udeležence, se je priporočljivo držati principov. 

Skupine za samopomoč in podporne skupine naj bi sodile v domeno socialnega dela, 

zato sledijo principom ravnanja v socialnem delu, ki jih opisuje avtor Lüssi (1990, str. 

86):  

 načelo vsestranske koristi,  

 načelo interpozicije, načelo komunikacije, 

 načelo instrumentalne definicije problema,  
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 socialno-ekološko načelo,  

 načelo pogajanja,  

 načelo sodelovanja in  

 načelo odpiranja problema.  

 

Kadar skupina za samopomoč sledi tem načelom, ima vsak član možnost izraziti 

svoje želje in interese, o katerih se pogovori na srečanju skupine. Vodja se po načelu 

interpozicije ne postavlja na nikogaršnjo stran, torej do vseh udeležencev v skupini 

deluje enakovredno. Vodja išče in vzpostavlja stik z vsakim članom skupine, do 

članov je potrpežljiv, jih vključuje dovolj časa. Po načelu instrumentalne definicije 

problema mora biti vodja pozoren in poskuša prepoznati težave, konflikte, ki se 

dogajajo znotraj skupine, ubesediti težavo, da jo lahko skupina predela in poišče 

rešitev, ki mora biti za vse udeležence sprejemljiva. Socialno-ekološko načelo 

pomeni maksimalno aktiviranje naravne socialne mreže, vključevanje nove socialne 

mreže in ne zanemarjanje že obstoječe socialne mreže posameznika. Tukaj je 

pomembno, da vodja minimalno posega v življenje udeleženca izven skupine. Od 

vodje se pričakuje, da kadar v skupini nastane težava ali se je potrebno o čem 

dogovoriti, skuša motivirati člana, da izrazi mnenje in s tem postane udeleženec v 

pogajanju pri skupnem iskanju rešitve. Skupine za samopomoč in podporne skupine 

so odprte in se povezujejo z ostalimi skupinami in s tem zadovoljimo načelo 

sodelovanja. Zadnje načelo, načelo odpiranja problema, kjer se morajo vodje skupin 

zavedati, da skupine za samopomoč in podporne skupine, ki delujejo na prostovoljski 

osnovi, niso terapevtske skupine. Smotrnost samopomoči izžareva v medsebojni 

podpori, skupinskih izmenjavah in povratnih informacijah, zato so skupine pri tem 

načelu omejene (prav tam).    

3.3.2 NEGATIVNI VPLIVI SKUPIN ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNIH SKUPIN 

Skupine za samopomoč in podporne skupine naj bi obiskovali udeleženci, ki imajo 

pozitiven odnos do tovrstnih oblik pomoči. V primeru osebe s slepoto in 

slabovidnostjo so to ljudje, ki želijo svoje življenje obogatiti, živeti bolj kvalitetno. Z 

zagotovostjo pa ne moremo trditi, da so tovrstne skupine vedno primerne za vsakega 

posameznika.  

Bevc (2001) je zapisal, da se skupina ne more izogniti konfliktom. Da se v skupini 

pojavljajo konflikti in da skupina včasih deluje deficitarno, ne sme jemati poguma 

skupini. Kadar poguma ne vzame in se konflikti rešijo, je skupina še bolj povezana in 
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je lahko konflikt imel pozitiven vpliv na skupino. Kadar pa se konflikti ne rešujejo ali 

se jih spregleda, pa imajo lahko na skupino negativen vpliv. V skupini se lahko pojavi 

nenaklonjenost med udeleženci, ki se srečujejo z osebami različnih karakteristik in 

lahko zatirajo in potlačijo njihovo svobodo in razvoj. Vse to oseba dojame kot 

ogroženost in v njej prebudi napadalnost ali podrejanje. Obstaja torej možnost, da 

skupina nikoli ne bo popolna. Tukaj pa ima pomembno vlogo vodja skupine za 

samopomoč ali podporne skupine, ki mora vsakega udeleženca obravnavati enako in 

biti sposoben uvideti, kdaj ima skupina za koga tako negativen vpliv, da mu lahko bolj 

škodi, kakor koristi.  

Pogost negativen vpliv je moteč član v skupini. Vzroki so lahko zelo različni, 

udeleženec v skupini lahko postane moteč tudi zaradi same skupine, ker se v njej ne 

počuti dobro, ker ga ostali zapostavljajo, ignorirajo ali odrivajo iz skupine. Kadar se v 

skupini pojavi moteči člen, mora biti vodja skupine zelo občutljiv, da to zazna in 

začne stvari reševati konstruktivno. Skupina zaradi motečega člana ne sme razpasti, 

je pa potrebno individualno pristopiti do člana in rešiti situacijo. V skupinah starih ljudi 

za samopomoč se poslužujejo socialno-terapevtskega pristopa, pogovora o 

premestitvi v drugo skupino ali pa se s članom dogovorijo za individualno delo. 

Podobne težave se pojavijo, kadar je v skupini član zelo skop in molčeč, na drugi 

strani pa se konflikt v skupini lahko pojavi tudi, kadar je kakšen od članov preveč 

zgovoren. Kadar se med članoma pojavi spor ali kadar se pojavi član, ki se vede 

vzvišeno ter član, ki želi poveljevati skupini in se ostali člani ne počutijo enakopravne, 

skupino pa lahko tudi zelo moti, če se član obrača zgolj na voditelja, kot bi bil na 

individualni obravnavi, kar pa je zelo pogosto predvsem, kadar je skupina v začetnem 

stadiju – spoznavanju in med skupino še ni trdnih vezi in zaupanja (Ramovš, Kladnik, 

Knific, idr., 1992).  

Podobne situacije poimenujeta tudi Slokar in Brelih (2010), ki pravita, da v vsaki 

skupini prej ali slej začnejo delovati »razdruževalne težnje«, s tem terminom 

poimenujeta konflikte, nasprotja, različne osebne interese, ki se dogajajo znotraj 

skupine. Zaradi razlik med člani: starost, spol, stališča, vrednote, navade in običaji, 

izobrazbe, temperamenta in  mnogih drugih lahko znotraj skupine pride do negativne 

socialne klime, zato mora vodja poskrbeti, da znotraj skupine išče podobnosti in 

skupne točke in ne razlik.  
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Weissova (1989) razmišlja, ali lahko starostno heterogene skupine negativno vplivajo 

na katerega od udeležencev, interesi mlajših v skupini so bolj usmerjeni na kariero in 

družino, medtem ko starejše bolj zanimajo teme o upokojitvi in prostočasnih 

dejavnostih. Prav tako kot razlika v letih avtorica razmišlja o združevanju v skupine, v 

katerih so osebe s slepoto in slabovidnostjo, ki imajo enako diagnozo. V tujini namreč 

že obstajajo ustanove, ki organizirajo skupine za samopomoč ali podporne skupine 

za osebe s specifičnimi diagnozami (amaurosis, makularna degeneracija idr.), 

medtem ko so druge skupine odprte za vse osebe s slepoto in slabovidnostjo. 

Avtorica (prav tam) presoja, da lahko v skupini, kjer so osebe z različnimi 

diagnozami, pride do primerjanja, kar lahko negativno vpliva na katerega od članov, 

spet na drugi strani pa lahko tisti s težjimi diagnozami drugim z lažjimi predstavljajo 

inspiracijo in imajo pozitiven vpliv na katerega od udeležencev.  

Avtorica Farris Kurtz (1997) kot težave skupin za samopomoč in podpornih skupin 

izpostavlja zlorabo drog in alkohola, jezo in konflikte, izpovedovanje, dominantne 

člane, nepravilno sestavo skupine, izgorelost vodje, napeta občutja znotraj skupine, 

slabo udeležbo v skupini in premalo rednih članov, nezaželene goste in 

nepripravljenost za tveganje. Negativnih vplivov skupin za samopomoč in podpornih 

skupin na udeležence obravnavajo različni avtorji (Schopler in Galinskiy; Chesler; 

Balgopal, Ephross in Vassil; Klemenčič Rozmanova idr.), ki ugotavljajo, da veliko 

raziskav poudarja pozitiven vpliv skupin za samopomoč in podpornih skupin, saj v 

literaturi prevladujejo podatki o uspešnih skupinah. Zgoraj našteti avtorji se zavedajo, 

da imajo skupine za samopomoč in podporne skupine tudi omejitve. Nevarnost za 

negativne vplive skupine pa ne obstaja zgolj za udeležence, pač pa tudi za vodje 

skupin. Kot najpogostejše negativne vplive navajajo pretirano posvečanje pozornosti 

določeni okvari, kar lahko privede do začaranega kroga, kjer so vse misli usmerjene 

zgolj v to. Negativno lahko vpliva tudi preveč časa trajajoča skupina, kjer se člani ne 

spreminjajo in se pogosto dogajajo konflikti, vodja pa poskuša različne tehnike 

vodenja, da bi te konflikte razrešil. Spet drugi menijo, da težavo predstavlja neredno 

obiskovanje skupine, vodje pa so izpostavljeni sindromu izgorevanja, kadar nimajo 

dobre podpore »od zunaj«. Avtorica (prav tam) zaključuje, da ni možno trditi, da so 

skupine za samopomoč in podporne skupine koristne za vse udeležence, pač pa je 

uspešnost in korist odvisna od njihovega delovanja v praksi.  
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4 OSEBE S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO TER NJIHOVI 

SVOJCI 

Najpogostejši vzroki izgube vida v razvitem svetu so drugačni kot v državah v 

razvoju. Tam se najpogosteje pojavlja siva mrena, v Evropi in ZDA pa predvsem 

starostna degeneracija rumene pege, glavkom, diabetična retinopatija in očesna 

vnetja. Kot najpogostejše vzroke za slepoto štejemo katarakto ali sivo mreno, 

nezdravljena kratkovidnost, daljnovidnost ali astigmatizem, starostna degeneracija 

makule in glavkom. Med najpogostejšimi vzroki za slabovidnost pa so prav tako 

nezdravljena kratkovidnost, daljnovidnost ali astigmatizem, siva mrena, glavkom in 

diabetična retinopatija. V Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije je bilo 31. 12. 

2016 vključenih 3767 članov. Zveza društev združuje devet medobčinskih društev 

razporejenih po celotni Sloveniji, ki nudijo zadovoljevanje skupnih potreb oseb s 

slepoto in slabovidnostjo po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter njim 

posebej prilagojenih storitev.  

Kadar pa razmišljamo o pomoči in podpori osebam s slepoto in slabovidnostjo je zelo 

pomembno, da se zavedamo, kako velik vpliv na funkcioniranje oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo imajo njegove osebnostne lastnosti, ki lahko vplivajo pozitivno, 

spodbujajoče ali negativno, zavirajoče. Za dobro funkcioniranje osebe s slepoto in 

slabovidnostjo je potrebna celovita rehabilitacija, ki je najbolj učinkovita, kadar poteka 

od nastanka slepote ali slabovidnosti ali od rojstva. Pri otroku, ki ima slepoto od 

rojstva, se začne z zgodnjo obravnavo in podporo staršem ali skrbnikom takega 

otroka in se nadaljuje skozi pripravo otroka na šolo, do pridobitve želene izobrazbe, 

pomoči pri zaposlitvi in nudenju podpore med delom, ki ga oseba lahko opravlja, ter 

pomoči starejšim osebam s slepoto. Kadar pa oseba kasneje izgubi vid, so prav tako 

pomembni vsi segmenti rehabilitacije od trenutka, ko slepota ali slabovidnost nastopi, 

do konca življenja, seveda v količini, ki jo posameznik potrebuje. V Republiki Sloveniji 

je z zakonodajo določenih kar nekaj pravic in ugodnosti za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo, vseeno pa v zakonih še vedno ni celovite rehabilitacije, pač pa se 

zakonodaja dotika različnih področij, na primer šolstva, zaposlitvene rehabilitacije, 

pravice o storitvah in druge. Leta 2010 je bil zasnovan dokument z naslovom Celovita 

rehabilitacija slepih in slabovidnih (CRSS), ki določa osebam s slepoto in 

slabovidnostjo omogočali interdisciplinarno in kooperativno sooblikovanje 

rehabilitacijskega procesa. CRSS se naslanja na sodobne strokovne modele in 
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evropska načela za izvajanje rehabilitacije, ki vključujejo razumevanje dejavnikov 

posameznika in dejavnikov okolja. Cilj CRSS je celovita obravnava osebe s slepoto 

ali slabovidnostjo in njegove družine, s tem pa tudi doseči temeljni cilj rehabilitacije, 

kar je čim večja stopnja samostojnosti in neodvisnosti osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo (Kačič, Stirn Kranjc, Vidovič Valentinčič, Hafnar, Kobal Grum, Žolgar 

Jerković, Šilih Štabuc, Drnovšek Olup in Wraber, 2010). 

4.1 POMEN POMOČI IN PODPORE ZA OSEBE S SLEPOTO IN 

SLABODVIDNOSTJO TER NJIHOVE SVOJCE 

Lowenfeld (1973, v Popović, 1986) navaja tri neposredne posledice izgube vida. Te 

so: omejitev v gibanju, omejitev v obsegu in raznolikosti izkušenj ter omejitev v 

interakciji z okoljem. Izguba vida na nek način loči posameznika od okolja, tako 

fizičnega kot socialnega. Oseba s slepoto ali z visoko slabovidnostjo namreč ne more 

dovolj učinkovito kontrolirati okolja, niti sebe v odnosu do njega. Vse to pa ima vpliv 

na življenje osebe s slepoto ali slabovidnostjo na različnih področjih, od branja in 

pisanja, skrbi zase, skrbi za dom in gospodinjstvo, zaposlovanja, pa vse do 

prostočasnih aktivnosti in rekreacije. Vse omenjene posledice pa ne vplivajo samo na 

osebo s slepoto ali slabovidnostjo, pač pa tudi na njihove svojce. Bolje kot je oseba s 

slepoto ali slabovidnostjo samostojna in uspešno rehabilitirana, manj bremena 

predstavljajo svojim svojcem. Eden od pomembnih virov pomoči in podpore, tako za 

osebe s slepoto in slabovidnostjo kot tudi njihove svojce, so skupine za samopomoč 

in podporne skupine. Glede na zapise v knjigah, raziskavah in po spletu je največ 

skupin za samopomoč in podpornih skupin v Združenih državah Amerike. Susan L. 

Greenblatt (1989) pravi, da so osebe s slepoto in slabovidnostjo sprejele skupine za 

samopomoč kot pomembno izmenjavo praktičnih informacij in čustvene podpore. 

Ponujajo namreč širok nabor svetovanja, ki si ga želi večja skupina ljudi. Ameriška 

fundacija za slepe (AFB) , na portalu VisionAware, pod svojim sloganom »za 

neodvisno življenje oseb s slepoto in slabovidnostjo«, na svoji spletni strani nudi 

spletno središče, kjer lahko osebe s slepoto ali slabovidnostjo najdejo vse 

pomembne informacije in kontakte. Prav tako ta ista fundacija ponuja spletno mesto 

FamilyConnect, ki je namenjeno staršem oseb s slepoto in slabovidnostjo. Oba 

portala sta zelo razvejana in vsakdo lahko najde koristne informacije glede na svoje 

potrebe. Poleg informacij o kraju in načinu delovanja različnih skupin za samopomoč 

in podpornih skupin po celotnih Združenih državah Amerike pa na svoji spletni strani 

http://www.afb.org/default.aspx
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nudijo spletno podporno skupnost (»online support community«) ki s pomočjo 

forumov najrazličnejših profilov in tematik ponujajo spletno svetovanje, združevanje 

in če odvzamemo dejstvo, da gre za bolj neosebni pristop, saj ni obravnave na štiri 

oči, reši težavo transporta do skupine predvsem v velikih državah in mestih kot so 

Združene države Amerike. 

4.2 MOŽNOSTI POMOČI IN PODPORE ZA OSEBE S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO TER NJIHOVE SVOJCE V SLOVENIJI 

V Sloveniji v okviru devetih Medobčinskih društev slepih in slabovidnih po vsej 

Sloveniji deluje devet skupin za samopomoč za člane društev oseb s slepoto in 

slabovidnostjo. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) izvaja različne 

posebne socialne programe:  

 Program za ohranjanje zdravja slepih in slabovidnih (Program 5); program je 

namenjen slepim in slabovidnim za ohranjanje telesnega, duševnega in 

socialnega zdravja. Cilj programov predstavlja obnovitev in pridobitev novih 

moči, spoznanj in sposobnosti za uspešno nadaljevanje osebnih aktivnosti na 

področju dela, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti in pri vsakodnevnih 

opravilih. 

 Program za slepe in slabovidne otroke in mladostnike (Program 6); v okviru 

programa nudijo pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom, 

njihovim staršem in svojcem, slepim in slabovidnim staršem, njihovim otrokom 

in partnerjem pri sprejemanju slepote in slabovidnosti, razvijanju pozitivne 

samopodobe, zagotavljamo boljše pogoje za razvoj ter nudimo podporo 

staršem pri življenju in delu z otroki in mladostniki. Spodbujajo aktivno 

vključevanje v družbo ter vplivanje na boljše sprejemanje oseb s slepoto in 

slabovidnostjo v družbi. 

 Skupina za samopomoč za starše otrok s slepoto ali slabovidnostjo; deluje po 

principu samoorganizacije in jo vodijo starši sami.  

 Spletna skupino za samopomoč za starše otrok s slepoto in slabovidnostjo na 

socialnem omrežju Facebook; namenjena je staršem otrok, da hitreje pridejo 

do informacij in povezuje starše iz različnih delov Slovenije.  

 Telefonsko svetovanje in pomoč uporabnikom; namenjene uporabnikom s 

slepoto in slabovidnostjo, da hitreje in učinkoviteje pridejo do pomoči in 
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podpore, saj jim včasih potovanje predstavlja velik organizacijski zalogaj. Kot 

navaja avtorica Farris Kurtz (1997), je tehnologija v tako velikem porastu in 

razvoju, da jo lahko, z veliko mero občutljivosti, pozitivno uporabimo in 

naredimo programe pomoči in podpore dosegljive za različne uporabnike, ki to 

potrebujejo.  

 Spletna stran in revija RIKOSS; slovenska poljudnoznanstvene revija s 

področja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Revija osebam s slepoto in 

slabovidnostjo nudi informacij, ki so povezane z vidom, pripomočki in novostmi 

glede zakonodaje. Od leta 2006 vse do leta 2016 v reviji zasledimo nekaj 

omenjenih oseb, ki vodijo skupine za samopomoč, so zapisale kakšen 

prispevek, ali so omenjeni kot vodje skupin za samopomoč in podpornih 

skupin, tako za osebe s slepoto ali slabovidnostjo, kakor za starše otrok s 

slepoto in slabovidnostjo.  

V slovenskem prostoru obstaja nekaj znanih možnosti medsebojne pomoči, ki jih 

lahko zasledimo tudi na spletu. Namen delovanja skupin za samopomoč je 

predvsem v ustvarjanju dobrih medčloveških odnosov, ki vodijo v prijateljsko 

skupino. Ne želijo spreminjati življenjskega sloga članov, pač pa sprejemanje ljudi 

takšnih, kot so (Slokar in Brelih, 2010). Zato so skupine za samopomoč in 

podporne skupine pogosto oddaljene od medijev, širše javnosti in raziskovalcev.   
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5 VODENJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNE 

SKUPINE ZA OSEBE S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

TER NJIHOVE SVOJCE 

Večina skupin za samopomoč v Sloveniji in tudi v tujini niso tipične skupine za 

samopomoč, razlika je v tem, da so ustanovitelji skupine prostovoljci in ne uporabniki 

sami. Prostovoljci prevzamejo tudi vlogo vodje, torej so skupine vodene, največkrat 

pa voditelj v skupini enakovredno deluje (Slokar in Brelih, 2010). Tudi avtorica 

Lamovec pravi, da je »ena od pomembnih organizacijskih značilnosti skupin za 

samopomoč vloga vodje« (Lamovec, 1998, str. 234). Vodja skupine je zelo 

pomemben člen skupine, najpogosteje je njegova vloga koordinacija skupine. 

Klemenčič Rozman (2015) povzema različne avtorje, ki trdijo, da je ravno od vodje 

odvisno delovanje skupine, osebna predanost delu in vztrajnost pa predstavljata 

lastnost dobrega vodje. Vloga vodje pa je odvisna tudi od značilnosti skupine za 

samopomoč. Raziskava New Jersey Self-Help Clearinghouse predstavljena v Wisse 

(1989) je s študijo potrdila, da je eno od treh skupin za samopomoč ustanovil 

profesionalec, torej oseba, ki dela na področju slepote in slabovidnosti. Strokovni 

delavci so namreč idealni za odkrivanje in združevanje oseb s podobnimi težavami.  

