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Povzetek 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju so ena izmed skupin oseb s posebnimi potrebami. 
Normalizacija in deinstitucionalizacija v zadnjih letih oblikujeta trende razvoja socialnega 
varstva, zaradi česar se poudarja pomen premeščanja oseb z motnjami v duševnem razvoju 
iz institucij v manjše bivalne kapacitete, tj. bivalne enote, umeščene znotraj manjših krajev 
ali mest. Bivalne enote so lahko najučinkovitejša možnost bivanja za nekatere osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. Uporabnikom je kljub večji samostojnosti, enako kot v 
institucijah, nudena ustrezna strokovna pomoč, ko jo potrebujejo. Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju z umestitvijo bivalnih enot v lokalno okolje lahko postanejo vidnejše in 
prepoznane. Za uresničevanje kakovostnega bivanja in življenja je namreč nujno, da se 
uporabniki bivalnih enot vključijo v lokalno skupnost, ki naj jih sprejme kot enakopravne 
člane. Podlaga za sprejemanje so zagotovo primerna ozaveščenost, empatičnost in čuteč 
odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki je v medijih še vedno izpostavljena kot 
problem. V empirični raziskavi, ki smo jo izvedli na vzorcu 112 anketirancev, smo 
obravnavali ozaveščenost in stališča odraslih oseb na Gorenjskem o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju in bivalnih enotah. Ugotovili smo, da so anketiranci do določene mere 
informirani o osebah z motnjami v duševnem razvoju, saj določene značilnosti teh oseb 
zamenjujejo z značilnostmi duševnih motenj. Stališče, ki so ga anketiranci izrazili do 
morebitne umestitve bivalne enote v njihovo bližnjo okolico, je večinoma pozitivno. 
Mnogo anketirancev si želi biti ozaveščenih, ustrezne informacije pa bi najraje pridobili z 
ogledom kratkega videoprikaza ali iz brošure. Poleg tega smo ugotovili, da stopnja 
ozaveščenosti in raznoliki prehodni stiki anketirancev z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju statistično pomembno ne vplivajo na stališče do odprtja bivalne enote v njihovi 
bližnji okolici. Statistično pomembne razlike v stališču do umestitve bivalne enote v bližnjo 
okolico anketirancev so se pokazale pri spolu – stališče žensk je bolj pozitivno naravnano. 
Statistično pomembnega vpliva stopnje izobrazbe na stališče do bivanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v lokalnem okolju nismo zaznali. Rezultati empirične raziskave so 
osnova za pripravo brošure, v kateri so navedene osnovne značilnosti oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in poudarjena pogosta napačna prepričanja in stereotipi. Z namenom 
razširitve vedenja o osebah z motnjami v duševnem razvoju smo zasnovali stran v 
družabnem omrežju z naslovom Bodi v stiku, ki je namenjena informiranju širše javnosti o 
osebah z motnjami v duševnem razvoju. Pri snovanju strani v družabnem omrežju bodo v 
nadaljevanju vključeni tudi študenti študijske smeri Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ter različne institucije, ki nudijo 
pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. 
 