5.1 VODJA IN VODENJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNE 

SKUPINE 

Vodja skupine za samopomoč ali podporne skupine imata tako v teoriji različne 

vloge. Medtem ko v teoriji skupina za samopomoč naj ne bi imela vodje in bi se ravno 

po tem razlikovala od podporne skupine, je v praksi to veliko drugače, predvsem, ko 

govorimo o skupinah za samopomoč ali podpornih skupinah za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Edward J. Madara (v Weisse, 1989) pravi, da je eden 

najpomembnejših korakov v skupini za samopomoč in podporni skupini pojasniti 

vlogo strokovnega delavca (profesionalca) v skupini. Sam predlaga, da strokovni 

delavec v skupini zavzame vlogo mentorja, ki svetuje in zagovarja, vendar nase ne 

prevzame odgovornosti za sprejemanje odločitev v imenu celotne skupine, sam ne 

sprejema pomembnih odločitev ali izvaja nalog, ki bi jim morali slediti kot skupina. Če 

je strokovni delavec pobudnik za ustanovitev skupine, mora ves čas težiti k temu, da 

se skupina razvija samostojno in mora spremeniti začetno vlogo ustanovitelja v vlogo 

enakopravnega člana skupine. Za vodenje skupine in njen obstoj je nujno potrebno, 
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da vsi člani vložijo svoj trud in čas, saj lahko le tako skupina deluje in doseže svoj 

namen. Če člani skupine začutijo, da je skupina vodena »od nekoga drugega«, na 

primer od strokovnega delavca, psihologa, tiflopedagoga, agencije, društva …, lahko 

izgubijo odgovornost do skupine, prepustijo delo vodji, saj se ne počutijo kot 

soustvarjalci skupine. Da ne pride do teh razkorakov, se vse več društev, institucij in 

organizacij odloča za trening za vodje skupin za samopomoč. V Sloveniji so po 

podatkih Klemenčič Rozman (2015) najštevilčnejša in najbolj razširjena skupina za 

samopomoč v Sloveniji skupine starih ljudi za samopomoč, ki so vodene s strani 

prostovoljcev – voditeljev programa Zveze društev za socialno gerontologijo 

Slovenije (ZDSGS). ZDSGS načrtno in sistematično izobražuje in uri prostovoljce – 

voditelje skupin za samopomoč – skozi »program usposabljanja in izobraževanja za 

vodenje skupin starih ljudi za samopomoč«, ki traja 120 ur v obdobju od dvanajst do 

petnajst mesecev. Udeleženci pridobijo teoretično in izkustveno znanje za 

ustanovitev in vodenje skupine, pri čimer stopnja ali smer formalne izobrazbe nista 

ključnega pomena« (Slokar in Brelih, 2010, str. 49). Tudi avtorja Riessman in  Carroll 

(1995, str. 62) predlagata trening za delo s skupino za samopomoč ali podporno 

skupino. Predlogi treninga so:  

 Osebe, ki želijo voditi skupino za samopomoč, se naj udeležijo odprtih sej 

obstoječih skupin za samopomoč ali podpornih skupin, da dobijo občutek, 

kako skupina deluje.  

 V procesu treninga naj bodoče vodje skupine sodelujejo v igri vlog, kjer 

odigrajo potek skupine za samopomoč ali podporne skupine.  

 Bodoče vodje skupin naj nekaj sej vodijo z nekaj člani, se med tem posnamejo 

ali pa naj na seji hospitira vodja kakšne druge skupine za samopomoč ali 

podporne skupine.  

 Bodoče vodje skupin naj diskutirajo o oblikah samopomoči in podpore, kako 

se razlikujejo od profesionalnih oblik (terapij) in kako se izogniti nadzoru nad 

skupino in biti enakovreden član.  

 Bodoče vodje naj obravnavajo pretekle primere, s poudarkom na različnih 

kritičnih točkah, kot je začetek, razvojni napredek ali skupine, ki so »obstale«.  

 Bodoče vodje morajo razumeti in sprejeti, da obstaja tenzija med skupinami za 

samopomoč in profesionalnimi oblikami pomoči.  
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 Bodočim vodjem je potrebno pomagati, da se naučijo prepoznati vodstvo in ga 

tudi spodbujajo pri vseh članih.  

 Večino treninga naj bodoče vodje opravijo preko izkustva in s čim manj učene 

predstavitve.  

 Bodoče vodje naučiti organizacijskih sposobnosti, ki jih bodo potrebovali, ko 

bodo delali kot vodje skupine za samopomoč ali podporne skupine. Kaj storiti, 

ko se v skupini pojavi odpor in kakšne strategije uporabiti.  

 Bodočim vodjem omogočiti vpogled v različne skupine, v katerih bi lahko 

delovali (svojci anonimnih alkoholikov, družine oseb s težavami mentalnega 

zdravja … ).  

 Spodbuditi bodočega vodjo, da se sam priključi skupini za samopomoč ali 

podporni skupini in poskrbeti, da ne pride do izgorevanja samega sebe, torej, 

da poskrbi za lastno duševno zdravje.  

 

Ramovš in sodelavci (1992, str. 224) je zapisal »Vodenje je edinole služenje skupini, 

da dosega svoje cilje. Voditelj skupine osebno odgovarja, da tako organizira 

dejavnosti in vse dogajanje, da bo skupina čedalje bolj prijateljska. Stil vodenja je 

podrejen tej vrednosti«. V naslednjem poglavju, kjer predstavljamo potek srečanja 

skupine, je razvidno, kako pomembno vlogo ima vodja skupine, kako prilagodljiv 

mora biti in koliko kompetenc mora imeti, da uspešno vodi skupino, da je skupina 

trdna in produktivna.  

5.2 POTEK SREČANJA SKUPINE ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNE 

SKUPINE 

Potek srečanj skupine za samopomoč ali podporne skupine je odvisen od različnih 

dejavnikov: dinamika skupine, stopnja zaupanja med člani skupine, značilnosti vodje, 

prepričanj, ki jim skupina sledi, in mnogih drugih. V literaturi obstajajo različne 

smernice za potek srečanj takšnih skupin. Vsa srečanja pa so razdeljena na uvodni 

del, osrednji del in zaključek. Vsaka skupina si ustvari svoj ritual, predvsem uvoda in 

zaključka. Avtorica Weisse (1989) opisuje potek tipičnega prvega srečanja tako, da 

najprej vodja pozdravi vse zbrane in pove nekaj stavkov o sebi. Predstavitev se nato 

nadaljuje v krogu, kjer vsak navzoč pove nekaj o sebi, o svoji slepoti ali slabovidnosti 

in o svoji preteklosti. Srečanja so lahko zelo specifično naravnana na določeno temo 

ali pa bolj odprta, kjer se sledi željam, potrebam in pobudam članov skupine. 
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Skupine, ki so se komaj formirale, se po navadi bolj ukvarjajo s čustveno podporo, z 

diskusijo o določenih diagnozah, boleznih in reševanju osebnih težav, ki jih člani 

skupine na srečanjih izpostavijo. Skupine, ki se srečujejo že več časa, večkrat 

povabijo zunanje strokovnjake, ki spregovorijo o specifičnih temah. V primeru oseb s 

slepoto in slabovidnostjo so lahko to tiflopedagogi, oftalmologi, strokovnjaki z Zveze 

društev slepih in slabovidnih idr. Večina skupin na srečanjih povezuje čustveno 

podporo in deljenje izkušenj z izobraževalno vsebino srečanj.  

Podobno potekajo tudi srečanja pri nas najbolj razširjenih skupinah za samopomoč, 

skupinah starih ljudi za samopomoč. Pri njih prvih od 5 do 10 minut srečanja poteka 

kot prost nevezan pogovor. Osrednji del srečanja traja eno uro ali več in je razdeljen 

na uvod, kjer se predstavi izbrana tema in traja do 5 minut. Tema je predstavljena v 

preprostem jeziku, da vsi udeleženci razumejo, o čem bo govora na srečanju. Največ 

časa namenijo delu, kjer si vsi udeleženci izmenjujejo mnenja, izkušnje in stališča. 

Osrednji del zaključijo z zaključno mislijo ali s pregovorom, ki poveže celotno temo. 

Vsaki skupini pa prepustijo individualno prilagajanje zaključka srečanja, nekateri 

določijo temo za naslednje srečanje, spet drugi zaključijo s petjem ali telovadbo, 

možnosti je zelo veliko. Lahko bi rekli, da si vsaka skupina oblikuje lasten obred 

uvoda in zaključka, ki je tej skupini individualen (Slokar in Brelih, 2010).  

Nichols in Jenkinson (2006) v praktičnem vodiču za vodenje skupin za samopomoč 

ugotavljata, da že termin skupine za samopomoč ali podporne skupine vpliva na 

udeležbo v skupini, kar je slišati zelo preprosto, pa vendar termin srečanj skupine za 

samopomoč ali podpornih skupin ne ugaja vedno vsem, ki bi se radi udeležili takšnih 

srečanj. Ko se v skupini določi termin srečanja, je zelo pomembno, da ostaja termin 

konstanten in se ne spreminja, če to ni res nujno potrebno. Prav tako je pomembna 

pogostnost srečanj. Srečanja, ki se odvijajo pogosteje, bi naj imela velik vpliv na 

uspešnost in boljši vpliv na življenja posameznikov, ki v skupini delujejo. Srečanja, ki 

se odvijajo na štiri tedne ali še redkeje, pa potrebujejo ponovno spominjanje tem, 

ponovno vzpostavljanje klime v skupini in vse to upočasni proces, spet drugi člani, ki 

se srečujejo redkeje, menijo, da je med srečanji čas za kvalitetnejšo refleksijo in 

preizkus idej in nasvetov v praksi. Tudi pogostnost srečanj je odvisna od potreb 

posameznih članov skupin za samopomoč in podpornih skupin. Avtorja pravita, da 

ena ura in pol predstavlja najproduktivnejše delo, kljub temu da je dolžina srečanja 

popolnoma prilagodljiva. Razpon ene ure in pol tako vključuje pozdrav, reševanje 
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težav, delo, zaključni govor, zaključek in pozdrav. Več časa se predlaga samo v 

primerih, ko skupina rešuje kompleksnejšo težavo in resnično potrebujejo več časa. 

Manj kot ena ura in pol se ne priporoča, saj so lahko sodelujoči pod časovnim 

pritiskom, udeleženi morajo imeti občutek, da je bilo vredno priti na srečanje. Skupine 

za samopomoč glede na trajanje delimo na kratkotrajne skupine, srednjeročne in 

dolgotrajne skupine. Trajanje skupine je odvisno od težav, ki se jih v skupini rešuje, 

do individualnih značilnosti članov. V kolikor pogledamo člane skupine za 

samopomoč, namenjene osebam s slepoto in slabovidnostjo, je to vseživljenjsko 

stanje torej skupine stremijo k dolgotrajnemu trajanju. Vsak udeleženec sam mora 

odgovoriti na vprašanje, kako dolgo potrebujem skupino za samopomoč ali podporno 

skupino. Pogosto pa se pozablja na vodjo skupine, tudi on mora odgovoriti na 

vprašanje, kako dolgo želim voditi to skupino. Avtorja uporabljata metodo desetih 

srečanj in nato refleksijo tako članov, kakor vodje skupine, ali nadaljevati ali končati 

skupino. Prostor, v katerem poteka skupina za samopomoč ali podporna skupina, 

mora biti dovolj velik, prostoren, zračen, osvetljen in nehrupen. Skupina za 

samopomoč ali podporna skupina naj bi štela med šest do deset članov. Večje število 

članov predstavlja tveganje za nastajanje podskupin, hitrejša nesoglasja med člani in 

otežuje delo v krogu, pozornost pri delu je lahko slabša. Avtorja Nichols in Jenkinson 

(2006) predlagata, da se na prvem srečanju vsi udeleženci predstavijo in povedo, 

zakaj so se pridružili skupini. Predvsem se osredotočata na pogovor o občutkih in 

čutenjih. V zaključku, ki naj traja nekje med 5 in 15 minut, mora vodja skupine za 

samopomoč ali podporne skupine dati vsem priložnost, da zaključijo svoje misli in v 

pravem trenutku tudi končati srečanje (Nichols in Jenkinson, 2006).  

5.3 IZZIVI VODENJA PODPORNE SKUPINE IN SKUPINE ZA 

SAMOPOMOČ 

Melita Zorec, prostovoljka v programu skupine starih ljudi za samopomoč in 

organizatorka lokalne mreže, pravi, da z delom, ki ga opravlja, ne oblikuje le 

identitete ljudi, s katerimi dela v skupini za samopomoč, pač pa gradi tudi svojo 

lastno identiteto (Slokar in Brelih, 2010). Vse to pa predstavlja za vse vključene veliko 

izzivov. Stephen Covey (2006) pravi, da uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse 

ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši. Vsekakor pa se vodje v skupini za 

samopomoč ali podporni skupini srečujemo z najrazličnejšimi izzivi.  
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Kadar se v skupino vključi nov član, je naloga vodje, da novemu članu nameni več 

pozornosti, da se v skupini bolje počuti, da mu odgovori na morebitna vprašanja in 

dileme, ki se pojavijo. To lahko stori tudi tako, da poveže novega člana skupine s 

članom, ki ima podobno diagnozo, ali s članom, ki prihaja iz istega kraja. Prav tako 

mora vodja novega člana seznaniti z vsemi aktualnimi temami, ki jih stalni člani že 

poznajo (pravice, dolžnosti, pravila, morebitne zakonske posebnosti …) in bi lahko 

olajšale njegovo življenje (Weisse, 1989).  

Vodja skupine mora v skupini skrbeti, da vsi udeleženi poznajo pravila in sistem 

delovanja skupine za samopomoč. Za uresničevanje svojega poslanstva mora vodja 

skupine upoštevati bistvena načela, ki poskrbijo, da skupina uspešno deluje (Ramovš 

idr., 1992, str. 234):  

 O ljudeh, ki niso prisotni, ne govorimo.  

 V skupini velja etično načelo molčečnosti in zaupnosti, predvsem, kadar so 

vsebine pogovorov osebne.  

 Vsakdo ima pravico, da pove toliko, kolikor zmore in želi.  

 Vsem članom skupine je treba zagotoviti pogoje za aktivno sodelovanje.  

 Upošteva se pravilo komunikacije, ki zagotovi pozitivno vzdušje, občutenje 

varnosti in zaupnosti – »jaz sporočila« (govorimo o svojem doživljanju in o 

svoji izkušnji in ne dajemo nasvetov, ne moraliziramo, ne vrednotimo in ne 

kritiziramo).  

 Pri vsem delu moramo upoštevati, da gre vedno za dobro posameznika in ne 

za dejavnosti, dogajanje ali za celotno skupino.  

 

Odločitev, ali bo skupina za samopomoč ali podporna skupina zaprta ali odprta, prav  

tako lahko predstavlja velik izziv za vodjo. Predvsem, kadar je na voljo več delujočih 

skupin za samopomoč, se lahko osebe s slepoto in slabovidnostjo odločijo in 

zapustijo eno skupino in se pridružijo drugi. Menjavanje članov pa za vodjo skupine 

pomeni velik izziv, v skupini v tem primeru vladajo drugačni odnosi, več je 

izobraževalnih tem, kot tem, ki bi zahtevale čustveno poglabljanje. V tem primeru 

mora vodja skupine zelo občutljivo delovati in ukrepati predvsem pri članih, ki 

potrebujejo veliko več pomoči kot je skupina lahko nudi in mu predlagati, da se vključi 

v kakšno drugo skupino za samopomoč ali podporno skupino ali morda poskusi z 

osebnim svetovanjem. Vodja se tako mora zavedati, kje je meja med samopomočjo 

in pomočjo strokovnjaka oziroma strokovno pomočjo terapevta. Veliko skupin za 

samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo je vodenih s strani 
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strokovnjakov, socialnih delavcev, oftalmologov, optometristov, tiflopedagogov, 

psihologov in drugih usposobljenih strokovnjakov (Weisse, 1989).  

Prav tako nezanemarljivo za današnji čas je tudi plačilo voditeljem skupin za njihovo 

delo. Te teme so se v svoji knjigi dotaknili Ramovš in sodelavci (1992, str. 225), ki 

pravijo, da je vodenje skupine za samopomoč »osebno ljubiteljsko delo in materialno 

neplačljivo«. Torej vodenje skupine za samopomoč »je lahko le človeško darovanje 

človeka ljudem« (prav tam). Kljub temu pa avtorji pravijo, da lahko ustanova, ki 

podpira skupine, svojo hvaležnost izkaže na drugačne načine, predlagajo nakup 

strokovne literature, plačilo kotizacij za izobraževanja in tečaje, strokovne ekskurzije, 

izlete in mnogo drugih možnosti. Avtorji (Riessman in Carrol, 1995; Farris Kurtz, 

1997; Nichols in Jenkinson, 2006; idr.) poudarjajo, da so skupine za samopomoč 

brezplačna oblika pomoči, medtem ko je na drugi strani strokovna pomoč v tujini 

največkrat plačljiva. Tukaj pa se pojavi razkol med stroko in prostovoljci, ki največkrat 

vodijo skupine za samopomoč. »Znanje je privilegij in to mora biti razumljeno tako s 

strani vodij skupin za samopomoč, kot tudi profesionalcev za strokovno pomoč« 

(Riessman in Carroll, 1995, str. 51).  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Maslow je človeške potrebe razdelil v pet kategorij: osnovne potrebe, potrebe po 

varnosti, potrebe po ljubezni in pripadnosti, potrebe po ugledu, spoštovanju in 

potrebe po samoaktualizaciji. Da lahko oseba s slepoto ali slabovidnostjo dosega 

višje potrebe, potrebuje dobro socialno mrežo, priporočljiva je vključitev v dejavnosti, 

skupine, društva, da bi se udejstvovala, koristno izrabila svoj prosti čas. Skupine za 

samopomoč in podporne skupine so zelo dobra brezplačna alternativa, kjer oseba 

spoznava nove ljudi, se spoprijema z lastnimi strahovi in s težavami ter hkrati 

soustvarja reševanje težav drugih v skupini, jim pomaga in se počuti koristnega.  

Tuttle in Tuttle (2004) analizirata slepoto v okviru dveh teoretičnih konstruktov, ki se 

medsebojno prekrivata. Prvi je proces prilagajanja na fizično ali socialno travmo in 

drugi je razvoj samopodobe. Ravno razvoj pozitivne samopodobe je cilj podpornih 

skupin in skupin za samopomoč.  

Raziskovanje skupin za samopomoč in podpornih skupin pa je zelo zahtevno, saj so 

se skupine razvile kot »antiteza strokovnemu delu ob družbenih pogojih, ki so bili 

gojišče za razvoj takega gibanja« (Klemenčič Rozman, 2015, str. 36). 

Samopomoč nekateri primerjajo z dobrodelnostjo, res je, da je tako samopomoč kot 

dobrodelnost socialnovarstvene narave, samopomoč pa zajema še več področij, in 

sicer vzgojo in izobraževanje ter zdravstvo in rekreacijo (Slokar in Brelih, 2010).  

V slovenskem prostoru značilnosti skupin za samopomoč in podporne skupine za 

osebe s slepoto in slabovidnostjo ter vodenje takšnih skupin še ni bilo raziskano. 

Vodenje skupin in značilnosti teh skupin se med državami razlikujejo, vsi pa strmijo k 

podpori in pomoči pri pridobivanju informacij, opolnomočenju članov skupine in 

širjenju socialne mreže.  

6.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  

Z magistrskim delom želimo podati vpogled v strukturo skupin za samopomoč in 

podpornih skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo.  

Cilji raziskave so bili s strani vodij skupin pridobiti informacije o delovanju skupin za 

samopomoč in podpornih skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo v 

slovenskem prostoru. Poizvedeti o izkušnjah vodij teh skupin in njihovo mnenje o 
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vplivu take skupine na udeležence. Ker se v literaturi pogosto pojavlja strogo 

ločevanje med skupinami za samopomoč in podpornimi skupinami, je bil cilj 

raziskave ugotoviti tudi, kaj menijo vodje in kako oni opredeljujejo svojo skupino 

glede na kriterije iz definicij za posamezno vrsto skupine.  

Kot končni rezultat raziskave bomo podali vpogled v delovanje skupin, želimo, da 

magistrsko delo spodbudi strokovnjake in vse, ki se ukvarjajo s skupinami za 

samopomoč ali podpornimi skupinami, da širijo pomen teh skupin. Želimo, da bo 

naše delo v pomoč pri vodenju. Prav tako upamo, da bo to delo odprlo nova 

vprašanja in nadaljnje raziskave na tem področju v Sloveniji.  

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 Kakšna je struktura skupin za samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo? 

 Kakšne so izkušnje in razlogi vodij za vodenje skupin za samopomoč, 

namenjene osebam s slepoto in slabovidnostjo? 

 Kako vodje ločijo in definirajo skupine za samopomoč in podporne skupine? 

  

6.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODE  

Raziskovalni pristop  

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop, saj smo skušali 

področje raziskovanja proučiti z vidika vodij skupin za samopomoč in podpornih 

skupin, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo. Predvsem nas je zanimalo 

njihovo osebno razumevanje in izkušnje v kontekstu teme raziskovanja. Ob 

zasledovanju kvalitativnega pristopa smo sledili tudi fenomenološki ideji, ki poudarja 

odmik od proučevanja objektivne stvarnosti k proučevanju intervjuvančevih izkušenj 

te realnosti. V sled temu smo skušali v raziskavo zajeti osmišljanje in opis izkušenj, ki 

so jih sodelujoči v raziskavi pridobili tekom (večletnega) (so)delovanja oziroma 

vodenja skupin za samopomoč in podpornih skupin namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo. 

Metoda vzorčenja in opis vzorca  

V raziskavi magistrskega dela smo v prvi vrsti želeli pridobiti poglobljeno sliko 

delovanja in značilnosti skupin za samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo, ki delujejo po Sloveniji in so pod okriljem organizacije.  
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Za namen raziskave smo uporabili namensko vzorčenje. Ključna kriterija izbora 

intervjuvancev sta bila:  

(1) vodja skupine za samopomoč ali podporne skupine, (2) delovanje skupine v 

okviru Medobčinskih društev slepih in slabovidnih Slovenije. K sodelovanju v 

raziskavi je bilo povabljenih devet vodij skupin za samopomoč ali podpornih skupin, 

namenjenih članom društev s slepoto in slabovidnostjo po celotni Sloveniji. 

Sodelovanje je odklonilo eno društvo oziroma se, kljub elektronskemu in 

telefonskemu vabilu, le-temu ni odzvalo. V raziskavo je od devetih vodij skupin 

zajetih pet vodij skupin za samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo. Eno društvo je sodelovanje zavrnilo, tri vodje pa so zaradi stiske s 

časom sodelovale le v prvem delu raziskave. Od petih vodij skupin so štirje člani 

društva slepih in slabovidnih, eden od vodij pa ne.  

Raziskovalne metode in proces zbiranja podatkov  

S kvalitativno raziskavo smo se osredotočili na proučevanje teme manjšega izseka in 

težili k celostnemu oziroma holističnemu ter poglobljenemu zajetju raziskovalnega 

pojava, v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu konkretnih okoliščin (Sagadin 

2001, str. 13). V raziskavi smo se srečali z vodji, ki različno gledajo na raziskovalno 

situacijo, želeli smo, da vodje svobodno izrazijo svoj pogled na svoj način. Predvsem 

pa smo težili k temu, da vodje odgovor(e) prosto oblikujejo in ob tem razmišljajo ter 

poglobijo svoje razmišljanje tudi v dialogu (Marentič Požarnik 2001, str. 74). Zato 

smo za namene raziskave uporabili metodo delno strukturiranega intervjuja. Pri 

načrtovanju delno strukturiranih intervjujev, smo oblikovali seznam okvirnih tem in 

vprašanj, ki smo jih nameravali zastaviti sodelujočim v raziskavi. Pri tem smo se 

zavedali, da se lahko vrstni red tem ali vprašanj spremeni oziroma prilagodi poteku 

intervjuja. Vnaprej oblikovana vprašanja so se nanašala na (1) strukturo skupine, ki jo 

vodijo intervjuvanci; (2) izkušnje in razloge vodij za vodenje skupin za samopomoč, 

namenjene osebam s slepoto in slabovidnostjo (čas vodenja, izobrazba, pomoč pri 

vodenju, povezovanje z drugimi skupinami/društvi, oblikovanje in uresničevanje 

programa, oblike plačil vodenja in negativne izkušnje pri vodenju); (3) ločevanje in 

definiranje skupine za samopomoč in podporne skupine.  

Opravili smo pet delno strukturiranih intervjujev z vodji skupin za samopomoč, 

namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo. Intervjuje smo izvedli osebno ali po 
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telefonu. Intervjuje smo izvedli v časovnem obdobju od 21. 2. 2017 do 3. 5. 2017. 

Intervjuje smo posneli z diktafonom.  

 

Zaradi specifike obravnavane teme je raziskovanje in zbiranje podatkov potekalo v 

več načrtovanih fazah, ki so prikazane v spodnji preglednici. 

Preglednica 3: Predstavitev raziskovalnih faz in tehnik raziskovanja in kratek opis postopka 

FAZE RAZISKOVANJA IN 
TEHNIKE 

OPIS POSTOPKA  

1. FAZA RAZISKOVANJA: 
Postavitev teoretičnega okvirja 

▪ Podrobno preučevanje tuje in domače literature in 

priprava teoretičnega okvirja za namen raziskovanja. 

2. FAZA RAZISKOVANJA: 
Pridobivanje informacij in 

kontaktov 

▪ Pregled spletnih strani Zveze slepih in slabovidnih 

Slovenije ter spletnih strani Društev (9) slepih in 
slabovidnih celotne Slovenije. 

▪ Pridobitev informacij in kontaktnih telefonskih številk ter 

razgovor z vodji skupin po devetih društvih oseb s 
slepoto in slabovidnostjo  Slovenije.  

▪ Odobritev sodelovanja  vodij skupin za samopomoč.  

3. FAZA RAZISKOVANJA: 
Pet delno strukturiranih 

intervjujev 

▪ Za sodelovanje se je odzvalo pet od osmih vodij.  

▪ Tri intervjuje smo opravili osebno.  

▪ Dva intervjuja smo opravili po telefonu.  

▪ Pogovore smo posneli.  

▪ Naredili transkripcije zvočnih posnetkov intervjujev.  

4. FAZA RAZISKOVANJA: 
Analiza rezultatov intervjuja 

▪ Podatke smo uredili v kodirno tabelo in jih nato analizirali 

z metodo kvalitativne vsebinske analize.   

▪ Pripravili smo opis rezultatov in predstavili rezultate 

raziskave v globalni interpretaciji. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pričujoča interpretacija podatkov, zbranih z delno strukturiranimi intervjuji vodjem 

skupin za samopomoč in podpornih skupin, namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo, ki delujejo v Sloveniji v okviru Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, 

temelji na večfaznem pristopu kvalitativne vsebinske analize. Kvalitativno vsebinsko 

analizo smo izvedli na način, da smo analizo empiričnega gradiva delili na šest 

temeljnih korakov.  

V prvem koraku analize smo zvočne posnetke intervjujev preoblikovali (s 

transkripcijo) v tekstovno gradivo. Pri tem smo bili pozorni, da pri urejanju gradiva 

(zamenjava pogovornega jezika v zborni oziroma knjižni jezik) nismo posegali v 

vsebinsko bistvo zvočnega zapisa ali izraženega mnenja intervjuvancev.  

V drugem koraku smo urejeno empirično gradivo vnesli v kodirno tabelo (Priloga 2). 

Kodirna tabela je bila strukturirana tako, da vsakemu vprašanju (iz protokola 

intervjuja) sledijo odgovori vseh petih intervjuvancev. Intervjuvanci so v kodirni tabeli 

označeni s kartico INT in z zaporedno številko intervjuja (npr. INT1). Kodirna tabela je 

bila razdeljena v tri vsebinske sklope oziroma vsebinske teme kodiranja. Vsebinske 

teme sovpadajo tudi s tremi raziskovalnimi vprašanji. Prvi vsebinski sklop se je 

nanašal na strukturo skupin (spol, starost, status, termin srečanja, trajanje skupine in 

odprtost/zaprtost skupine) za samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo (v nadaljevanju skupina za SNSSS). Drugi vsebinski sklop oziroma 

tema se je osredotočala na izkušnje in stališča intervjuvancev glede vodenja skupin 

za SNSSS. Intervjuvanci so pripovedovali o časovnem razponu vodenja skupine, 

njihovi izobrazbi in (predhodnih) izkušnjah glede vodenja skupin za SNSS. Prav tako 

so govorili o načinih oblikovanja in izvajanja programa ter povezovanju oziroma 

sodelovanju z drugimi društvi ali s podpornimi skupinami in negativnih izkušnjah, ki 

so jih doživeli v času vodenja skupine za SNSSS. Tretji vsebinski sklop (glej Prilogo 

3) se je dotikal ločevanja med definiranjem skupine za samopomoč in podporne 

skupine. Zato smo pripravili sklop triindvajsetih trditev, na katere pa so intervjuvanci 

odgovorili z da ali ne ali niti-niti. Na osnovi intervjuvančevih odgovorov smo lahko 

analizirali ali intervjuvanci skupino, ki jo vodijo, oblikujejo kot podporno skupino ali kot 

skupino za samopomoč. Tretji vsebinski sklop zaradi narave zbranega empiričnega 
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gradiva ni predstavljen v paradigmatskem modelu, kot tudi ni vključen v kodirno 

tabelo oziroma Prilogo 2.  

V tretji fazi kvalitativne vsebinske analize je sledilo odprto kodiranje zbranega 

empiričnega gradiva. Tako kot vse interpretacije, ki slonijo na kvalitativni vsebinski 

analizi, tako tudi našo, tvorijo trije temeljni elementi: pojmi, kategorije in sodbe ali 

trditve, ki smo jih oblikovali v tej fazi kvalitativne vsebinske analize. Odprto kodiranje 

smo pričeli s pripisovanjem pojmov (drugi ali sredinski stolpec v kodirni tabeli). Pri 

tem smo se posluževali metode nevihte možganov. Drugi del odprtega kodiranja je 

bilo oblikovanje kategorij (skrajno desni stolpec v kodirni tabeli). Gre za postopek, ko 

se skupini oziroma sorodnim pojmom določi nadpomenka ali »skupni imenovalec«, 

tako imenovana kategorija (za več gl.: Mesec, 1998: 75). V določenih delih pa smo 

interpretacijo podatkov podkrepili tudi s citati intervjuvancev. Citatov smo se 

posluževali v primerih, ko smo želeli dodatno podkrepiti naše ugotovitve ali sodbe.  

Četrta faza kvalitativne vsebinske analize je bila identifikacija relevantnih kategorij v 

odnosu do raziskovalnih vprašanj. Peta faza kvalitativne vsebinske analize se je 

dotikala odnosnega kodiranja, ki je prikazano v paradigmatskem modelu (Slika 2). 

Gre za postopek pri kvalitativni vsebinski analizi, ki ga Glaser in Strauss (1967) 

imenujeta »selektivno kodiranje« in v katerem se ključne kategorije primerja med 

seboj in se jih razporedi v domnevne odnose. Selektivno kodiranje je bilo 

sinhronizirano z raziskovalnimi vprašanji. 

V paradigmatskem modelu so temeljne teme označene z rumenimi kvadratki in 

odnose med njimi označujejo rumene puščice. Temeljni vsebinski sklopi, vezani na 

raziskovalna vprašanja, so povezani tudi s kategorijami v modrih kvadratkih. 

Kvadratki, ki so obarvani modro, predstavljajo kategorije drugega nivoja. Gre za 

kategorije, s katerimi neposredno odgovarjamo na raziskovalna vprašanja in s tem 

posledično tudi najbolj eksplicitno pojasnjujemo raziskovalni problem. Kategorije v 

tretjem nivoju, so kategorije, ki so v paradigmatskem modelu obarvane s rdečo 

barvo. S temi kategorijami pojasnjujemo odnose znotraj posameznih kategorij 

drugega nivoja kot tudi odnose med njimi. Kategorije tretjega nivoja so bolj oddaljene 

od raziskovalnega problema, vendar z njihovo vključenostjo v paradigmatski model 

pridobivamo celostno in poglobljeno razumevanje proučevanega problema. So 

najbolj subtilni elementi za razumevanje dinamike raziskovalnega problema.  
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Po oblikovanem paradigmatskem modelu je sledila zadnja faza, to je oblikovanje 

končne teoretične formulacije oziroma interpretacije podatkov (za več gl.: Mesec, 

1998: 75). Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske analize je bilo oblikovanje konceptov 

in eksplanacij, to je interpretacije podatkov, ki se bere kot pripoved o delovanju in 

vodenju skupin za samopomoč, namenjenih osebam s slepoto in slabovidnostjo.  
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Slika 2: Paradigmatski model 
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STRUKTURA SKUPIN ZA SAMOPOMOČ, NAMENJENIH OSEBAM S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO  

Struktura skupin za SNSSS je med proučevanimi petimi primeri podobna. Prvo 

strukturno podobnost smo zaznali v kontekstu starostne strukture. Vsi intervjuvanci 

omenjajo, da skupino za SNSSS obiskujejo predvsem starejše osebe oziroma 

upokojenci. Starostna struktura članov skupin se tako giblje v razponu med 

šestinštiridesetimi in sedemdesetimi (ali več) leti starosti. Ena intervjuvanka (INT2) pa 

omeni, da njihova skupina za SNSSS izstopa v starostni strukturi članov. Posebnost 

skupine je v tem, da je povprečna starost njihovih članov, v primerjavi z ostalimi 

(osmimi) skupinami za SNSS v Sloveniji, izjemno nizka. Intervjuvanec meni, da je 

razlog za vključevanje starejše populacije/upokojencev v skupine za SNSSS v tem, 

da so to osebe, ki imajo predvsem zdravstvene težave, povezane s starostjo. Gre za 

zdravstvene težave (npr. glavkom), ki (ne)posredno vplivajo na (postopno) slabšanje 

vida. Osebe/starostniki pa se morajo soočiti z lastno invalidnostjo oziroma s 

slabšanjem vida/slepoto. Po mnenju intervjuvanca naj bi bil ravno proces soočanja in 

sprejemanja slabšanja vida ali popolne slepote vzgib potrebe starostnikov po 

druženju/podpori, saj »tisti, ki so od mladega organizirani preko društva /../ so že tako 

zverzirani, da skupine za samopomoč potem ne rabijo« (INT1). Razlog primanjkljaja 

mlajših članov v proučevanih skupinah za SNSSS je po mnenju intervjuvanke v tem, 

da mladi (samoiniciativno) skupin za SNSSS ne obiskujejo. Razlog temu 

intervjuvanka pripisuje dvema momentoma. Prvi je ta, da imajo mladi v primerjavi s 

starostniki povsem drugačne interese (npr. športne aktivnosti). Drugi moment pa je v 

predpostavki intervjuvanke, da vodje (ali člani) skupin za SNSSS mladih »mogoče ne 

znamo pritegnit. Sami ne pridejo, mogoče bi jih mogli kdaj kaj povabiti« (INT3).  

Druga strukturna podobnost med petimi proučevanimi skupinami za SNSSS je ta, da 

je v skupine vključenih od deset do petnajst članov. Pri tem večina intervjuvancev 

izpostavi, da se rednih srečanj ne udeležijo vsi člani. Slednje vodje/intervjuvanci celo 

pozdravljajo z vidika zagotavljanja bolj intimnih in poglobljenih medosebnih 

pogovorov na srečanju članov skupine za SNSSS. Eden intervjuvanec omeni, da je 

razlog za neudeležbo srečanj skupine lahko tudi v slabši mobilnosti članov. Gre za 

intervjuvančevo zaznavo, da nekatere člane na srečanja pripeljejo svojci 

(starši/življenjski partnerji) in le-ti nimajo vedno časa za obisk srečanj. Drugi člani pa 

se poslužujejo javnih transportnih sredstev in uporaba le-teh lahko članom 
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predstavlja znaten izziv. Zato je intervjuvani vodja svojim članom skupine za SNSSS 

omenil/predlagal storitev, ki jo ponuja društvo. Gre za to, da društvo 

organizira/omogoča članom skupine za SNSSS prevoz s kombijem. Člane skupine 

pride voznik društva (proti plačilu) iskati na dom, jih pripelje do kraja srečanja skupine 

za SNSSS in jih po končanem srečanju odpelje tudi domov.  

Tretja strukturna podobnost med skupinami za SNSSS se nanaša na konstantnost 

oziroma utečenost srečanj članov skupine. Vsi intervjuvanci namreč izpostavijo, da 

so srečanja članov organizirana enkrat mesečno (3. četrtek v mesecu, 3. petek v 

mesecu, 1. četrtek v mesecu ipd.) in trajajo dve uri. Intervjuvanec utečenost srečanj 

pojasni: »Termin je torej stalen, nekako tako smo se skupaj odločili in se tega 

poskušamo držati, da ljudje to vedo že vnaprej ter si zorganizirajo spremstvo in 

prevoz« (INT2). Dva intervjuvanca sta omenila, da srečanja članov skupin za SNSSS 

popestrijo tudi s toplimi napitki (kava/čaj) in pecivom. Na ta način skušajo 

intervjuvane vodje še dodatno vplivati na sproščeno vzdušje ob druženju članov 

skupine za SNSSS.  

Štirje intervjuvanci so eksplicitno poudarili, da je njihova skupina za SNSSS odprta 

skupina. Odprtost skupine so intervjuvane vodje interpretirali z dveh vidikov. Prvi 

vidik odprtosti skupine vodja razume v kontekstu sprejetja vsakega (potencialnega) 

člana skupine za SNSSS. Intervjuvanec slednje pojasni: »Od vsega začetka /…/ 

skupina že 18 let funkcionira in neprekinjeno dela, je šlo skozi skupino 39 ljudi. 9 jih 

je na žalost umrlo, nekateri so iz takšnih ali drugačnih razlogov pustili, 4 so šle v 

dom, tako da skupina mora biti odprta. Če bi rekli, da nihče več ne more zraven, bi 

bilo to narobe« (INT5). Drugi vidik odprtosti skupine za SNSSS, ki se ga poslužuje 

večina intervjuvanih vodij, pa se nanaša na pripravljenost skupine se povezovati z 

zunanjimi akterji. To povezovanje je lahko osmišljeno bodisi kot organizacija 

gostujočega predavatelja bodisi kot organizacija obiska (lokalnih) turističnih, 

kulturnih, gospodarskih akterjev. Odprtost skupine za SNSSS je četrta strukturna 

podobnost proučevanih skupin za SNSSS. Le ena intervjuvanka je izrecno poudarila, 

da je njihova skupina za SNSSS zaprta skupina. Zaprtost skupine je intervjuvanka 

vezala na možnost vključevanja/sprejemanja novih članov v skupino in pri tem 

povedala: »Smo zaprta skupina, lani smo sicer sprejeli eno novo članico, sicer smo 

precej zaprti. Mi smo ena najstarejših skupin, ki deluje že od leta 2003 /…/ Hodijo 

stalni člani, ne more priti kdorkoli /…/ Ampak pri nas to trdno jedro skupine, ki je ves 
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čas isto, ne želi novih članov, kar koga koli. In jaz na silo tega ne morem, ker ni 

sproščenosti, se ne želijo pogovarjati, tako da vedno pridejo isti ljudje, tudi redno 

hodijo« (INT3). Dva intervjuvanca sta omenila, da je bilo pobudnik ustanovitve 

skupine za SNSSS društvo.  

Peta strukturna podobnost med proučevanimi skupinami za SNSSS je vezana na cilj. 

Vse intervjuvane vodje so izpostavile, da cilj skupine za SNSSS ni v edukaciji članov 

skupine ali zasledovanju terapevtske naravnanosti delovanja. Ključni cilj skupine za 

SNSSS je sproščeno druženje in možnost izmenjave izkušenj. Ali kot pove 

intervjuvanec: »Prvo je druženje, naš cilj je druženje, smo ugotovili. Potem pa preko 

tega vsak uspe, ali vsak pove svoje izkušnje, kako se s tem hendikepom ali kako bi 

rekel lepše slovensko z okvaro vida, vsak na nek svoj način pove« (INT1).  

Edina razlika med proučevanimi petimi skupinami za SNSSS je v strukturi spola 

članov skupin. Pri nekaterih skupinah prevladujejo ženske: »Samo dva moška sta v 

skupini. Tako, da občasno še pride en možak tako, da so trije. Žensk je pa potem 

vsaj trikrat toliko« (INT1) ali »V naši skupini je 15 članov, sedaj je bil kar osip, trije 

člani so umrli, smo pa sicer večinoma ženske. Imamo tri moške, ampak eden skoraj 

več ne hodi, je star že čez 80, dva pa prideta. Večinoma pa so ženske« (INT3). Pri 

drugih skupinah prevladujejo moški: »Je večinoma moška generacija. Nekje od 5 pa 

do 10 članov« (INT2). V eni skupini pa je enako število moških kot žensk: »Zadnji 2 

leti jih je 12. Zadnji 2 leti se ta številka ni spremenila. In to 6 žensk, 6 moških. Pred 

kakšnimi 10-imi leti smo pa imeli skupino 11 žensk pa samo 2 moška. To se, kako bi 

rekel, spreminja« (INT5).  

IZKUŠNJE IN RAZLOGI ZA VODENJE SKUPIN ZA SAMOPOMOČ, NAMENJENE 

OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO  

Med intervjuvanimi vodji obstaja znaten časovni razpon vodenja skupine za 

SNSSS. Tako je med intervjuvanci vodja, ki skupino za SNSSS vodi (šele) osemnajst 

mesecev oziroma od oktobra leta 2015. Ta intervjuvanka je kot razlog za sprejetje 

vloge vodje izpostavila osebno željo po sodelovanju oziroma udeležbi v skupini za 

SNSSS. Njena odločitev za sodelovanje v skupini pa je sovpadala z 

odpovedjo/izgubo trenutne vodje in zato so jo člani spodbudili k prevzetju vodenja 

skupine. Slednje je intervjuvanka sprejela kot izziv. Po drugi strani pa intervjuvane 

vodje vodijo skupine za SNSSS od pet, šest ali sedem let do intervjuvanca, ki 
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skupino za SNSSS vodi že osemnajsto leto. Intervjuvanec, ki skupino za SNSSS vodi 

pet let, je kot razlog vključitve v skupino navedel predhodna zdravstvena (psihološka 

bolezenska) stanja. Aktivni participacijo v skupini za SNSSS mu je svetovala njegova 

psihoterapevtka. Po mnenju intervjuvanca je bila pri sprejetju vloge vodje ključnega 

pomena njegova izobrazba oziroma strokovna kompetentnost (diplomiran psiholog). 

Intervjuvanca, ki skupino za SNSSS vodita osemnajst oziroma šest let, sta imela 

predhodne izkušnje z vodenjem skupin. Ena intervjuvanka je imela izkušnje z 

vodenjem skupin za starše oseb, ki so imeli status osebe z motnjami v duševnem 

razvoju.   