Ključne besede: odrasli, motnje v duševnem razvoju, bivalna enota, stigma, lokalna 
skupnost, ozaveščenost 
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Abstract 
People with intellectual disabilities form an important subgroup of people with special 
needs. In the last years, the development of social welfare services is strongly governed by 
the concepts of normalization and deinstitutionalization. Therefore, a strong focus is given 
to the promotion of relocating the people with intellectual disabilities from the institutions 
to small living communities located within small settlements or towns. Living communities 
can represent the most appropriate accommodation alternative for some people with 
intellectual disabilities. Although their independence is higher than in institutions, the 
living communities still provide all the services required. Establishing community living 
arrangements in the local environment, the people with intellectual disabilities become 
visible and recognisable. To realize enhanced quality of living, the inclusion of users to the 
local community should be assured. However, the local community needs to embrace their 
new neighbours. While still remaining a problem, the successful inclusion stem from the 
appropriate awareness, empathy, and sensual relationship to the people with intellectual 
disabilities. Empirical study was conducted using a sample of 112 adult respondents from 
the upper Carniola region to asses their awareness and views about the people with 
intellectual disabilities and establishment of living communities. It was found out that the 
respondents have a medium knowledge level on the people with intellectual disabilities. 
Still, some characteristics of them are wrongly attributed to mental disorders. Views of the 
respondents about establishment of living communities in their neighbourhood were 
positive in general. Furthermore, a large number of respondents would like to be more 
aware of the intellectual disabilities. To provide the appropriate informations, the short 
video presentation or brochure were found as the most desired. It was shown, the prior 
relations of respondents with the people with intellectual disabilities do not have a 
statistically relevant association with their views on establishment of living communities. 
However, statistically relevant differences were found between the respondents views on 
establishment of living communities and gender. The women have a more positive views 
than man. Statistically significant differences were found in respondents education level 
and their views on living of people with intellectual disabilities in the local environment. 
The results of empirical study were the basis for the brochure on the people with intellectual 
disabilities, their characteristics, wrong views, and stereotypes. To improve the knowledge 
of general public on the people with intellectual disabilities, the page on social media - 
Bodi v stiku - was launched. In the future, the students of Special and rehabilitation 
pedagogy at the Faculty of Education of the University of Ljubljana and different 
institutions for people with intellectual disabilities will also join the project. 
 
Keywords: adults, intellectual disabilities, community living, stigma, local community, 
awareness 
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1 UVOD 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so del naše družbe in skupnosti. V slovenskem 
prostoru tvorijo eno izmed devetih skupin oseb s posebnimi potrebami. Pri delu z osebami 
s posebnimi potrebami strokovnjaki stremijo k čim večji kakovosti njihovega življenja. 
Pomemben del kakovostnega življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju je tudi 
primerna bivalna namestitev. Vse pogosteje se razmišlja o vrnitvi oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v njihov domači kraj in o oskrbi v lokalni skupnosti z gradnjo manjših 
domov oziroma stanovanj – bivalnih enot (CUDV Draga, b. d.). 

Za popolno uresničitev konceptov normalizacije, deinstitucionalizacije in inkluzije 
oseb z motnjami v duševnem razvoju bo potrebnega še veliko dela in sodelovanja 
strokovnjakov različnih vej znanosti. Stiki med osebami z motnjami v duševnem razvoju 
in ljudmi brez motenj so zmanjšani, če osebe z motnjami v duševnem razvoju umaknemo 
v samoto institucij. Tega se vedno bolj zavedamo. Napačne informacije o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju, ki izvirajo iz medijev, pogosto niso prikaz realnega stanja. 
Laiki si zato nemalokrat ustvarijo lastno in ne vedno pravo predstavo o tej ranljivi skupini. 
V pogovorih, ki kdaj pa kdaj nanesejo na osebe s posebnimi potrebami ali osebe z motnjami 
v duševnem razvoju, lahko večkrat opazimo, da ljudje pravzaprav ne vedo, kdo so te osebe. 
Če smo pozorni, lahko na ulici opazimo celo strah posameznikov ob srečanju z osebo, 
drugačno od njih. Iluzorno je pričakovati, da bi celotna skupnost do oseb z motnjami v 
duševnem razvoju razvila ustrezen odnos, če večina ljudi znanja s področja funkcioniranja 
in življenja oseb s posebnimi potrebami nima. Posledice so večplastne in zadevajo tudi 
bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju. Kljub teoretičnim 
tendencam umestitev bivalnih enot v skupnost ni nujno najboljša rešitev, ki bi privedla do 
kakovostnega bivanja. Če osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v skupnosti, 
občutijo negativen odnos in energijo okolice, to močno zmanjša kakovost njihovega 
bivanja in življenja. 

Ključ humanega odnosa, ki bi ga ljudje lahko razvili do oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, je tudi v ozaveščanju in nenehnem preverjanju stališč do drugačnosti. Pri tem je 
pomembna vloga strokovnjakov, ki so seznanjeni z značilnostmi in s potrebami teh oseb in 
tako lahko s strokovno ustreznimi informacijami vplivajo na mnenje laične javnosti.  

Pomena ozaveščanja se zavedajo tudi v Vladi Republike Slovenije, saj je bil pri 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije leta 
2014 sprejet Akcijski program za invalide 2014–2021. Program opredeljuje več ciljev, ki 
jih v Sloveniji želimo doseči na področju življenja invalidov, kamor uvrščamo tudi osebe 
z motnjami v duševnem razvoju. Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in 
senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih skupaj z drugimi ovirami 
lahko omejujejo pri polnem in učinkovitem sodelovanju v družbi (Zakon o izenačevanju 
možnosti invalidov, 2010). Med cilje akcijskega programa spadata tudi informiranje in 
ozaveščanje. Program spodbuja informiranje širše javnosti, s katerim bi poskušali 
zagotoviti dojemanje invalidov kot enakovrednih in enakopravnih članov družbe. Eden 
izmed ukrepov, ki spadajo na to področje, je izdajanje informativnega gradiva za 
ozaveščanje laične javnosti (Poročilo o uresničevanju akcijskega programa za invalide 
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2014–2021 v letu 2014, 2015). Z izdelavo konkretnega gradiva bomo tudi v magistrskem 
delu poskušali javnost informirati o osebah z motnjami v duševnem razvoju.  

V magistrskem delu smo raziskovali, v kolikšni meri so ljudje ozaveščeni o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju in kakšno je njihovo stališče do umestitve bivalne enote v 
njihovo bližino. Želeli smo izvedeti, ali ozaveščenost in predhodni stiki z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju pomembno vplivajo na stališče ljudi. Lačen (2016) trdi, da 
bi bila normalizacija lahko uresničena v večji meri, če bi družbo nenehno informirali in 
ozaveščali. S pričujočim magistrskim delom želimo doseči, da bi več ljudi izvedelo, kdo 
pravzaprav so osebe z motnjami v duševnem razvoju. Del magistrskega dela je tudi 
priprava in oblikovanje brošure, s katero bomo ljudi seznanili z značilnostmi oseb z 
motnjami v duševnem razvoju in možnostih njihove nastanitve. Brošuro bomo razdelili po 
različnih javnih institucijah na Gorenjskem. Spletna družbena omrežja danes uporabljajo 
mnogi ljudje, največ mladi, vse pogosteje pa ga uporabljajo tudi starejši. Poleg brošure smo 
za informiranje ljudi zasnovali stran v enem izmed družabnih omrežij – Bodi v stiku, po 
kateri bodo informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju lahko dosegle tudi ljudi 
zunaj Gorenjske. K sodelovanju pri projektu bomo povabili tudi študente študijske smeri 
Specialna in rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki 
bodo dejavno vključeni v osveževanje informacij na strani v družabnem omrežju. 
Institucijam in društvom, namenjenim osebam z motnjami v duševnem razvoju, bomo 
ponudili, da njihove nove ali zanimive projekte delimo na omenjeni strani.  

  



   

 3 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
Strokovnjaki motnje v duševnem razvoju opredeljujejo glede na različne kriterije, zato 

je težko izpostaviti samo eno definicijo, ki bi zajela vse značilnosti oseb z motnjami v 
duševnem razvoju (Novljan, 1997). V zadnjem času se pri osebah z motnjami v duševnem 
razvoju poudarjajo njihove zmožnosti in ne primanjkljaji. Hkrati se spreminjajo tudi 
stališča do teh oseb, ki so vse bolj pozitivna.  