Vsi intervjuvanci omenjajo, da je vodenje skupine za SNSSS prostovoljno. Med 

intervjuvanimi člani prihaja do razlik v kontekstu povračila stroškov za vodenje 

skupine. Tako nekateri intervjuvanci ne prejemajo nobenega plačila za vodenje 

skupine bodisi, ker so plačilo zavrnili bodisi, ker ni finančnih sredstev, namenjenih 

vodenju skupine. Intervjuvanec, ki je zavrnil ponujeno plačilo (honorar, potne stroške) 

je to storil s stališča, da tudi sam »Veliko dobi od tega (vodenja op. avtorja) /…/  Kot 

vodja skupine vedno poudarjam, da se tam tudi jaz ves čas učim. Radi imajo, da mi 

rečejo vodja, ampak imamo pa vsi enako pozicijo, da vsi povemo svoje stvari in 

poslušamo druge, ki nam povedo, kako se znajdejo« (INT1). Ena intervjuvanka je 

povedala, da je sama izpostavila željo po prostovoljnem delu, vendar so pri povrnitvi 

potnih stroškov vztrajali. Trenutno pa vodi skupino v sklopu lastne zaposlitvene 

rehabilitacije. Dva intervjuvanca prejmeta povrnjene potne stroške in eden izmed njih 

prejme še dvakrat letno honorar za prvo in drugo polletno delovanje skupine. Eden 

intervjuvanec pove, da je zanj največje oziroma najpomembnejše »Plačilo beseda 

hvala. Ni vse v denarju« (INT5).  

Trije intervjuvanci imajo pri vodenju skupine za SNSSS pomoč. Dva intervjuvanca 

imata pomoč tajnice društva. V domeni tajnice so administrativne zadolžitve. Tajnica 

članom skupine pošlje vabila za srečanja, skrbi za podpisano listo prisotnosti članov 

na srečanjih in pripravi pogostitev za člane na srečanjih. Prav tako se eden izmed 

intervjuvanih vodij v sodelovanju s tajnico dogovori za teme, ki jih bosta obravnavala 

s člani na srečanjih. Enemu intervjuvancu pomoč pri vodenju skupine zagotavlja 

življenjska partnerka, ki je tudi sovoditeljica skupine kot tudi voditeljica v primerih, ko 

intervjuvanec ne more voditi skupine za SNSSS. Po drugi strani pa dva intervjuvanca 

nimata nobene uradne pomoči v obliki sovoditelja ali tajnice, vendar si zato pomoč pri 
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kakovostnejši obravnavi tem poiščeta med člani skupine, ki posedujejo neprecenljive 

življenjske izkušnje in/ali strokovna znanja. Intervjuvanka tovrstno pomoč opredeli kot 

dopolnjevanje članov v skupini za SNSSS: »Jaz kljub temu da sem vodja, med člani 

nočem delovati kot vodja. Da bi sedaj rekla, sedaj me pa poslušate, boste odgovarjali 

… Poskušamo biti čim bolj odprti, damo možnost izbire teme, mogoče včasih ne 

znamo pravilno zastaviti vprašanja za odprto debato. Ampak se tako dopolnjujemo, 

imamo v skupini izobražene ljudi, imamo tudi člana, ki je študiral psihologijo in mi 

potem pomagajo. Na tak način se dopolnjujemo« (INT2). Večina intervjuvancev 

opozori, da so člani enakopravni med seboj in da je njihov naziv vodje bolj 

formalnost. Gre za to, da »Smo enaki med enakimi, edino, da imajo občutek, da jih 

nekdo skupaj skliče in da jih vedno pozdravi, da malo usmerja določen pogovor. 

Drugače pa jaz nočem z ničemer izstopati. V vsaki skupini mora biti nek vodja, sej 

vesta, drugače lahko nastane anarhija. Vsaj vedo, na koga se obrniti. Sem nekak 

usmerjevalec za vse, da imajo občutek, da je  nekdo tam, na katerega se lahko 

obrnejo, ali pa da med sabo kaj ne paše, da mi to povedo. To, da sem vodja, je bolj 

formalno« (INT4).  

Med intervjuvanimi vodji obstajajo razlike, tako glede njihove izobrazbe kot tudi 

glede izkušenj, ki so jih pridobili z vodenjem skupin za SNSSS. Trije intervjuvanci 

imajo univerzitetno izobrazbo s področja sociologije, psihologije ali socialnega dela. 

Dva intervjuvanca pa sta zaključila poklicno srednješolsko izobraževanje za 

avtomehanika oziroma telefonista. Ne glede na zaključeno formalno izobrazbo pa 

skozi pripovedovanja intervjuvancev ugotavljamo, da je smer in stopnja izobrazbe 

vodje irelevantna, v povezavi s pomembnostjo intuitivne in empatične naravnanosti 

vodje do članov skupine za SNSSS. Pri tem intervjuvanka pove: »Se mi pa zdi, da za 

vodenje ni potrebno imeti strokovne izobrazbe, pomembno je, da si človek za to. Da 

znaš poslušati in je že to veliko« (INT2).  

Glede na izpovedi intervjuvanih vodij bi lahko njihove izkušnje z vodenjem skupin za 

SNSSS prepoznali v sedmih segmentih. Prvi je ta, da skupine za SNSSS članom 

primarno omogočajo preseganje pomanjkanja socialnih interakcij. Intervjuvanci 

izpostavijo, da se slepi in slabovidni pogosto srečujejo s pomanjkanjem druženja. 

Zato skušajo intervjuvane vodje srečanja zasnovati v prijetnem in sproščenem 

vzdušju ob nevsiljivih spodbudah članov, da medsebojno delijo izkušnje in znanja iz 

(vsakdanjega) življenja. Intervjuvanca pomen druženja predstavita: »Druženje je 
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bistvo, tista glavna samopomoč, ki jo v skupini dobiš, je ravno druženje« (INT1) in 

»Ja marsikateremu članu to predstavlja druženje, ker tega nam tako ali tako manjka. 

In če lahko to združimo še s temo, ki jo predebatiramo, je to še toliko bolje« (INT2). 

Drugi segment izkušenj intervjuvancev z vodenjem skupin za SNSSS se nanaša na 

pripadnost skupini. Po mnenju intervjuvanke: »Pripadnost skupini, ki jo čutijo 

uporabniki, veliko prispeva k njihovi integraciji v družbo nasploh« (INT4). Tretji 

segment izkušenj je vezan na vzpostavljanje medosebnega zaupanja. Po izkušnjah 

intervjuvanke je temelj kakovostnega delovanja skupine zaupanje v kontekstu 

zavedanja, da se »Stvari ne nosijo iz skupine, to, kar se pogovarjamo, ostane tam« 

(INT3). Zasledovanja demokratične naravnanosti/pristopa vodenja skupine za 

SNSSS (peti segment izkušenj intervjuvancev) se skušajo posluževati vsi 

intervjuvanci. Predvsem gre za krepitev in ohranjanje občutka enakopravnosti med 

člani in ne pretiranega izpostavljanja vloge vodje. Z demokratičnim pristopom 

vodenja skušajo intervjuvanci članom skupine ponuditi možnost izbire teme srečanja 

in jih vključevati v pogovor/diskusijo. Prav tako se v kontekstu demokratičnega 

vodenja intervjuvanci zavedajo lastnih pomanjkljivosti bodisi z vidika strokovne 

podkovanosti za obravnavo predlagane teme bodisi z vidika samega načina vodenja 

skupine. V teh primerih se intervjuvanci obrnejo po pomoč oziroma dopolnitev k 

njihovim članom skupine za SNSSS, ki pomanjkljiva znanja ali spretnosti vodje 

posedujejo. Ena intervjuvanka, ki je po izobrazbi svetovalna delavka in je v 

preteklosti že imela izkušnje z vodenjem skupin za invalidno populacijo, ugotavlja, da 

lahko članom skupine za SNSSS poda veliko koristnih nasvetov in odgovorov glede 

zakonodaje za invalidne osebe. Svetovanje ali izmenjava nasvetov med člani skupine 

za SNSSS je prepoznana kot šesti segment izkušenj intervjuvancev z vodenjem 

skupin. Sedmi, in po naši oceni najbolj ključen segment izkušenj intervjuvancev z 

vodenjem skupin za SNSSS, se osredotoča na preseganje predsodkov. Preseganje 

predsodkov, tako s strani članov skupine glede njihove potrebe po (samo)pomoči 

zaradi slepote ali slabovidnosti, kot tudi preseganje predsodkov s strani vodje glede 

možnosti kakovostnega tretjega življenjskega obdobja. Preseganje predsodkov glede 

sprejemanja lastne potrebe po pomoči intervjuvanec pojasni: »Skupine niso zato, da 

bi jih učili, ampak zato, da vsak sam spozna, kaj bi rad. Gre za usmerjanje. Ne 

prinesemo vsega na krožniku. Že dovolj je, da priznajo, da potrebujejo pomoč« 

(INT5). Preseganje predsodkov s strani vodje pa intervjuvanec opiše: »Radi pridejo in 
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tako dobro razpoloženi, potem vidiš tudi, da se v starejših letih da dobro in kvalitetno 

živeti. To je bilo zame največji poduk, za katerega sploh nisem pričakoval, da ga bom 

dobil« (INT1).  

Vse intervjuvane vodje skupin za SNSSS povezovanje z vodji drugih skupin vidijo 

v enkratletnem (aprilskem) srečanju v Ljubljani na Zvezi slepih in slabovidnih. Vsi 

intervjuvanci tudi pohvalijo strokovno usposobljenost dveh predavateljev na letnih 

srečanjih v Ljubljani. Predavatelja intervjuvancem predstavita potencialne oziroma 

zanimive teme, ki jih lahko intervjuvanci prenesejo v njihove skupine za SNSSS. 

Intervjuvanci letna srečanja vodij zaznavajo kot izobraževanje in prav tako kot 

priložnost za izmenjavo izkušenj in praks skupin za SNSSS. Na srečanjih vodij lahko 

vodje/intervjuvanci izpostavijo težave, s katerimi so se soočali pri vodenju skupine in 

skupaj z ostalimi, udeleženci in s predavateljema skušajo prepoznati najboljšo 

rešitev. Ena intervjuvanka letna srečanja vodij označi tudi kot obliko evalvacije dela 

skupin za SNSSS, eden intervjuvanec pa kot obliko supervizije. Trije intervjuvanci 

sodelujejo z drugimi društvi, vendar ugotavljamo, da je to sodelovanje omejeno na 

individualne stike med vodji in ne toliko med sami člani skupin.  

Intervjuvane vodje skušajo srečanja članov skupin popestriti tudi s povabili zunanjih 

gostov. K sodelovanju so intervjuvanci v preteklosti povabili očesne zdravnike, 

psihologe, kulturni program, vaditeljico meditacije, predstavnico Društva za 

preprečevanje nasilja nad invalidi ipd. Večina intervjuvancev omenja, da so odzivi 

članov na sodelovanje zunanjih gostov pozitivni oziroma, da so člani skupine 

navdušeni in izkazujejo zanimanje za tovrstne dopolnitve srečanj. Dva intervjuvanca 

omenita, da je zaradi finančnih stroškov organizacije predavanj zunanjih gostov 

predavanje odprtega tipa, oziroma je dostopno vsem članom društva. Intervjuvanec v 

kontekstu predavanj zunanjih gostov omeni, da je izvedba predavanja za gosta izziv, 

saj pri predstavitvi vsebine predavatelj ne more uporabljati slikovnega gradiva. Poleg 

organizacije predavanj/delavnic zunanjih gostov intervjuvane vodje (bolj v poletnih 

mesecih) organizirajo enodnevne izlete za člane skupine. Tako člani skupin za 

SNSSS obiskujejo muzeje, knjižnice, konjušnico, Nordijski center, park ipd.  

Način oblikovanja programa se med intervjuvanci razlikuje. Nekateri intervjuvanci 

program oblikujejo sproti glede na interese, želje in potrebe udeležencev skupine. 

Nekateri intervjuvanci pa imajo datumsko oblikovan program in vse 
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tehnične/administrativne zadeve vezane na organizacijo srečanj članov skupine kot 

tudi organizacijo zunanjih gostov/predavateljev. Večina intervjuvancev poudari, da so 

člani skupine za SNSSS soustvarjalci programa. Nekoliko bolj složni pa so si 

intervjuvanci pri izboru oziroma načrtovanju tem pogovorov na srečanjih članov 

skupine za SNSSS. Večina intervjuvancev teme pripravlja vnaprej, vendar je njihova 

obravnava neobvezna oziroma bolj podrejena željam in potrebam članov skupine. 

Intervjuvanci bolj kot izboru teme sledijo vzgibom po omogočanju sproščenih 

pogovorov med člani skupine. Dva intervjuvanca omenita, da se kljub 

navodilom/priporočilom v SNSSS naj ne bi dotikali tem, vezanih na vid, se 

intervjuvanca tovrstnih tem (po predhodnem posvetu s člani skupine) poslužujeta. 

Intervjuvanec je mnenja, da člane skupine ravno teme o vidu povezujejo. Pri tem še 

dodaja, da lahko člani skozi pogovor o vidu razrešijo notranja konfliktna/stresna 

stanja in postopno sprejmejo lastno oviranost in (občasno) potrebo po pomoči, bodisi 

bližnjih svojcev, strokovnjakov bodisi članov skupine. Intervjuvanka pri tem pove: »Ko 

smo dobili navodila za vodje skupine za samopomoč, je bilo rečeno, da se o vidu ne 

pogovarjamo. Kar je pa meni nerazumljivo, meni se zdi, da če se o tem ne znaš 

pogovarjati, se boš o čemer koli težko odkrito pogovarjal« (INT2).  

Kot negativne učinke skupin za SNSSS na udeležence so intervjuvane vodje 

prepoznali v prevelikem številu članov skupine. Po mnenju intervjuvancev je najbolj 

primerno število za kakovostno delo (pogovor) med deset in dvanajst člani skupine. 

Intervjuvanec meni, da v kolikor udeleženci skupine zaznavajo negativne 

učinke/izkušnje v skupini za SNSSS, slednjo kmalu zapustijo. Ena intervjuvanka pove 

primer ob začetku njenega vodenja skupine za SNSSS. S člani skupine je določila 

pravila glede zasebnosti in ob vključevanju novih članov intervjuvana vodja 

predvideva, da ni dovolj pogosto ponovila sprejetih pravil. Prišlo je do tega, »Da je en 

izmed udeležencev podal nekakšen nasvet, malo kritike na enega člana in se je to 

pojavilo na Facebooku. Ne konkretno ime in tema, ampak vsi, ki smo bili na skupini 

smo vedeli, za kaj je šlo, drugi pa lahko začnejo spraševati in on to lahko pove. 

Takrat sem reagirala, malo bolj strogo jim zadala, da želim, da je skupina zasebna in 

zaupna, da vse ostane v skupini« (INT2). Večina intervjuvancev kot najpogostejši 

negativen učinek skupine za SNSSS omenjajo težave z vzpostavljanjem ravnovesja 

med pretirano zgovornimi in pretirano zadržanimi člani.  
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LOČEVANJE MED DEFINIRANJEM SKUPINE ZA SAMOPOMOČ IN PODPORNE 

SKUPINE 

S ciljem ugotovitve, ali med intervjuvanci obstaja jasno ločevanje med definicijo 

skupine za samopomoč in definicijo podporne skupine, smo intervjuvancem ponudili 

nabor (triindvajsetih) trditev, ki so se nanašale na značilnosti navedenih oblik skupin 

(Priloga 4). Pri tem smo intervjuvance prosili, da označijo trditev, ki velja oziroma ne 

velja za njihovo skupino. Na sedem trditev je vseh pet intervjuvancev odgovorilo 

složno in trditve so se nanašale na: (1) naša skupina je namenjena medsebojni 

pomoči; (2) v naši skupini je prisoten strokovnjak; (3) naša skupina je skupina, katere 

člani si nudijo informacije o skupnem problemu; (4) naša skupina je skupina, katere 

člani si nudijo medsebojno čustveno oporo; (5) srečanja naše skupine so usmerjena 

na nalogo; (6) naša skupina je brezplačna in (7) udeležba v skupini je prostovoljna. 

Pri tem sta prvi dve trditvi tipični lastnosti skupine za samopomoč. Tretja, četrta in 

peta trditev so značilne za podporne skupine in zadnji dve trditvi sta prisotni tako v 

podpornih skupinah kot tudi v skupinah za samopomoč. Analiza odgovorov pri katerih 

so si bili intervjuvanci enotni nakazuje, da intervjuvanci pri opisu lastnih skupin 

prepletajo značilnosti tako skupin za samopomoč kot tudi podpornih skupin. Do 

podobne ugotovitve pridemo tudi z analizo ostalih šestnajst trditev. Na te trditve so 

intervjuvanci odgovarjali različno. Analiza odgovorov posameznega intervjuvanca pa 

razkriva, da so najpogosteje intervjuvanci zabeležili značilnosti njihovih skupin, ki 

sovpadajo z značilnostmi podpornih skupin. Prav tako pa so intervjuvanci (nekoliko 

manj pogosto) izbrali tudi trditve, ki so značilne za njihove skupine in so v teoretičnih 

opredelitvah/definicijah vezane na značilnosti skupin za samopomoč. Z našimi 

ugotovitvami sovpada tudi razmišljanje avtorice Farris Kurtz (1997), ki poudarja, da 

gre pri opisih enih in drugih skupin vedno za popolne vrste in da v praksi takšnih tipov 

skupin ni. Vseeno pa avtorica najde razlike, ki se pogosteje pojavljajo in so razvidne 

tudi iz naše raziskave in sicer vloga strokovnjaka v skupini, obseg članstva v 

organizaciji, tipu in obsegu skupinske usmerjenosti na spremembo, stopnjo 

avtonomije ter kompleksnosti programa organizacije in njene filozofije. Glavna 

značilnost samopomoči je samoorganizacija in v primeru našega raziskovanja so vse 

skupine pod okriljem enega od društev slepih in slabovidnih po Sloveniji, čeprav smo 

zaznali zametke samoorganizacije predvsem v primeru intervjuvanca, ki je začel z 

uvajanjem programa, ki vključuje medsebojno pomoč. 
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8 ZAKLJUČEK  

V magistrskem delu smo obravnavali skupine za samopomoč in podporne skupine 

namenjene osebam s slepoto in slabovidnostjo, ki se v našem prostoru še niso 

raziskovale.  Zaradi specifike raziskovane skupine, smo se lotili raziskovanja 

strukture skupine iz perspektive osebe, ki vodi skupino in jo tudi povezuje. Od 

karakteristik vodje skupine je v veliki meri odvisno delovanje skupine.  

V raziskavi, ki smo jo opravili, se je pokazalo, da je bolj kot izobrazba vodje skupine, 

pomembna želja po pomoči, notranja motivacija vodje za delo z omenjeno populacijo 

oseb. Ker vsi delo vodje opravljajo prostovoljno in so za delo notranje motivirani, so 

rezultati še bolj pozitivni, kar se kaže v stalnosti izvajanja skupin ter v stalni udeležbi 

članov.  

Vodje svoje delo opravljajo predano in se poleg pozitivnih učinkov skupine, ki jo 

vodijo in vanjo verjamejo, zavedajo tudi negativnih učinkov, na kar opozarjajo različni 

avtorji (Schopler in Galinski, 1995; Chesler, 1990; Balgopal, Ephross in Vassil, 1986 

itd.). Večina izmed skupin za samopomoč in podpornih skupin, namenjenih osebam s 

slepoto in slabovidnostjo, je odprtih za nove člane, zato je zelo pomembno, da se 

zavedajo tudi morebitnih negativnih učinkov skupine na udeležence.  

Vse vodje, vključene v raziskavo, so izpostavile, da jim primanjkuje povezovanja z 

drugimi vodji, to se namreč formalno dogaja samo enkrat na leto, zaradi pomanjkanja 

denarja, čeprav vsi izpostavljajo pozitivnost povezovanja, zaradi sodelovanja.  

Skupine so sestavljene iz ljudi, ki jih povezuje slepota in slabovidnost. Vsi so člani 

enega od medobčinskih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji ali njihovi svojci. 

Svojci, ki se prav tako, kot osebe s slepoto in slabovidnostjo soočajo s sprejemanjem 

izgube vida in posebnostmi, ki jih slepota ali slabovidnost prinaša v njihova življenja. 

V raziskavi smo ugotovili, da se o okvari vida znotraj skupine veliko pogovarjajo. Prav 

tako se na srečanjih pogosto poslužujejo aktualnih tem, ki so vezane na vid. Vodje so 

povedale, da obstajajo predlogi o katerih temah se na skupinah naj ne bi pogovarjali, 

med njimi tudi okvare vida. Vodje pa so mnenja, da je nemogoče se ne pogovarjati o 

lastnosti, ki jih vse druži.  

Zaključek celotne raziskave sovpada z ugotovitvami avtorice Klemenčič Rozman 

(2015), ki pravi, da je največja skupna točka skupin razlika med njimi. Vsaka skupina 
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je zgodba zase, je svet zase, je kup težav zase, a hkrati krog, v katerem se 

udeleženci dobro počutijo, se vračajo. Vodje pa imajo energijo in zanos, da 

prostovoljno pomagajo tistim, ki njihovo pomoč potrebujejo, jih bodrijo in jim dajejo 

novo upanje, v svet, ki bo pripravljen na ljudi z drugačnimi potrebami.  

V raziskavi smo dosegli vse zastavljene cilje, do katerih smo prišli po nekoliko daljši 

poti, kot je bila načrtovana. Težave so se pojavile pri generalizaciji, ki je zaradi 

majhnosti vzorca nemogoča. V raziskavo smo želeli vključiti vse skupine za 

samopomoč in podporne skupine namenjene osebam s slepoto in slabovidnostjo, kar 

pa se je že na začetku izkazalo, kot nemogoče. V Sloveniji namreč nimamo 

vzpostavljenega portala ali spletnega središča, kjer bi bile na enem mestu zbrane 

informacije o delujočih skupinah v Sloveniji in dostopna pregledna baza kontaktov 

teh skupin. Zato smo se v raziskavi osredotočili na Zvezo društev slepih in 

slabovidnih Slovenije, ki interese oseb s slepoto in slabovidnostjo zastopa na državni 

ravni. Tako je naš vzorec zajemal devet skupin, ki delujejo v okviru medobčinskih 

društev slepih in slabovidnih po celotni Sloveniji. Na našo poglobljeno raziskovanje 

se je odzvalo pet od devetih vodij, eno od društev je v začetku raziskave odklonilo 

sodelovanje, tri društva so se vključila v začetnih fazah, pri zbiranju podatkov in nato 

pri delno strukturiranih intervjujih zaradi časovne stiske odstopili od raziskave. Naše 

mnenje je, da je vzorec še vedno dovolj velik, saj predstavlja več kot polovico 

raziskovane populacije. Želeli bi si, da bi bil vzorec večji in bi dobili še bolj podroben 

vpogled v delovanje in vodenje teh skupin.  

V raziskavi smo se zaradi majhnosti vzorca poslužili kvalitativnega raziskovanja in za 

instrument izbrali delno strukturiran intervju, ki smo ga nato uredili v kodirno tabelo in 

analizirali z metodo kvalitativne vsebinske analize. Pripravili smo opis rezultatov in 

predstavili rezultate raziskave v globalni interpretaciji. Naše mnenje je, da smo glede 

na raziskovalno temo ustrezno izbrali metode, tehnike in instrumente, ki so nam 

pomagali do predstavljenih rezultatov.  

Ker je naša raziskava redka na tem področju, se nam opirajo še mnoga vprašanja, ki 

bi se v nadaljnje lahko raziskovala. Predvsem nas zanima še vidik članov – 

uporabnikov teh skupin, njihovo doživljanje, prav tako pa mnenje drugih članov 

društev slepih in slabovidnih o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah, ki teh 

skupin ne obiskujejo in njihovi razlogi. Polje za raziskovanje na področju spin za 
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samopomoč in podpornih skupin namenjenih slepim in slabovidnim je zelo široko in 

naša raziskava je odkrila samo majhen delček tega področja.  

Upamo, da bo to magistrsko delo spodbudilo raziskovalce, da raziskujejo skupine za 

samopomoč in podporne skupine še naprej, saj predstavljajo brezplačno dopolnilo 

storitvam, ki jih nudi država in strokovne institucije. Naše magistrsko delo pa 

predstavlja dober vpogled v delovanje skupin in njihovo vodenje, ki delujejo pod 

okriljem društev slepih in slabovidnih po Sloveniji in nakazuje na to, da v Sloveniji 

delujejo tudi druge skupine, ki niso vezane na organizacije, kot so društva.   
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10 PRILOGE 

10.1 PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU ZA VODJE SKUPIN ZA 

SAMOPOMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM 

1. Prosila bi vas, če opišete SKUPINO ZA SAMOPOMOČ, ki jo vodite.  
- Sestava skupine glede na spol  
- Sestava skupine glede na starost:  
- Status večine članov:  
- Koliko članov običajno obiskuje skupino?  
- Glede na trajanje:  
- Kako pogosta so srečanja vaše skupine za samopomoč? 
- Kako določite termin srečanj?  
- Kje potekajo vaša srečanja? 
- Kdo je bil pobudnik za ustanovitev skupine za samopomoč? 

 
2. Prosila bi vas, če v naslednjem sklopu odgovarjate na vprašanja o vas in 

vodenju vaše skupine.  
 
- Koliko časa že vodite skupino za samopomoč? 
- Kakšna je vaša izobrazba in izkušnje z vodenjem skupin za samopomoč? 
- Imate pri vodenju pomoč? Kakšno? 
- Na kakšen način se povezujete z vodji drugih skupin? Imate možnost 

supervizije? 
- Kako oblikujete in uresničujete program?  
- Povabite kdaj zunanjega gosta, se kam odpravite? Kakšen je odziv? 
- Ali za svoje delo prejemate plačilo? Na kakšen način? 
- Se zavedate negativnih učinkov na udeležence in ali ste se s katerimi že 

srečali? 

 

3. Spodaj so zapisane trditve, ki se nanašajo na razlikovanje podpornih 

skupin in skupin za samopomoč glede na definicije, ki veljajo v literaturi. 

Prosila bi vas, da pri trditvah razmislite, kaj velja za vašo skupino in se 

odločite za enega izmed treh danih odgovorov.  

 

Prosim, da pri vsaki trditvi obkrožite ali trditev za vašo skupino drži (DA), ne drži (NE) 

ali ste neodločeni (NITI-NITI): 

Naša skupina je podporna. DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je edukativna.  DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je usmerjena na spremembe.  DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je namenjena medsebojni pomoči.  DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina naslavlja posameznikovo življenjsko težavo, ki si 
jo delijo vsi člani skupine.  

DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo medsebojno 
čustveno oporo.  

DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo informacije o DA  NE NITI-NITI 
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skupnem problemu. 

Naša skupina nima posebne ideologije.  DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina nima vodje, ampak je delo vodje razporejeno 
med vse člane.  

DA  NE NITI-NITI 

Naša skupina je brezplačna. DA  NE NITI-NITI 

Namen naše skupine je družbena sprememba. DA  NE NITI-NITI 

Namen naše skupine je čustvena opora. DA  NE NITI-NITI 

Namen naše skupine je izobraževanje.  DA  NE NITI-NITI 

Namen naše skupine je osebna sprememba. DA  NE NITI-NITI 

V naši skupini je prisoten strokovnjak.  DA  NE NITI-NITI 

Udeležba v skupini je prostovoljna.  DA  NE NITI-NITI 

Ideologija naše skupine je ves čas prisotna in je namenjena 
soočanju s situacijo osebe. 

DA  NE NITI-NITI 

Vsi člani, ki obiskujejo našo skupino, imajo enako težavo, 
situacijo ali okvaro.  

DA  NE NITI-NITI 

Vsi člani skupine za samopomoč so tudi člani društva slepih in 
slabovidnih.  

DA  NE NITI-NITI 

V naši skupini se poslužujemo uporabe različnih metod. DA  NE NITI-NITI 

Srečanja naše skupine so usmerjena na nalogo. DA  NE NITI-NITI 

Srečanja naše skupine so strukturirana. DA  NE NITI-NITI 

Srečanja naše skupine so nestrukturirana.  DA  NE NITI-NITI 
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10.2 PRILOGA 2: KODIRNA TABELA 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

STRUKTURA SKUPIN ZA SAMOPOMOČ, NAMENJENIH OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 
Opišite skupino za samopomoč, ki jo vodite glede na spol, starost, status, termin srečanja, trajanje skupine in odprtost ali zaprtost skupine. 

INT1: Ja samo dva moška sva, v skupini. Tako, da, občasno še pride en možak tako, da smo trije. Žensk je 
pa potem vsaj trikrat toliko. Mislim, da, sedaj ne vem, ker skupina ni stalno konstantna, ni stalno isto število 
prisotnih, tako da, bi tako rekel, da sva pretežno dva, žensk je pa vedno okrog 8 do 10. 10 do 12, občasno 
pa tudi pride do 15 ljudi.  
 
 
 
 
 
Jaz sem eden najmlajših, pa jih imam 57. Večinoma starejši in povedal bi vam kje je ozadje tega. To so vsi, 
jaz sem edini slep v skupini. To so vsi starejši, ki imajo težave starostnikov, visok pritisk in glavkom in jim vid 
to začne kvarit na stara leta. In so ti ljudje bili sedaj vrženi v ta hendikep in ti imajo nekako najbolj potrebo po 
združevanju. Tisti, ki so od mladega organizirani preko društva in tako naprej, so že tako zverzirani, da 
pravzaprav skupine za samopomoč potem ne rabijo. Večinoma so sami upokojenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina prav za prav nima nobene terapevtske note, niti duha ni o tem, dejansko se tam družimo. Prvo je 
druženje, naš cilj je druženje smo ugotovili. Potem pa preko tega vsak uspe, ali vsak pove svoje izkušnje 
kako se s tem hendikepom, ali kako bi rekel lepše slovensko okvaro vida, vsak na nek svoj način pove.  
 
 
 
Kot vodja skupine vedno poudarjam, da se tam tudi jaz ves čas učim. Radi imajo, da mi rečejo vodja, ampak 
imamo pa vsi enako pozicijo, da vsi povemo svoje stvari in poslušamo druge, ki nam povedo kako se 
znajdejo.  
 
 
 
 
 

Prevlada žensk 
Trikratna prevlada  
Trije moški  
Fleksibilnost članstva  
Ne konstantnost  
Spremenljivost  
Gibljivost  
2–3 moški 
8–12 žensk  
 
Starejši člani  
Upokojenci  
Najmlajši 57 let  
Razlog starostne strukture 
Starostne težave 
Zdravstvene  
Visok pritisk 
Glavkom  
Slabšanje vida  
Nevajenost težav  
Potreba po podpori  
Druženje  
Soočanje z oviro  
Slabovidnost/slepota  
Mladost 
Brez potrebe po samopomoči  
Vključenost v društva  
 
Brez terapije  
Izpostavljeno druženje  
Cilj = druženje  
Izmenjava izkušenj  
Soočanja z ovirami  
Osebne zgodbe  
 
 
Vodja  
VŽU 
Izkušenjsko učenje  
Določanje vodje 
Enakopravnost  

Različna spolna struktura  
 
Starejši člani (upokojenci)  
 
Odprta skupina za samopomoč  
 
Utečenost/konstantnost srečanj (1-
krat mesečno)  
 
2-urno srečanje, popestreno s 
pogostitvijo/z izleti/s predavanji 
 
Cilj je druženje in izmenjava izkušenj 
(pogovor)  
 
Pobudnik ustanovitve = društvo  
 
Od 10 do 15 članov  
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TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

 
Smo stalni in nekateri smo že peto leto skupaj. Ker je ravno ključno druženje. Druženje je bistvo, tista glavna 
samopomoč, ki jo v skupini dobiš je ravno druženje. Večina jih je že 5 leto, zagotovo pa 4 leto. Polovica 
članov je že od samega začetka, polovica se jih je priključila kasneje.  
 
 
Srečanja so 1-krat na mesec za dve uri. Dobri dve uri no, ker se stalno to zavleče. Termin je stalno isti, 
imamo tretji četrtek v mesecu, dopoldne ob 10. uri. V prostorih društva, vedno tam. Nas lepo postrežejo z 
napitki in s keksi, da je vzdušje sproščeno in sproščeno druženje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobudnica je bila predsednica društva in ona je tista, ki je bila tukaj najbolj aktivna. Mene je pritegnila, potem 
pa mi je še tajnica ponudila pomoč, da je na skupini tudi ona prisotna. Vsi imamo enak položaj v skupni in 
jaz to tudi večkrat poudarjam, da se jaz od njih učim. Me spoštujejo, ker sem izobražen v psiholoških temah, 
ni pa to tako ključno, tudi to da sem slep pa sem zadovoljen, ker so me spoznali kot slepega, ne pa pred 
tem. Ker jaz nisem od zmeraj slep, včasih sem čisto normalno funkcioniral, je pa za ljudi vedno šokantno, da 
sem slep. 

Empatično poslušanje  
Iznajdljivost  
 
Stalnost članstva  
5 let  
Ključno je druženje  
Samopomoč 
Polovica ustanovni člani  
 
1-krat mesečna srečanja  
Dve uri  
Preseganje časa  
Stalnost termina  
3. četrtek v mesecu  
Ob 10. uri  
Prostori društva 
Postrežba  
Napitki 
Piškoti  
Sproščeno vzdušje  
 
 
Pobudnica  
Predsednica društva  
Najbolj aktivna  
Poudarjanje enakosti 
Medsebojnega učenja  
Spoštovanje vodje 
Psihološke smer izob.  
Vodja  
Oslepel naknadno  

INT2: Če vse skupaj pogledam je večinoma moška generacija. Nekje od 5 pa do 10 članov. Naša skupina je 
zelo specifična. Ko sem jaz prevzela skupino, je prišlo večinoma poznanih, ki se družimo že od prej in zelo 
radi pridejo. Je pa zelo mešana generacija, jaz sem 25, potem so 34, eden recimo 45, potem nekje do 60 pa 
do 70. Ja zelo mešana. Je pa v povprečju, če gledam ostale skupine po Sloveniji, naša skupina po 
povprečju starostno zelo nizko.  
 
 
 
 
Glede na slepoto in slabovidnost sem jaz od rojstva  slepa, potem imamo kar veliko takšnih, ki so kasneje 
oslepeli, ki se jim je vid zelo poslabšal, tudi slabovidne, tako mešano in potem delimo izkušnje. Študentov in 
dijakov nimamo.  
 
 
 
 

Prevlada moških  
5–10 članov  
Specifičnost skupine  
Različna starostna skupina  
Od 25 do 70 let  
Nizko starostno povprečje  
Primerjava  
 
 
Vodja  
Slepa od rojstva  
Člani naknadno oslepeli  
Slabšanje vida  
Slabovidni  
Mešane izkušnje  
Menjava izkušenj  
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TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

 
 
 
Veliko je invalidsko upokojenih. Eden je tudi samozaposlen, tudi zaposleni. Mi imamo tako, traja dve uri, 
veliko več ni, mogoče pol ure več. Mi smo zelo konstantni. Trije, štirje člani so že od začetka kar sem jaz 
prevzela skupino, nekaj jih pride občasno, nekateri so se priključili kasneje pa zdaj hodijo konstantno. 
Pridejo vsak mesec. 
 
 
 
 
 
 
 
Smo odprta skupina. Vsak mesec gre vabilo na odzivnike in maile vsem 500 članom in potem se odzovejo, 
po navadi stalni. Naša skupina je prvo kot prvo, to ime skupina za samopomoč, ni v tem tonu kot je ime, ne 
vem če poteka v takem smislu kot se to sliši. Seveda so teme takšne in drugačne, težje, lažje … se pa res 
družimo, da se nasmejimo, da nismo samo resni pri neki temi. Ja marsikateremu članu to predstavlja 
druženje, ker tega nam tako ali tako manjka. In če lahko to združimo še s temo, ki jo predebatiramo je to še 
toliko bolje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako, da imamo vedno kavico in kakšen piškot v tem smislu. Pobudnik za ustanovitev je bilo društvo. Prej so 
že imeli skupino. Ampak so se sedaj udeleženci čisto zamenjali. Skupino imamo 1-krat na mesec, vsak tretji 
petek v mesecu. Termin je torej stalen, nekako tako smo se skupaj odločili in poskušamo se tega držat i, da 
ljudje to vedo že vnaprej in si zorganizirajo spremstvo in prevoz. Z društvom skupaj smo se dogovorili, da je 
termin stalen, ker to poteka na društvu, društvo je organizator in izvajalec. Tako nekako smo se skupaj 
odločili. Je pa res, da nikoli za vse ni prav, zaenkrat se tega držimo, prišlo je morda dvakrat, da smo termin 
zamenjali. 

Brez študentov/dijakov  
 
Invalidske upokojitve  
Samozaposlitve  
Zaposlitev  
 
Konstantnost druženja  
Dve uri  
Rahli presežek (30 minut) 
1-krat mesečno  
Ustanovni člani 
Pridruženi člani 
Konstantno druženje  
 
 
Odprta skupina  
Mesečna vabila 
Odzivnik/mali  
500 članov odmik od samopomoči 
Usmerjenost  
Druženje  
Različne teme pogovorov  
Vedrina  
Smeh  
Potreba po druženju  
 
Pogostitev  
Kava/piškoti  
 
Pobudnik ustanovitve  
Društvo  
 
1-krat mesečno 
3. petek v mesecu  
Stalnost termina  
Organizacija spremstva/prevoza  
 

INT3: V naši skupini je 15 članov, sedaj je bil kar osip, trije člani so umrli, smo pa sicer večinoma ženske. 
Imamo tri moške ampak eden skoraj več ne hodi, je star že čez 80, dva pa prideta. Večinoma pa smo 
ženske. Večinoma najstarejših članov več ni. Če pogledam sem jaz večinoma najmlajša. Večinoma pa so 
nekje od 60 do 70 let. Tu smo večinoma upokojeni, že zdavnaj.  
 
 
 
15 članov je prijavljenih, vedno jih ne pride toliko, nekje med 5 in 10, 10 je že veliko. Smo zaprta skupina, 
lani smo sicer sprejeli eno novo članico, sicer smo precej zaprti. Mi smo ena najstarejših skupin, že od leta 
2003 deluje, bila je še ena v Ormožu, vendar ta več ne deluje, člani so se postarali, nimajo prostora in se je 

15 članov  
Osip  
Umrljivost  
Prevladujejo ženske  
3 moški  
Med 60–70 let  
Upokojenci  
 
15 članov 
Obisk 5–10 članov  
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TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

razvodonela. Hodijo stalni člani, ne more priti kdorkoli. Ker te skupine za samopomoč so sicer bolj odprte, 
ampak od začetka, nisem sicer ves čas jaz vodja, so nas učili, so rekli, da skupine morajo biti zaprte, sedaj 
pa pravijo sami, da to ni nujno, so že pozabili, kaj so nas na začetku učili. Ampak pri nas to trdno jedro 
skupine, ki so ves čas isti ne želijo novih članov, kar koga koli. In jaz na silo tega ne morem, ker ni 
sproščenosti, se ne želijo pogovarjati, tako da vedno pridejo isti ljudje, tudi redno hodijo, mi imamo vsake 14 
dni. Včasih se zgodi na tri tedne. In ja ves čas so stalni ljudje, ki prihajajo. Tisti, ki se priključijo, ostajajo več 
let. Termin je pa vedno isti. Uf, to se ljudje navadijo, vedno isto, da hodijo. Ravno jutri ga imamo (četrtek) ob 
12. uri. Na vsake 14 dni ob četrtkih ob 12. uri in to je že tako utečeno. Poleti imamo zelo željo oditi na 
kakšen izlet. Imamo izlete enkrat do dvakrat na leto. Zadnja leta se dobivamo z drugim društvom, da je malo 
bolj zanimivo. Včasih bi mi tudi poleti kam šli, pol pa nas kar nekaj ne vidi in je to logistika, prevozi, ljudi, 
spremljevalce in to je kar zalogaj.  
 
 
 
 
Pobudnik za ustanovitev je bilo društvo, mislim, da je bila kar tajnica pobudnik in verjetno ta, ki več ne živi, 
gospod Danilo Rihtarič. Ona je bila pobudnik in Danilo Rihtarič, ki pa je že umrl in jaz sem to od njega 
prevzela. 

Zaprta skupina  
Najstarejša skupina  
Delovanje 2003  
Stalni člani  
Odmik od smernic 
Nasprotovanje novim  
Trdno jedro  
Ne želijo novih članov 
Sproščenost  
Omejen pogovor  
Redni obiski  
Vsak drugi teden  
Intenzivnost stikov  
Stalnost termina  
Četrtek ob 12. uri  
Utečenost  
Poletni čas 
Izleti  
Različna društva  
Pestrost druženja  
 
Pobudnik ustanovitve  
Društvo  
Tajnica 

INT4: Na skupino je prijavljenih 15 ljudi, obiskuje jih nekje 8, 9, 10 največ. Različno. To so že starejši ljudje 
in so bolni, odvisno tudi od vremenskih razmer. Eni prihajajo z avtobusi, nimajo vedno svojcev da bi jih 
peljali. Zadnje čase samo društvo nekako prakticira, da lahko s kombijem pridejo tudi iz društva po njih. In 
da potem nekaj prispevajo, nekaj plačajo. To kar je v moji moči, jim kot akter predlagam, potem pa, kako oni 
kot društvo to finančno izvedejo, je pa njihova stvar, jaz s tem nimam nič.  
 
Trije so čisto slepi, ostali so zelo zelo slabovidni, potem je par svojcev ter tudi prostovoljcev. Imamo enega 
gospoda, ki je popolnoma slep in pride žena z njim. Njihova starost je nad 50 let, veliko je starejših.  
 
 
 
 
 
 
Srečujemo se enkrat na mesec, smo zelo odprta skupina. Imamo tudi kakšne zunanje sodelavce, no ne 
ravno sodelavce, pač zunanje osebe, ki se nam predstavijo, povejo o svoji kakšni dejavnosti, kar nas 
zanima. Sedaj se tudi pogovarjamo, da bomo imeli julija enkrat nekje drugje prvi sklop poletja zaključeni, in 
sicer bomo šli verjetno v Rakičanski konjeniški center. Tam je tudi mali lokal spodaj in se opravili tja ter 
pregledali naše dosedanje delo in kako dalje.  
 
Torej, kar se tega tiče, smo odprta skupina, radi slišimo kaj novega, povabimo kakšne zanimive goste. 
Večinoma so starejši, upokojeni. Ker mlade bolj privlači kakšen šport, koliko je sploh mladih članov, saj dosti 
jih ni. Pa se bolj s športom ukvarjajo. Nekaj naših je v pevskem zboru. Športa ne obiskujejo, razen ena 

15 članov  
Obisk 8–10 članov  
Starejši člani  
Bolezni  
Avtobus 
Organizacija prevoza 
Kombi – društva  
Plačilo prevoza  
 
Trije slepi 
Slabovidni  
Prostovoljci 
Spremstvo 
Družinski člani  
Nad 50 let  
 
1-krat mesečna srečanja  
Odprta skupina  
Zunanji sodelavci  
Poletni izlet 
Ogled konjušnice  
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gospa je nekaj kegljat hodila, sedaj niti več ne. In to je to.  
 
 
 
Trajanje naše skupine ni točno določeno, odvisno od teme, razgovora, sodelovanja in tako dalje. Srečujemo 
se 1-krat na mesec, občasno tudi večkrat, če so vključena razna predavanja, delavnice, dogodki, potem 
večkrat na mesec. Termin je načeloma stalen, vsak prvi četrtek v mesecu, ki pa se lahko spremeni  oziroma 
na potrebe oziroma že prej naštete dogodke, ki se tičejo skupine. Srečujemo se v društvu, ko gostimo 
sorodne skupine iz drugih društev, tudi drugod. Na primer imeli smo že srečanja pri Brodu na Muri, v 
murskosoboški knjižnici, muzeju in podobno. Skupina je obstajala že preden sem jaz prišla, v bistvu so me 
povabili iz društva, ker so vedeli, da že vodim skupino. 

Odprta skupina 
Sprejemanje novitet  
Gosti 
Predavanja  
Učenje  
Upokojenci  
Umik od športa  
Pevski zbor  
 
1-krat mesečno 
Tudi pogosteje 
Predavanja  
Delavnice  
Stalnost termina  
1. četrtek v mesecu  
Spremenljivost 
Potrebe 
Organizacija dogodka 
Ne tako stalno  
Srečanja v društvu  
Knjižnica 
Muzej  

INT5: Trenutno, zadnji 2 leti, jih je 12. Zadnji 2 leti se ta številka ni spremenila. In to 6 žensk, 6 moških. Pred 
kakšnimi 10-imi leti sem pa imel skupino 11 žensk pa samo 2 moška. To se, kako bi rekel, spreminja. Je pa 
res, tako kot pravite, poskušam nekako ohranjati skupino pod 10. Tudi 15 jih je že bilo, kar pa je že malo 
naporno. Drugače pa, kaj naj rečem, so redni. Čeprav na začetku sem začel s 5-6 ljudmi, no zdaj pa spet, 
tiste gripe in bolezni so mimo. Je pa spet neka taka povprečna udeležba, enih 10 ljudi. Najmlajši je star 46 
let, eden je 49, eden je 56, drugače pa so vsi med 60 in 70. Najstarejša je trenutno 70 let stara. Povprečna 
starost je tam nekje 63-64 let, ampak ta dva sta pa še edina pod 50 let. Naša skupina je odprta.  
 
 
 
 
 
Od vsega začetka pa zdaj skupina že 18 let funkcionira pa neprekinjeno dela, je šlo skozi skupino 39 ljudi. 9 
jih je na žalost umrlo, nekateri so iz takšnih ali drugačnih razlogov pustili, 4 so šle v dom, tako da skupina 
mora biti odprta. Če bi rekli, da nihče več ne more zraven, bi bilo to narobe. In tudi pri drugih skupinah imam 
občutek, da se tega držijo. Je pa res, da se vmes zgodi kakšna bolezen ali smrt in ta številka pade pod 10, 
potem pa je že problem. In potem hitro pridemo do tega, da začnemo študirati ali bi skupino za 5-6 še imeli, 
ali ne. Ampak drugače invalidska organizacija slepih in slabovidnih še prizna, da je skupina 5-10 ljudi. 
Večina živi sama. Imam tudi zakonce, partnerje. Mi se srečujemo na 3 tedne, od 16. do 19. ure. To je 
seveda premalo, ampak obstajajo pa potem tudi osebni kontakti, preko računalnika in telefona se da 
marsikaj zmeniti in svetovati.  

2 letna stalnost članstva 
Polovična razdeljenost 
6 moških 
6 žensk  
Sprememba  
11 let  
Prevlada žensk  
Spremenljivost 
Pod 10 članov  
Redni člani  
46–70 let  
Povprečna starost 63 let  
Starejši člani  
Odprta skupina  
 
18 letno delovanje  
Kontinuiteta delovanja  
Skupaj število 39  
9 umrlih članov  
 
Upad članstva 
Vprašljivost izvajanja  
Priznavanja 5–6 članov  
1-krat mesečno 
Na 3 tedne  
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2 uri druženje  
Uporaba IKT  

IZKUŠNJE IN RAZLOGI ZA VODENJE SKUPIN ZA SAMOPOMOČ, NAMENJENE OSEBAM S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO  
Prosila bi vas, če mi opišete sebe kot vodjo skupine za samopomoč? 

Koliko časa že vodite skupino za samopomoč? 

INT1: Skupino vodim že 5 let, pred tem nisem vodil skupine. Jaz sem oslepel 2002, torej sem že 15 let slep, 
drugače pa je to šlo po malem. Imam okvaro mrežnice, tako da sem počasi izgubljal vid. Kar je bila sreča, 
saj sem se počasi adaptiral in prilagajal. Ravno v 4. letniku študija psihologije sem popolnoma izgubil vid, 
nisem več prepoznaval obrazov in nisem več mogel brati. Ampak s pešanjem vida pa sem se ukvarjal že od 
17. leta. Bilo je tako, da so mi na krvodajalski ugotovili aritmijo srca, sicer je malo daljša zgodba. Potem so 
me kardiologi zdravili dve leti, pa so ugotovili, da bo treba to reševati s pomirjevali. To pa jaz kot psiholog 
nisem na to pristal, pa sem se potegoval za psihoterapijo. Vseeno pa ni šlo tako gladko, najprej sem moral 
pri psihiatrinji eno leto antidepresive jemati, ampak to ni nič spremenilo moje depresije, potem sem pa imel 
odobreno kratko psihoanalizo, 10 tretmajev. In po tisti psihoterapiji sem pa šel k svojemu zdravniku, ki je 
imel EKG aparat in me je preizkusil in ni bilo več aritmije. Mislil sem, da me farba, zato sem šel nazaj na 
krvodajalsko in so tudi tam rekli, da je izginila. Je pa res, da se je v istem obdobju rodil moj vnuk, sedaj ne 
vem, kaj je pomagalo. Skratka res je bila psihološka bolezen zadaj.  
 
 
 
 
Pa, da se vrnem, zakaj sem se sploh aktivno pridružil društvu. Ta psihoterapevtka me je spodbudila, malo 
potiskala, naj grem v društvo, naj bom aktiven in tako se je začelo. Ključna je bila moja izobrazba, videla je, 
kako komuniciram in me zato nagovorila. Oni so prej že imeli eno skupino, pa je prišlo do kreganja, tista 
gospa se je enostavno izločila iz društva in je potegnila tiste, ki so hodili k njej v skupino ven iz društva, 
potem pa so ene 3-4 gospe prišle iz tiste skupine k nam, tako, da se nam je potem hitro povečalo število 
udeležencev na 10-12. 

5-letno vodenje  
15 let slep  
Postopna slepota 
Okvara mrežnice  
Postopna adaptacija 
Privajanje  
Prilagajanje  
Popolna slepota 4. letnik fakultete  
Psihologija  
Krvodajalec 
Aritmija srca  
2-letno zdravljenje  
Predpis pomirjeval 
Zavrnitev  
Antidepresivi 
Enoletno zdravljenje 
Brez sprememb  
Psihoanaliza 
Odprava aritmije 
Rojstvo vnuka  
 
Aktivacija v društvu 
Spodbuda psihoterapevtke  
Aktivacija  
Ključna  
Psihološka izobrazba  
Način komuniciranja  
Predhodna nesoglasja  
Kreganje  
Ločitev članov  
Prehod članov  
Prvo vodenje  

Različen časovni razpon vodenja 
skupine  
 
Od 1,5 do 18 let  
 
Razlogi za vodenje  
Strokovna podkovanost  
Želja po vključenosti  
Obvladovanje izziva  
 
Predhodne izkušnje z vodenjem VS brez 
izkušenj  

INT2: Skupino sem prevzela tako, da sem sama želela priti na skupino, biti udeleženka. Pa so mi povedali, 
da vodja ne more in so me spodbudili, da bi jaz vodila. In sem si to vzela kot nek izziv. Vodim jo od oktobra 
2015, nekje leto in pol.   

Želja po sodelovanju 
Vključenosti  
Sprejetje izziva  
1,5 letno vodenje  

INT3: Vodim jo že 7 let. Pred tem nisem vodila skupine, je moja prva. 
7 letno vodenje  
Prva skupina  
Prva skupina  

INT4: Skupino vodim že 6 let. Glede na svoj poklic sem veliko delala z ljudmi, na centru sem že vodila eno 6 letno vodenje  
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tako skupino, za starše oseb, ki so imele status duševno in telesno prizadetih. Predhodne izkušnje  
Prizadete osebe  

INT5: Poskušam jo voditi čim bolj kvalitetno. Jaz konkretno jo vodim že 18 let. Pet članov je v skupini že od 
začetka, potem lahko rečem, da nekaj je na tem, da je kolikor toliko delo. Je pa res, da pomanjkljivosti so, to 
pa sigurno. Pred 18. leti, ko sem se odločil, kaj bom, sem začel z vodenjem 1. skupine. Prej, pred svojim 29. 
letom, pa sem vodil druge manjše skupine. Šele potem sem začel intenzivno delati na socialnem programu. 
1998 smo začeli pisati nove programe, ampak se mi je vedno zdelo, da nekaj manjka in to so bile skupine za 
samopomoč, ker jih enostavno nobeden ni priznal. Bile so skupine za starostnike in za bolnike, v invalidskih 
organizacijah pa tega enostavno ni bilo. Ne vem, nisem našel razloga, zakaj so se tega vsi izogibali. Ali so 
šle skupine preko centra za socialno delo, ali pa smo mi mislili, da vse vemo in vse znamo, da mi nobenega 
ne rabimo. In to je bil tisti prvi korak, da sploh en program napišemo. In jaz sem začel s skupinami za 
samopomoč z ljudmi starejšimi od 50 let in niso bili deležni nobene rehabilitacije in nobene stvari. Šele od 
leta 2007 je v zakonu napisano, da to pripada vsem. Prej pa so bili ljudje nad 50 prepuščeni samim sebi. 
Smo pa edino društvo oziroma skupina, ki se ves čas videvamo, pri nas nimamo počitnic, delamo celotno 
leto. 

Želja po kakovosti  
18-letno vodenje  
Predhodne izkušnje  
Konstantnost članov  
 
ID pomanjkljivosti v 90ih 
Skupine za samopomoč  
Brez veljave  
Za starostnike  
Invalide  
Izogibanje  
 
Pisanje programa  
Sprememba zakona  
Rehabilitacija  
Delovanje brez premora  

Kakšna je vaša izobrazba in izkušnje z vodenjem skupin za samopomoč? 

INT1: Jaz imam dve izobrazbi, najprej sem elektroinženir, kasneje pa diplomiran psiholog. Bil sem zelo 
presenečen. Najprej sem šel na usposabljanje, tisto enodnevno, ampak potem si sploh nisem znal 
predstavljati. Za mene je zelo pomembno, da vidim …, najstarejša gospa je stara 92 let, gospod 88 in to so 
še tako vitalni, tako radi pridejo in tako dobro razpoloženi, potem vidiš tudi, da se v starejših letih da dobro in 
kvalitetno živeti. To je bilo zame največji poduk, ki ga sploh nisem pričakoval, da ga bom dobil. Nikoli ni bilo 
nič negativnega, kaj posebnega se v naši skupini ne dogaja. Ampak, če pa sestavim košček po košček, 
vidiš, da ti ljudje, ki obiskujejo skupino, nimajo nekih problemov, da bi mogli psihološko kaj reševati. Da so 
vsi zelo pozitivni, ki so se znašli, nihče ne jamra in se ne pritožuje. Mogoče en gospod, ki občasno pride, tisti 
večkrat kaj potarna, ker je pač že iz mladosti ven brez staršev, ampak tudi on v naši skupini, ga preplavi 
pozitivno vzdušje, pa se umili njegova nečimrnost, ki je občasno. Jaz sem pričakoval, da bodo prišli ljudje, ki 
bodo imeli strašne probleme. Prihajala je ena gospa, ki je prihajala, ker je živela v stavbi društva in je bila 
bolj nagovorjena, ne zato, ker bi želela prihajati. Bil je izziv. Želim, da vsak nekaj pove, nočem siliti, ampak 
spontano jih skušam, da vsak nekaj spregovori. 

Dve izobrazbi 
Elektroinženir  
Psiholog  
Enodnevno usposabljanje  
Brez predstave  
 
Kakovost tretjega življenjskega 
obdobja 
Vitalnost  
Dobrovoljnost  
Nepričakovano spoznanje  
Pozitivna naravnanost  
Brez pritoževanja  
Pozitivno vzdušje  
Preseganje stereotipov  
Starostnikove težave  
Pritoževanje  
Spodbujanje pogovora  

 
Humanistika  
Naravoslovje  
 
Irelevantnost izobrazbe – intuitivna 
naravnanost  
 
Predhodne izkušnje  
 
Brez izkušenj  
 
 
Preseganje stereotipov o starostnikih  
Kakovostno tretje življenjsko obdobje 
(prosti čas)  
Dobrovoljnost  
 
Preseganje predsodka glede pomoči 
(odmik od terapevtskega pristopa)  
 
Pripadnost skupini  
Zaupni pogovori  
Svetovanje (zakonodaja)  
 
Ovire oseb s slepoto pri mobilnosti  
 
Demokratično naravnano vodenje 
(pomoč članov) 

INT2: Dokončala sem študij sociologije. Malo je povezano, malo ni. Se mi pa zdi, da za vodenje ni potrebno 
imeti strokovne izobrazbe, pomembno je, da si človek za to. Da znaš poslušati in je že to veliko. Tudi sama 
sem želela obiskovati to skupino, zato mi je to bil izziv. Pa kot sem že rekla, slepim res manjka srečanj. 
Veliko jih je doma, ne moreš iti vsak dan nekam, tako kot ostali, ko se usedejo v avto in grejo. In če nam je 
to dano, sem si rekla, da je to super priložnost, da bi jaz to probala zagnati. Torej kvalitetno preživljanje 
prostega časa, sej lahko temu tudi tako rečemo.  
 
 
 
 

Sociologija  
Nepomembnost izobrazbe  
Čutenje  
Empatično poslušanje  
Izziv 
Pomanjkanje srečanj za slepe  
Kakovosten prosti čas  
Spodbujanje druženja 
Ovire oseb s slepoto pri mobilnosti 
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Uradni naziv je pač skupina za samopomoč, smo se že večkrat pogovarjali, da bi to spremenili v nekaj bolj 
pozitivnega. Zaenkrat nam še ni uspelo. Tisti, ki pridejo enkrat, dvakrat vidijo, da ta skupina ni neko 
terapiranje in kaj bodo tukaj z mano počeli. Saj vsako srečanje je na nek način terapija, ne pa v smislu …, 
ker ljudje imajo pogosto občutek, da ne rabijo te skupine, ker ne rabijo pomoči, ampak jim potem razložimo, 
da tega ne smejo tako dojeti. So pa tudi ljudje, ki pa potrebujejo pomoč tudi v tem smislu. Jaz kljub temu, da 
sem vodja med člani nočem delovati kot vodja. Da bi sedaj rekla, sedaj me pa poslušate, boste odgovarjali 
… Poskušam biti čim bolj odprta, dam možnost izbire teme, mogoče včasih ne znam pravilno zastaviti 
vprašanje za odprto debato. Ampak se tako dopolnjujemo, imamo v skupini izobražene ljudi, imamo tudi 
člana, ki je študiral psihologijo in mi potem pomagajo. Na tak način se dopolnjujemo. 

 
Sprememba uradnega naziva  
Pozitivna nota  
Odmik od terapevtskega pristopa  
Bran pomoči  
Predsodek  
 
 
Odprto vodenje  
Demokratičnost  
Možnost izbire  
Pomoč članov  
Dopolnjevanje  

Usmerjanje  
 
Obojestranske pozitivne izkušnje  
 
 
 

INT3: Jaz sem po izobrazbi poklicna telefonistka, hodila sem na Zavod za slepo in slabovidno mladino. 
Veliko berem, kar mi da širino, ni pa moja izobrazba povezana s skupino. Prepričali so me, predvsem sva se 
s tem voditeljem, ki je prej imel, zelo dobro razumela. Nekako sem začutila, da bi jaz to od njega morala 
prevzeti. Bila sem v skupini in kot članica sem prevzela vlogo vodje. Veliko je pozitivnih izkušenj. Pogosto je 
to pogovor, včasih vidiš da pridejo kakšni zunanji vplivi, ker smo vsi člani društva in potem se moraš boriti 
proti temu, da ni zunanjih vplivov, to včasih pride.  
 
 
 
 
Večinoma pa temelji na zaupanju, da se stvari ne nosijo iz skupine, to kar se pogovarjamo ostane tam. 
Pogovarjamo pa se o vseh mogočih stvareh. Meni osebno se zdi, da upam, da drugi več odnesejo, jaz 
morda preveč berem in se mi zdi da so pogosto na bolj splošnem nivoju. Populacija slepih pogosto veliko 
bere, romane, ljudje imajo čas in berejo. Medtem ko jaz berem tudi druge stvari in imam bolj poglobljen 
odnos do življenja, ostali v skupini pa bolj tako, površinsko. En čas sem bila kar razočarana, da ni bolj 
globoko, ampak vseeno potem vidiš, da rabimo, da se družimo, pogovarjamo. 

Poklicna telefonistka  
Zavod za SSM 
Branje  
Širina  
Dobro razumevanje  
Predhodni vodja  
Obveza  
Predhodna članica  
Pozitivne izkušnje  
Zunanji vplivi  
Borba proti 
 
Zaupanje  
Temelj  
Zaupnost pogovorov  
Splošne teme  
Veliko branja  
 
Brez poglobljenih tem  
Razočaranje  
Druženje  
Pogovor  
Potreba  
 

INT4: Po izobrazbi sem socialna delavka. Izkušnje so zelo pozitivne, tako s strani uporabnikov kot z moje 
strani. Kakšen poseben izziv mi ni bil, ker sem to prej že počela. Ko sem se upokojila, so me v društvu 
povabili k sodelovanju. Namen te skupine ni predavanje, sploh ne. Ni poučevanja in nekega dajanja 
nasvetov. Kot socialna delavka, ki sem delala z invalidno populacijo, sem delovanje društva kot takega 
poznala že od prej. V svoji poklicni karieri sem podobne skupine ustanavljala in vodila že prej. Ob upokojitvi 
pa so me iz društva povabili k sodelovanju. Kot socialna delavka jim lahko podam tudi veliko koristnih 
nasvetov in odgovorov, tudi glede zakonodaje za invalidne osebe. Sama sem odprta, komunikativna, kar se 
pozna tudi pri naših srečanjih, saj so tako tudi sami udeleženci sproščeni in pripravljeni sodelovati. Na koncu 
naj dodam, da so moje izkušnje z vodenjem skupine in njihovo odzivnostjo zelo pozitivne in da tovrstna 
pripadnost skupini, ki jo čutijo uporabniki, veliko prispeva k njihovi integraciji v družbo na sploh. 

Socialna delavka  
Pozitivne izkušnje  
Obojestransko zadovoljstvo  
Predhodne izkušnje  
Po upokojitvi 
Povabilo sodelovanja  
Umik od predavanj  
Izobraževalne note  
 
Koristni nasveti  
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Zakonodaja  
Komunikativnost  
Sproščenost  
Pripravljenost sodelovanja  
 
Pozitivni odzivi na vodenje  
Pripadnost skupini  
Družbena integracija  

INT5: Moja stalna izobrazba je avtomehanik, naprej sem šel za energetika, potem sem si pokvaril vid in sem 
12 let delal kot telefonist. Od leta 2002 pa sem na zavodu za zaposlovanje in čakam, kdaj me bodo upokojili. 
Drugače pa ni učbenika. Učiš se iz dneva v dan. Imel sem samo 1 priročnik. Ni navodil. Vsak človek je 
drugačen. 

Avtomehanik  
Telefonist  
Čakanje na upokojitev  
ZZZ  
Brez usmeritev  
Navodil  
Priročnik  
Intuitivni pristop  

Imate pri vodenju pomoč? Kakšno? 

INT1: Ja, v smislu tehnične priprave, da zbere podpise, da je pripravljena pogostitev, da poskrbi za 
informacije, mi pomaga tajnica društva. Mi se z vsem ukvarjamo, tudi s pripomočki, ki jih država namenja, na 
primer računalnik in podobno, telefon, diktafon, da se dobi. Takšne informacije potem priskrbi ona. Kako bi 
pa rekel, da mi je dostikrat gospod, ki je v skupini stalen, ki je 88 let star, ima veliko življenjskih izkušenj. 
Večkrat se naslonim na njega, da pove, kakšne izkušnje. Da potem razvijamo temo. 

Tehnična podpora  
Podpisi  
Pogostitev  
Informiranje  
Tajnica društva  
Subvencija države  
Tehnični pripomočki  
Računalnik 
Telefon 
Diktafon  
Življenjske izkušnje  
Član skupine  
 
 

Pomoč tajnice ali sovoditelja  
Administrativna podpora  
 
Brez uradne podpore  
Iskanje podore med člani  
Dopolnjevanje  

INT2: Uradno mi nihče ne pomaga, ampak saj pravim, so ljudje, ta in še en gospod, ki se veliko ukvarjata z 
medosebnimi odnosi in potem včasih apeliram na njiju. Da kaj več povesta s strokovnega vidika, potem pa 
mi skupaj iz laičnega, pa tako se dopolnjujemo. Sem se že izboljšala, da bi pa rekla, da obvladam, pa še ne. 
Ko sem začela, sem veliko spraševala, tudi gospoda iz drugega društva. In mi je dal koristne nasvete. 
Poskušaj, da je čimbolj sproščeno vzdušje, ne bodi toga, da je ena tema, pa se je držiš in na tak način jaz 
tudi delujem. 

Brez uradne pomoči 
Člana skupine  
Medosebni odnosi  
Strokovni vidik  
Dopolnjevanje  
Pomanjkanje lastnega znanja  
Sodelovanje z drugimi društvi  
Nasveti  
Sproščenost vzdušja  

INT3: Pomaga mi tajnica, sovoditeljica mi rečemo. Ona bolj pošilja vabila, pa predloge, skupaj se dogovoriva 
za temo. Naša tajnica je sovoditeljica in bila je tudi prejšnjemu vodji in sedaj meni. Njej je to všeč in je včasih 
še bolj zainteresirana kot jaz. 

Tajnica 
Sovoditeljica  
Pošiljanje vabil  
Predlogi tem  
Všečnost dela  

INT4: Ne nimam sovoditelja. Sem enaka med enakimi, edino, da imajo občutek, da jih nekdo skupaj skliče in 
da jih vedno pozdravi, da malo usmerja določen pogovor. Drugače pa jaz nočem z ničemer izstopati. V vsaki 

Enakopravnost članov  
Brez pomoči  
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skupini mora biti nek vodja, saj veste, drugače lahko nastane anarhija. Vsaj vedo, na koga se obrniti. Sem 
nekak usmerjevalec za vse, da imajo občutek, da je  nekdo tam, na katerega se lahko obrnejo, ali pa da 
med sabo kaj ne paše, da mi to povejo. To, da sem vodja je bolj formalno. 

Organizacija srečanja  
Vodenje pogovora  
Usmerjevalec 
Podpora  
 

INT5: Pomaga mi partnerka. Pomaga mi kot sovoditeljica in voditeljica, kadar sem odsoten.  
Partnerka  
Sovoditeljica  
Nadomeščanje odsotnosti 

Na kakšen način se povezujete z vodji drugih skupin? Imate možnost supervizije? 

INT1: Z vodji ostalih skupin se srečujemo v Ljubljani, na Zvezi slepih in slabovidnih, kjer prideta dva 
predavatelja, ki se ukvarjata s tem iz Kopra, Branka in Tone. Ukvarjata se na splošno s skupinami za 
samopomoč, oziroma s starostniki. Onadva to vodita in sta menda za to tudi strokovno usposobljena in 
nama predstavita kakšne teme, ki so koristne za naše skupine predavata. Traja eno dopoldne, enkrat na 
leto. Tukaj supervizije je možnost malo povedati, ni pa preveč osebno poglobljeno. To je bolj kot 
izobraževanje, predavanje. 

Srečanja v Ljubljani  
ZSS 
Dva predavatelja  
Strokovno usposobljena  
Skupine za samopomoč 
Starostniki  
Predstavitev tem  
1-krat letno 
Irelevantnost supervizije  

 
1-krat letno srečanje vodji v LJ (april)  
Oblika supervizije 
Izmenjava praks/izkušenj 
Iskanje rešitev za težave  
Identifikacija tem  
Oblika pogovora  
Evalvacija dela  
 
Dva strokovno usposobljena 
predavatelja  
 
Okrnjeno sodelovanje z drugimi društvi 
(individualne vezi med vodji)  
 

INT2: Ko sem začela voditi skupino, sem se obrnila ravno na gospoda iz drugega društva, z drugimi vodji 
nimamo nekih stikov. Imamo pa enkrat letno srečanje v Ljubljani, kot nek izobraževalni dan. Jaz sem do 
sedaj bila samo enkrat. Tam imamo dva predavatelja, ki sta usposobljena na področju skupin za 
samopomoč. Potem nam predavata kakšno temo. V bistvu je to sestavljeno kot skupina za samopomoč. 
Predavatelja sta res strokovna, nista tako, da bi samo predavala, ampak gremo tudi tako, da vsak pove 
najprej o svoji skupini. Tako slišiš tudi, kako imajo v drugih društvih narejeno. Potem pa med predavanji 
apelirata na nas, naj predstavimo svoje primere, izkušnje.  
 
 
 
 
Ko sem začela voditi skupino, sem se na srečanjih seznanila s tem, kako potekajo, kakšne so teme in 
podobno.  Začeli smo samo 2-3 udeleženci pa smo ravno tako imeli. Zaenkrat pa še ni takega navala, da bi 
nas bilo 20. Se pa meni zdi do 10 udeležencev je skoraj maksimum, zgornja meja, da lahko vsak nekaj 
pove. 

Začetek vodenja 
Pomoč/nasvet člana drugega društva  
1-krat letno srečanje v LJ 
Izobraževalni dan  
Dva predavatelja  
Strokovno usposobljena  
Predstavitev tem  
Predstavitev lastnih skupin  
Izmenjava praks  
Predstavitev lastnih primerov  
Izmenjava izkušenj  
 
Potekanje skupin  
Izbira teme  
Do 10 udeležencev  
Najbolj primerno   

INT3: Sodelujemo z drugim društvom in enkrat na leto imamo v Ljubljani, to edino, da imamo evalvacijo, 
vsako leto aprila, Zveza organizira in prideta dva zelo znana iz Kopra. Sta zelo dobra predavatelja in imamo 
to enkrat letno, kakšno temo najdejo in potem se mi pogovarjamo. Je kot supervizija, povemo, če se je kaka 
težava pojavila, oni potem svetujejo, kaj je boljše, kaj se da narediti, če nekaj ne deluje v redu.  
 
 
 
 
 
 
 
Voditeljica v drugem društvu ni članica društva (ni slepa/slabovidna), prej je delala v domu upokojencev in 
ko je odšla v pokoj, je to sprejela, je pa videča. V glavnem so bolj tajniki tisti, ki to vodijo. Po društvih bili ali 

Sodelovanje z društvom 
1-krat letno v LJ  
Aprila 
Evalvacija  
Usposobljena predavatelja  
ZSS 
Pogovor 
Določanje tem 
Oblika supervizije  
Izmenjava izkušenj 
Predstavitev težave 
Iskanje rešitve  
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pa so. Ona pa je v bistvu čisto strokovno usposobljena  za delo, z njimi se veliko povezujemo, sicer pa imajo 
tudi oni precej starejšo populacijo. Mladi nimajo časa, mogoče jih ne znamo pritegniti. Sami ne pridejo, 
mogoče bi jih morali kdaj kaj povabiti, imajo sicer svoje interese in dan danes ljudje vedno bolj individualno 
živijo. 

Drugo društvo 
Vodja videč  
Sprejetje dela ob pokoju  
Strokovna podkovanost  
 
Ni mlajših članov  
Drugi interesi  

INT4: Ravno prejšnji teden sem bila v Ljubljani, kjer imamo enkrat na leto srečanje vodje skupin. In imamo 
tudi predavanje Branke Knific iz Kopra, potem je bil tam Tone Kladnik. Tam predstavimo svoje delo. V času 
mojega sodelovanja in vodenja skupine smo navezali stike s sorodno skupino iz drugega društva, kar prej ni 
bilo, in nameravamo sodelovanje razširiti še dalje. Zaenkrat nimamo možnosti supervizije, bi bilo pa 
dobrodošlo. Saj smo vsi rekli, da bi bilo fino imeti več tega, ampak ni denarja. Tam si svetujemo, 
analiziramo, če so kje kakšni problemi, pomagajo. To skoraj mora biti, da dobiš potrditev in idejo. 

1-krat letno srečanje vodij v LJ 
Predavanja voditeljev  
Predstavitev lastnega dela  
 
Sodelovanje z drugim društvom 
Novost  
Širitev sodelovanja  
Dobrodošla supervizija  
Pomanjkanje sredstev  
Potreba  
Potrditev za delo 
Usmeritve za naprej  

INT5: 1-krat na leto se srečujemo z drugimi skupinami, sem koordinator tega srečanja, že nekaj let se borim 
za te skupine. Vedno je problem denar. Sami si plačujemo potne stroške. Ne priznavajo nas kot poseben 
socialni program. Izmenjavamo si izkušnje, tako da nekaj je. To srečanje organiziram kot skupino, ni 
predavanje, pač pa izkustveno, pogovor. Pogosto tudi pomoč, ko potrebujejo . 

1-krat letno srečanje v LJ  
Koordinator srečanja  
Pomanjkanje denarja  
Izmenjava izkušenj  
Pogovor  
Nudenje pomoči  

Kako oblikujete in uresničujete program?  

INT1: Program oblikujemo sproti glede na interese, želje in potrebe udeležencev. Včasih pridejo kakšne 
gospe in nam recitirajo. Včasih se tudi pogovarjamo, kakšne teme bi vzeli, ampak ni posebne potrebe. 
Kakšne psihološke teme ali iz nevrologije jaz včasih vključim, začnem. Različno. Ne znam si zapomniti, 
kakšne teme smo vse že obdelali, mogoče ima to tajnica. Teme so v naprej pripravljene. Sedaj smo imeli 
primer, da nam je ena članica umrla, ki je bila najmlajša. Nisem vedeli, kako se lotiti zadeve in nekako sem 
imel idejo, da preveč objokovati nima smisla, saj so vsi ljudje starejši, vsi so rekli, kako je ona umrla, ko je 
tako mlada. Iz tega pa smo prišli, da smo o njej nekaj povedali, kakšno zgodbo, občutek. Potem smo pa šli v 
življenje, kako vseeno lepo živeti in prišli na to, kako si olajšati življenje v starosti. Ker ljudje rabijo pomoč, na 
primer domovi upokojencev ali pa pomoč na domu. Mislim tako se je tema razvila. Dostikrat se zgodi, da se 
teme same zgodijo. Torej lahko bi rekli, da izhajamo iz potreb udeležencev in situacij, ki se dogajajo v 
skupini, to delamo sproti. 

Sprotno oblikovanje  
Izhodišče = interes  
Želja 
Potreba  članov  
Situacija  
Vnaprej pripravljene teme  
Primer smrt najmlajše članice  
Izpoved osebnega doživljanja članice  
Prehod 
Lepota življenja  
Olajšanje življenja v starosti  
Pomoč starejšim  

Okvirno oblikovan načrt tem 
(letno/mesečno)  
 
Prednost potrebam, željam, interesom in 
življenjskim situacijam članov  
 
Udeleženci so soustvarjalci programa  
 
Spontani pogovori  
 
Nestrinjanje z ne obarvano temo o vidu 
(2-krat)  
Spodbujanje sprejemanja invalidnosti 
(preseganje predsodkov)  
 
Sproščeni pogovori  
Sprejemanje/priznavanje pomoči  
 
Sodelovanje s svojci članov  
 

INT2: V bistvu datumsko imamo program, tudi kolikšno bo število ljudi in vse tehnične podrobnosti. 
Načrtujemo tudi srečanje gosta, ki ga povabimo. Lani smo imeli gostjo. V tem smislu, teme pa vsak mesec 
sproti, ko se kaj novega spomnim. Ampak ta tema je vedno pripravljena, ni pa obvezna, ali pa je to ena 
izmed tem. Se mi zdi da dve uri o eni temi, je veliko časa. Odvisno, ali so ljudje zgovorni. Se zgodi da so 3-4 
zgovorni, ostali 3-4 pa ravno ne, iz tega vidika se čas razpolovi. Vedno pa je taka tema, da pride do 
povezanih tem in se odprejo. Ko je bila gostja, smo na vabila napisali, o čem bo tekla beseda, sicer pa ne. 
Imamo bolj prost program, ki ga soustvarjajo udeleženci, meni se to zdi prav. 
 
 

Datumsko vodenje  
Program 
Število udeležencev  
Načrtovanje srečanja gosta  
Mesečno določanje tem  
Predhodna priprava tem(e)  
Gostja 
Vabilo opis teme  
Prost program  
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Zmeraj je tako, da so teme odprte, so pa res zelo različne, recimo, ko smo dobili navodila za vodje skupine 
za samopomoč je bilo rečeno, da se o vidu ne pogovarjamo. Kar je pa meni nerazumljivo, meni se zdi, da če 
se o tem ne znaš pogovarjati, se boš o čemer koli težko odkrito pogovarjal. Ne vem, jaz imam vedno teme, 
ki so povezane. To sem jim jaz vse razložila in so se udeleženci tudi strinjali. Komuniciranje slepi med sabo 
in slepi z videčimi, vpliv statusa na komuniciranje, priznavanje same invalidnosti, kako to vpliva na 
komunikacijo, kakšne negativne posledice ima to na komunikacijo in obratno kako ima priznavanje pozitivne 
učinke na komunikacijo. Na primer o sami izgubi vida, pozitivno in negativno. Imeli smo tudi o prostem času, 
o kulturi, kako je dostopna za slepe, na kakšen način iti v gledališče, kako brati in kako priti do tega na čim 
lažji način. Ena je bila takšna o pravem prijateljstvu. Pa vpliv denarja na nas in naše življenje, uporaba 
sodobnih tehnologij, to je bilo, ko smo bili trije, sami do 35 in nas je to zanimalo. Potem smo odprli temo o 
samopodobi slepih, pa način doseganja ciljev, kako vid vpliva na same cilje. Tukaj je zelo zanimiv, ker 
imamo svoje izkušnje in tudi izkušnje drugih, ne poimensko ampak poznam nekoga … Tudi na Zvezi, ko 
sem potem vprašala, zakaj ne o vidu, niso rekli, da ne smemo, če imamo ljudi, ki želijo o tem govoriti, pa naj 
to speljemo. Tema je bila tudi o premagovanju stresa, pa vrste stresa, tu sem potem nagovorila tiste, ki vem, 
da veliko vedo o tem. Ena tema je bila, ali smo to, kar smo, bodi to, kar si. V kakšni meri smo, kar je 
povezano s temo o priznavanju svojega vida. 

Soustvarjanje z udeleženci  
Njihova odzivnost  
Odprte teme  
 
Odsvetovanje tem glede voda 
Negacija  
Nujnost  
Odkritost pogovora  
Predstavitev ideje članom  
Strinjanje  
Medosebno komuniciranje  
Priznavanje invalidnosti  
Vliv na komunikacijo  
+ in – vplivi invalidnosti  
Prosti čas  
Dostopnost kulture  
Obisk gledališča  
Branje oseb s slepoto  
Pravo prijateljstvo 
Vpliv denarja  
Uporaba IKT  
Samopodpora oseb s slepoto   
Premagovanje stresa  
Oblike/vrste stresa  
Avtentični jaz  

INT3: Mi na začetku leta naredimo zelo okvirni program, če bi povabili kakšnega predavatelja, če bi kam šli. 
Tudi to druženje z Mursko Soboto ali če sami kam gremo. Potem teme pa ne pripravljamo naprej. Včasih 
sploh nobene, včasih se samo pogovarjamo. Včasih odpremo kako temo, ki je aktualna, jutri se bomo 
pogovarjali o pustu. Nimamo tako strogo začrtano, je zelo okvirno vse skupaj. Različne teme, v učbeniku 
skupin za samopomoč pravijo ne o politiki in ne o veri in jaz se tega strogo držim. Čim manj. Včasih jamrajo, 
kako imajo premalo denarja in take, ampak jaz to ustavim, ker ne pelje nikamor.  
 
 
 
 
Jaz se ne strinjam, da se ne bi pogovarjali o vidu, to nas povezuje in mi se pogosto pogovarjamo o tem. Jaz 
pravim, eno članico imamo, ki se je zelo ne rada pogovarjala o tem in sem ji povedala, da ravno o tem se 
moraš pogovarjati. Imaš verjetno predsodke do tega in to moraš pri sebi razčistiti. Pozoren pa moraš biti, če 
je kdo zelo občutljiv, na kakšen način ti o tem govoriš, mogoče bolj splošno kot osebno, če o tem ne želijo. 
Mi se pogosto pogovarjamo o tem kako gredo po mestu, Ptuj je sedaj mesto po meri invalidom in tudi 
Majšperk sedaj. In mi se večkrat pogovarjamo o poteh, ali se je komu kdaj kaj zgodilo, mu je kdo pomagal, 
ali ni želel pomagati. 

Oblikovanje plana  
Začetek leta 
Okvirni načrt 
Gosti 
Izleti  
Druženje z društvi  
Brez predhodne priprave teme  
Pogovor  
Sproščenost  
Aktualne teme 
Pust  
Brez politike/vere  
Pomanjkanje denarja  
Ustavitev tem 
 
Nestrinjanje  
Odsvetovanje tem o slepoti  
Predsodki 
Preseganje s pogovori  
Pozornost na občutljivost  
Obvladovanje mesta  
Gibanje  
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INT4: Popolnoma skupaj oblikujemo program, sproti z udeleženci, oni predlagajo teme. Ni namen te skupine 
predavanja, ampak so čisto splošna srečanja. Lahko se naprej zmenimo za kakšno temo, ampak vam 
povem, da smo se zmenili za temo, potem pa smo čisto druga obravnavali.  Pač vsak pove svoje. Imeli smo 
na primer temo, potem pa smo napletli pogovor o izvoru imen. Na društvo se zelo dobro razumemo, 
marsikdaj se nam pridruži tudi predsednik društva. Jaz delam tako kot sem navajena in mislim, da delamo v 
redu. Za enkrat funkcionira, kako dolgo bom pa lahko, pa ne vem. Kot socialna delavka sem delala z 
ranljivimi skupinami uporabnikov in ugotavljala, kako pomembno je, da imajo ti ljudje oporo v svojih 
prizadevanjih za izboljšanje kakovosti življenja. Svoje izkušnje sem vnesla v delo skupine, kar mi je uspelo, 
saj so naša srečanja, kot jih imenujemo, vedno dobro obiskana. Veliko zadovoljstvo pa mi pomeni tudi, ko mi 
povedo, da so komaj čakali, da se spet dobimo, se pogovorimo in si na ta način širimo obzorja in 
pomagamo. 

Skupno oblikovanje programa  
Sprotno načrtovanje  
Sodelovanje udeležencev  
Predlaganje tem  
Srečanje  
Ne predavanje  
Vnaprej dogovor teme  
Odstopanje  
Dobro počutje  
Nudenje opore  
Kakovost življenja  
Vključevanje izkušenj  
Veselje do srečanja  
Dober obisk  
 

INT5: Za celo leto naprej oblikujem nekje do konca leta. Ampak to je sprotno prilagajanje tem, prednost 
dajem udeležencem in ne tistemu, kar imam napisano. Gledam na povpraševanje, ali ima kdo kakšno 
posebno željo za katero temo in to upoštevam. Delujem na zaupanju, na osebnem stiku. Zato sem s svojim 
delom zadovoljen. Ne popolnoma, ampak sem. Skupine niso zato, da bi jih učili, ampak zato, da vsak sam 
spozna, kaj bi rad. Gre za usmerjanje. Ne prinesemo vsega na krožniku. Že dovolj je, da priznajo, da 
potrebujejo pomoč. Delamo tako s člani kot njihovimi svojci, imamo člana, ki hodi z mamo, eden, ki hodi z 
ženo, delo je težje, rezultati pa so boljši. Moj namen je bil vedno pomagati in nuditi pomoč tistim nad 50 let, 
ker nimajo pri nas nobene rehabilitacije in so prepuščeni sebi, sedijo doma.  

Sprotno prilaganje tem 
Letni plan  
Prednost željam  
Povpraševanje  
Zaupanje  
Osebni stik  
Usmerjanje  
Priznavanje pomoči  
Dosežek  
Vključenost svojcev  
Boljši rezultati  

Povabite kdaj zunanjega gosta, se kam odpravite? Kakšen je odziv?  

INT1: Ja, ja. To kar tajnica zrihta, to so neke ženske, ne vem, kako se klub imenuje, in je namenjen ravno 
temu, da recitirajo okoli. Pripravljamo se na to, da pride ena gospa, ki se ukvarja z meditacijo. Enkrat je 
naneslo, da je hčera od članice prišla zraven na skupino in je beseda nanesla na meditacijo in veliko je 
vedela o tem. Bilo je veliko zanimanje, pa smo se dogovorili, da poskusimo. Da pripeljemo strokovnjakinjo 
za meditacijo, to sedaj Petra ureja. Odziv uporabnikov je pozitiven, so zelo odprti. 

Recitacije žensk  
Meditacija  
Hčerka člana  
Veliko zanimanje  
Pozitivni odzivi  
Odprtost  
V pristojnosti tajnice  

Enodnevni izleti  
Poletni meseci  
Gostovanje predavateljev  
 
Izziv za predavatelje  
 
Skupna organizacija predavanja z 
drugimi društvi 
Nižanje stroškov  
 
Pozitivni odzivi  

INT2: Lani je bil en predlog s strani naše strokovne sodelavke, nekako so bile povezane, verjetno 
poznanstvo. Bila je iz društva gibalno oviranih Slovenije, ki se ukvarja z nasiljem nad invalidi. Prišla je, 
predstavila društvo, s čim se ukvarjajo, kakšne so možnosti, če si se želel včlaniti, če vidiš, da bi potreboval 
pomoč in potem smo se pogovarjali o samem nasilju. Ta skupina je bila res super. Pogovarjali smo se o 
vrstah nasilja, predstavila nam jih je. Kaj je najbolj pogosto in tako naprej. Odziv uporabnikov je bil super. 
Mislim, da je bila kar stalna zasedba nekje okoli 7 udeležencev. Zdelo se mi je zelo pozitivno, zato bomo s 
tem nadaljevali. Jaz lahko vodim, ampak tako strokovno pa ne, predvsem določene teme, tisti, ki je 
specializiran za neko temo to lažje in še mene malo razbremeni. 

Predstavitev društva 
Nasilje nad invalidi  
Včlanitev  
Pogovor o nasilju 
Vrste nasilja  
Pogoste oblike  
Odzivi/reševanje  
Dober odziv  
 

INT3: Povabimo kakšne zunanje goste ali iz zdravstva ali psihologije ali zdravnika za oči, različne goste smo 
že imeli. Po navadi pa to razširimo na celotno društvo, ne samo za skupino, ker takšen strokovno 
usposobljen človek ima svojo ceno in je škoda samo za par ljudi. Tako, da potem to združimo. Torej potem 
tudi tisti, ki niso člani skupine, spremljajo. Odziv je tako pač, niso vedno navdušeni, kakor kdaj, verjetno je 

Zdravstveno osebje  
Psihologi  
Okulisti  
Širše občinstvo  
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tudi odvisno od imena in teme. Danes imaš vse povsod vsega polno, težko najdeš nekaj zanimivega, nekaj 
aktualnega, da preglasi nekaj milijon informacij, ki jih dobiš čez glavo vsak dan. Danes moraš biti umetnik, 
da se ne zgubiš v vsem. 

Strošek organizacije  
Različni odzivi  
Pestrost ponudbe  
Informacijska zasičenost  
 

INT4: Ja radi gremo kam, radi koga povabimo, glede na to, kakšni so interesi, ki se pojavijo in kam nas 
povabijo. Na primer v grad, muzej, povabimo pa tudi drugo društvo in si gremo ogledati kakšno znamenitost, 
spomenik, knjižnico, bili smo tudi že v Murskosoboškem parku, kar gremo in sedaj se dogovarjamo, da bi za 
zaključek nekam odšli. Po navadi enodnevni izleti, ker to so starejši in jim ne odgovarja, da bi več dni hodili 
okoli. V maju bomo imeli eno splošno predavanje, pride psihiater gospod Magdič. Dvakrat na leto pride in se 
naša skupina priključi izobraževanju, ki je za vse člane. Z gospodom se prej pogovoriva, kaj bi bilo najboljše, 
ker se že od prej poznava. To zaradi denarja razširimo na vse društvo, ampak naši kar pridejo in so 
pozitivni. Uspešno delujemo, tudi dobimo potrditve. Veliko jim pomeni ta skupina. 

Obiski 
Povabila  
Pogojeno z interesom  
Grad/muzej 
Druga društva  
Park/knjižnica  
Enodnevni izleti  
Predavanja  
Psihiater  
Skupna organizacija  
Stroški organizacije  
Pozitivni odzivi  

INT5: Čez poletje nismo na eni lokaciji, ampak hodimo okrog po Sloveniji. Največ smo na Gorenjskem. Bili 
smo tudi v nordijskem centru, peljali smo se po Ljubljani z ladjo, šli smo pogledati muzej. Če predstavim na 
primeru, trenutno imamo žensko, ki bi rada prestavila Bohinj in rada bi preučevala, kako slepi in slabovidni 
sprejemajo informacije. Zanima jo, ali se da z njimi tudi kaj narisati, pogledati sam kraj. In smo se odločili, da 
gremo. Zmeraj je uspeh pri takšnih probah, ali zaradi same komunikacije, ali zaradi tega, da grejo poskusiti 
nekaj. Zanimivo je tudi za predavatelje, ki so navajeni predavati v slikah, pri nas pa to ne gre. Bistven je tip. 
Marsikaj se da tudi tako pokazati. 

Poletni izleti  
Gorenjska  
Nordijski center  
Izlet z ladjico  
Muzej  
Risanje  
Izziv za predavatelje  
Brez slikovnega gradiva  

Ali za svoje delo prejemate plačilo? Na kakšen način?  

INT1: Želeli so mi plačati, z denarjem, pa sem zavrnil, ne želim, ker jaz tudi veliko dobim od tega. 
Ponudba plačila 
Zavrnitev  
Osebna izpolnitev  

Prostovoljstvo  
 
Različna praksa kritja stroškov  
 
Osebno zadovoljstvo – motivacija  

INT2: Jaz sem članica, potem vodja in sedaj sem tukaj še preko zaposlitvene rehabilitacije in že veliko let 
sodelujem z društvom. V samem začetku sem rekla, da bi to delala prostovoljno, pa so vztrajali, da se mi 
povrnejo vsaj stroški prevoza, sedaj sem pa tako tukaj preko zaposlitvene rehabilitacije in delam to v okviru 
tega. 

Zaposlitvena rehabilitacija  
Ponudba plačila  
Potni stroški   

INT3: Še potnih stroškov ne dobim, ki pa jih veliko porabim za avtobuse. Takšen je bil pač dogovor, da je 
stvar čisto prostovoljna. Mogoče potne stroške bi vseeno lahko, ko si aktiven na več področjih, ampak ni 
plačila. Da bi pa kakšen honorar dobivali pa pri nas ni in mislim, da tudi ne bo. Potni stroški se mi ne zdijo 
sporni, medtem ko prejemat denar se mi vseeno ne zdi, ker si le med sabo pomagamo. 

Prostovoljstvo  
Brez povrnitve stroškov  
Spornost 
Medsebojna pomoč  

INT4: Ko potujem na izobraževanje vodij skupin v Ljubljano, enkrat na leto, prejmem potne stroške. Dvakrat 
na leto pa prejmem honorar, za prvo in drugo polletje delovanja. Sicer je pa to popolnoma prostovoljno. 

Potni stroški  
Letno izobraževanje v LJ 
2-krat honorar  
Prostovoljnost  

INT5: Razen povrnjenih potnih stroškov je vse volontersko. Zame je plačilo beseda »hvala«. Ni vse v 
denarju. 

Prostovoljnost  
Hvala = plačilo 
Potni stroški plačani  

Se zavedate negativnih učinkov skupin za samopomoč na udeležence in ali ste se s katerimi že srečali? 

INT1: Nisem razmišljal, ko pomislim bi našel primer, ko se je pojavilo, da je udeleženec negativno vplival na 
skupino, mislim, da tisti, ki ne čutijo učinka prej zapustijo skupino. Na začetku sem imel nekaj pomislekov 

Zapustitev skupine  
Ne zaznavanje učinka  

Zapustitev skupine  
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TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

zaradi starostne razlike. Smo izglasovali tudi, da se tikamo, kjer smo imeli nekaj težav na začetku, in jaz 
sedaj gladko 92 let stari gospe rečem ti. Nekaj časa smo se mučili, sedaj pa smo enaki. Novi, ki pridejo, 
malo trpijo. Morda velikost skupine se je zgodilo, da jih je bilo 15. Pri 15-ih je gneča, ampak je taka večja 
energija, ni pa globine. Jaz bi rekel, 10 je maksimalno število, kjer se da dobro delati in so vsi slišani. 

Starostna razlika  
Izglasovanje tikanja  
Doseg enakopravnosti  
15 članov  
Gneča 
Neslišanost vsakega  
Primerno število je 10  

Nespoštovanje pravil zasebnosti  
 
Preveliko število članov  
(usmerjanje pogovora)  
 
Pretirana zgovornost VS pretirana 
zadržanost  
Iskanje ravnovesja  
 
 

INT2: Ja v bistvu zelo na začetku sem imela eno tako negativno izkušnjo. Na začetku smo določili pravila, 
anonimnosti in da, kar se tukaj pove je zasebno, tudi v smislu poslušanja. Mogoče sem malo premalo dala 
na to poudarek. V skupini so se pojavili novi ljudje in morala bi ta pravila ves čas ponavljati, mogoče sem 
bila tukaj malo neprevidna. Prišlo je do tega, da je eden izmed udeležencev podal nekakšen nasvet, malo 
kritike na enega člana in se je to pojavilo na Facebooku. Ne konkretno ime in tema, ampak vsi, ki smo bili na 
skupini, smo vedeli, za kaj se je šlo, drugi pa lahko začnejo spraševati in on to lahko pove. Takrat sem 
reagirala, malo bolj strogo jim zadala, da želim, da je skupina zasebna in zaupna, da vse ostane v skupini. 
Ni bila tako slaba izkušnja, lahko bi se pa razvilo v kaj, kar komu ne bi ustrezalo. Lahko se nadaljuje tudi 
naprej, v drugih primerih.  
 
Ja kmalu za tem se je zgodilo, da nam je eden od udeležencev zaupal stvar, ki jo redko kdo ve in sem 
izkoristila priložnost in posebej poudarila zaupanje. Jaz sem pri obvladovanju udeležencev mogoče še malo 
nespretna. Imamo namreč eno udeleženko, ki je zelo tiha, pa jo potem malo vmes nagovorim in povprašam. 
Že na samem začetku jo vključim, ker jo poznam, jo malo bolj vključim. Poskušam, ampak mi še ne uspeva. 
Nekaterim že veliko pomeni, da so tukaj, da niso doma. Tako, da silim tudi ne. So pa po drugi strani tisti, ki 
so preveč zgovorni, ki skačejo v besedo, ne znajo počakati na vrsto. 

Začetna negativna izkušnja  
Določitev pravil 
Spoštovanje zasebnosti 
Se ni obnavljalo 
Ponavljajo 
Zaupen pogovor 
Kritika člana  
Deljena na FB  
Strog odziv vodje  
Ponovitev pravil  
Novi člani  
 
Zadržanost članice  
Poskus vključitve  
Nespretnost vodje  
 
Pretirana zgovornost  
Skakanje v besedo 
Slabo poslušanje  
 
Obvladovanje/usmerjanje pogovora  

INT3: Mi že prej gledamo, da v skupino negativnega člana niti ne damo. Smo zaprta skupina. Znotraj 
skupine se nam kaj takega ni zgodilo. Določenih ljudi, ki so konfliktni, ali pa ljudje, ki se ne razumejo med 
sabo. To je malo tak ne, vsi člani društva imajo pravico do vsega, kar društvo ponuja, ampak res je, da 
zaenkrat takšnih ne sprejmemo, ki bi lahko bili moteči. Imeli smo smrtne slučaje in smo se o enem veliko 
pogovarjali o drugih dveh ne, ker se mi zdi, da nekaterim je to težka tema, mene to ne gane, zaradi mene se 
lahko o tem pogovarjamo, ampak se pojavi. Poskušaš to upoštevati, ker se tisto vzdušje pokvari, ni več 
dobro in se pokvari. Da ni prehudo. Mogoče velikost skupine, mislim, da 15 ljudi je maksimum, če bi vsi 
hodili. Jaz pravim, do 12 ljudi, ker ko ne vidiš, je tudi obvladovati toliko ljudi velika težava, ni enostavno. Tudi 
šibkejši členi se hitro potem skrijejo in seveda jih imamo. Pomen je, da vsak nekaj pove. 

Zaprta skupina 
Selekcija vstopa novih  
 
Zadržanost  
 
Preveliko število (15) 
Največja številka 12 
 
Težava usmerjanja pogovora  
Prevladovanje in skrivanje članov  

INT4: Naša skupina je homogena, med sabo se razumemo, se veliko pogovarjamo, vsak ima možnost 
izraziti svoje mnenje in k temu jih tudi vzpodbujam. Nihče se ne čuti odrinjenega, vsi so enakovredni in to 
tudi čutijo in radi pridejo na naša srečanja. Še nikoli se nismo sprli, morebitna drugačna mnenja rešujemo z 
dialogom. Tudi jaz ne želim dajati vtisa, da sem vodja skupine, vsi smo enakovredni. Se pa zgodi, da kdo 
veliko govori, pa ne, da bi želel biti dominanten, ampak so ljudje, ki veliko govorijo, ali pa počasi, pa 
razglablja eno misel zelo dolgo, potem jaz rečem: »Gospa super ste to sedaj povedali, smo vas slišali, sedaj 
pa dajmo možnost še drugi gospe in se bomo skupaj pogovorili.«, v takšnem smislu. Eni so bolj zgovorni, 
drugi manj. Gospod, ki je slep in hodi iz okolice Maribora, on noče nobene pomoči in moreš prav paziti, da 
nisi preveč zaščitniški do takih oseb. 

Homogenost skupine  
Dobro razumevanje  
Izražanje mnenja  
Spodbujanje  
Enakopravnost  
Reševanje z dialogom  
 
Različna zgovornost 
Retoričnost članov  
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Stopnja pomoči  
Občutljivost  

INT5: Problem je, ker udeleženci ne govorijo o sebi, ampak o drugih. O sebi govoriti pa je včasih težko. Bolj 
kot je tiho, bolj govori o drugih, potem pa ugotoviš, da so tisto dejansko njegovi problemi. Če sam ne zaprosi 
za pomoč, mu ne morem pomagati. Potrebno se je najprej zavedati, potem lahko svoje izkušnje preneseš na 
druge. Če si sam ne narediš načrta, ne boš zadovoljen. Ne morejo drugi delati načrtov zate. Zaradi 
slabovidnosti smo zelo občutljivi na to, kar drugi rečejo in storijo. Ampak pomembno je povedati. Reči 
»prosim« in na koncu »hvala«. Ogromno se da v skupinah narediti. Ovira je lahko tudi moteč člen, oseba, ki 
preveč govori ali obratno, ko ne želi govoriti, eni več odnesejo kadar samo poslušajo in so tiho. Včasih se 
preveč posvečajo vidu, to je ves čas prilagajanje, nikoli se ne konča, potrebno je veliko časa.  

Govor o drugih  
Težave govorjenja o sebi  
 
Skrivanje problemov  
Nepriznavanje potrebe pomoči  
 
Pretirano govorjenje  
Zadržanost  
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10.3 PRILOGA 3: KLJUČ ZA INTERPRETACIJO TRETJEGA 

RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 

TRDITVE, KI VELJAJO ZA PODPORNO SKUPINO (support groups) 

ČE SO NASLEDNJE TRDITVE OZNAČENE Z DA: 

Naša skupina je podporna. 

Srečanja naše skupine so nestrukturirana. 

Udeležba v skupini je prostovoljna. 

Naša skupina nima posebne ideologije. 

Naša skupina je brezplačna. 

V naši skupini je prisoten strokovnjak. 

Vsi člani skupine za samopomoč so tudi člani društva slepih in slabovidnih. 

Namen naše skupine je čustvena opora. 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo informacije o skupnem problemu. 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo medsebojno čustveno oporo. 

Namen naše skupine je izobraževanje. 

ČE SO NASLEDNJE TRDITVE OZNAČENE Z NITI-NITI: 

V naši skupini se poslužujemo uporabe različnih metod. 

Vsi člani, ki obiskujejo našo skupino, imajo enako težavo, situacijo ali okvaro. 

Ideologija naše skupine je ves čas prisotna in je namenjena soočanju s situacijo 
osebe. 

Namen naše skupine je družbena sprememba. 

Namen naše skupine je čustvena opora. 

Namen naše skupine je izobraževanje. 

Namen naše skupine je osebna sprememba. 

Naša skupina nima posebne ideologije. 

Naša skupina je edukativna. 

Naša skupina je usmerjena na spremembo. 

Naša skupina je namenjena medsebojni pomoči. 

Naša skupina naslavlja posameznikovo življenjsko težavo, ki si jo delijo vsi člani 
skupine. 

Srečanja naše skupine so nestrukturirana. 

Srečanja naše skupine so strukturirana. 

 

TRDITVE, KI VELJAJO ZA SKUPINO ZA SAMOPOMOČ (self-help groups) 

ČE SO NASLEDNJE TRDITVE OZNAČENE Z DA: 

Naša skupina je podporna. 

Naša skupina je edukativna. 

Naša skupina je usmerjena na spremembo. 

Naša skupina je namenjena medsebojni pomoči. 

Naša skupina naslavlja posameznikovo življenjsko težavo, ki si jo delijo vsi člani 
skupine. 

Naša skupina nima vodje, ampak je delo vodje razporejeno med vse člane. 

Naša skupina je brezplačna. 

Namen naše skupine je družbena sprememba. 

Namen naše skupine je osebna sprememba. 

Udeležba v skupini je prostovoljna. 
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Ideologija naše skupine je ves čas prisotna in je namenjena soočanju s situacijo 
osebe. 

Vsi člani, ki obiskujejo našo skupino, imajo enako težavo, situacijo ali okvaro. 

V naši skupini se poslužujemo uporabe različnih metod. 

Srečanja naše skupine so usmerjena na nalogo. 

Srečanja naše skupine so strukturirana. 

Naša skupina je podporna. 

Naša skupina je edukativna. 

Naša skupina je usmerjena na spremembo. 

Naša skupina je namenjena medsebojni pomoči. 

Naša skupina naslavlja posameznikovo življenjsko težavo, ki si jo delijo vsi člani 
skupine. 

Naša skupina nima vodje, ampak je delo vodje razporejeno med vse člane. 

ČE SO NASLEDNJE TRDITVE OZNAČENE Z NITI-NITI: 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo medsebojno čustveno oporo. 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo informacije o skupnem problemu. 

Naša skupina nima vodje, ampak je delo vodje razporejeno med vse člane. 

V naši skupini je prisoten strokovnjak. 

Vsi člani skupine za samopomoč so tudi člani društva slepih in slabovidnih. 

Srečanja naše skupine so usmerjena na nalogo. 
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10.4 PRILOGA 4: BARVNO KODIRANJE TRDITEV 

TRDITVE INT1: INT2: INT3: INT4: INT5: 

Naša skupina je podporna. NE DA DA DA NITI-NITI 

Naša skupina je brezplačna. DA DA DA DA DA 

Udeležba v skupini je prostovoljna. DA DA DA DA DA 

Srečanja naše skupine so usmerjena na nalogo. NE NE NE NE NE 

Namen naše skupine je čustvena opora. DA DA DA NITI-NITI DA 

Naša skupina nima vodje, ampak je delo vodje 

razporejeno med vse člane. 
NE NITI-NITI NE NITI-NITI NITI-NITI 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo 

medsebojno čustveno oporo. 
DA DA DA DA DA 

Naša skupina je skupina, katere člani si nudijo 

informacije o skupnem problemu. 
DA DA DA DA DA 

Srečanja naše skupine so strukturirana. DA NE NE NITI-NITI NITI-NITI 

Srečanja naše skupine so nestrukturirana. NE DA DA NITI-NITI NITI-NITI 

Ideologija naše skupine je ves čas prisotna in je 

namenjena soočanju s situacijo osebe. 
NE NITI-NITI NE NE NE 

Namen naše skupine je družbena sprememba. NITI-NITI DA NE NITI-NITI NE 

Vsi člani, ki obiskujejo našo skupino imajo enako 

težavo, situacijo ali okvaro. 
NE NE DA NE NE 

Naša skupina nima posebne ideologije. DA DA DA DA NE 

Namen naše skupine je izobraževanje. NE NITI-NITI NE NITI-NITI NITI-NITI 

Vsi člani skupine za samopomoč so tudi člani 

društva slepih in slabovidnih. 
NE DA DA DA NE 

Namen naše skupine je osebna sprememba. NE DA NE NE DA 

Naša skupina je usmerjena na spremembo. NE DA NE NITI-NITI DA 

V naši skupini se poslužujemo uporabe različnih 

metod. 
NE NITI-NITI DA NITI-NITI DA 

Naša skupina naslavlja posameznikovo 

življenjsko težavo, ki si jo delijo vsi člani skupine. 
DA NITI-NITI DA NITI-NITI DA 

Naša skupina je edukativna. NE DA NE DA NITI-NITI 

Naša skupina je namenjena medsebojni pomoči. DA DA DA DA DA 

V naši skupini je prisoten strokovnjak. NE NE NE NE NE 

 

Z modro barvo so označeni odgovori, ki sovpadajo za obe vrsti skupin.  

Z zeleno barvo so označene odgovori, ki po definicijah opisujejo podporno skupino.  

Z oranžno barvo so označene odgovori, ki po definicijah opisujejo skupino za 

samopomoč.  