Po svetu so motnje v duševnem razvoju opredeljene glede na tri klasifikacijske sisteme, 
ki jih podajajo Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj – DSM 5 (American 
Psychiatric Association, 2014), Mednarodna klasifikacija bolezni – MKB 10 (World 
Health Organization, 2010) ter Ameriško združenje za intelektualne in razvojne 
primanjkljaje – AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities, 2017). Po DSM 5 so motnje v duševnem razvoju napake v razvoju, ki 
vključujejo intelektualne primanjkljaje in primanjkljaje na področju prilagoditvenega 
vedenja, ki se izražajo po konceptualnih, socialnih in praktičnih spretnostih. Motnje v 
intelektualnih funkcijah in prilagoditvenem vedenju se morajo pojaviti med razvojem 
(Carr, Linehan, O’Reilly, Walsh in McEvoy, 2016). Za opredelitev motenj v duševnem 
razvoju sledimo naslednjim kriterijem (prav tam):  

a) primanjkljaji v intelektualnih funkcijah, kot so reševanje problemov, načrtovanje, 
abstraktno mišljenje, presojanje, akademske veščine. Primanjkljaji morajo biti 
potrjeni na podlagi klinične ocene in individualnih standardiziranih testov 
inteligentnosti; 

b) primanjkljaji v prilagoditvenem vedenju, ki se kažejo v težjem doseganju osebne 
samostojnosti in socialne odgovornosti. Brez ustrezne podpore se primanjkljaj kaže 
pri vsakdanjih opravilih, kot so komunikacija, socialna udeleženost, samostojnost 
v različnih okoljih, kot so dom, šola, delo in skupnost. 

MKB 10, ki se kot klasifikacijski sistem uporablja v Evropi, motnje v duševnem 
razvoju opredeljuje glede na naslednje značilnosti oziroma zahteve (prav tam): 

a) znižano raven intelektualnih sposobnosti, ki se kaže v zmanjšani zmožnosti 
prilagajanja vsakodnevnim zahtevam normalnega socialnega okolja;  

b) ocena mora biti podana na podlagi kliničnega opazovanja, standardiziranih lestvic 
prilagoditvenega vedenja in psihometričnih testov. 

Po MKB 10 lahko motnje v duševnem razvoju delimo na lažje, zmerne, težje in težke. 
Za lažje motnje v duševnem razvoju je značilen razpon inteligenčnega kvocienta (v 
nadaljevanju IQ) med 50 in 69. Otroci imajo lahko težave pri učenju. Odrasli dosežejo 
mentalno starost od devet do dvanajst let. Mnogo odraslih se vključi v zaposlitev, saj so za 
delo sposobni. Zmožni so dobrih socialnih zvez (prav tam). Za zmerne motnje v duševnem 
razvoju je značilen razpon IQ od 35 do 49. Večina otrok kaže razvojni zaostanek, vendar 
številni vseeno lahko razvijejo določeno stopnjo samostojnosti v skrbi zase. Pridobijo lahko 
tudi določene sposobnosti ustreznega komuniciranja in akademskih spretnosti. Odrasli 
kažejo mentalno starost od šest do devet let. Potrebujejo različne stopnje podpore za 
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življenje v skupnosti (prav tam). Razpon IQ med 20 in 34 je značilen za osebe s težjimi 
motnjami v duševnem, katerih mentalna starost v odraslosti je od tri do šest let. Te osebe 
potrebujejo stalno pomoč (prav tam). Za težke motnje v duševnem razvoju je značilen IQ 
pod 20. Mentalna starost odraslih je nižja od treh let. Značilne so večje omejitve v skrbi 
zase, komunikaciji in mobilnosti (prav tam).  

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje je določilo definicijo in 
klasifikacijo motenj v duševnem razvoju, ki jih opredeljuje kot primanjkljaj, za katerega so 
značilne omejitve v intelektualnem funkcioniranju in prilagoditvenem vedenju, ki so 
izražene v pojmovnih, socialnih in praktičnih veščinah. Primanjkljaji nastanejo pred 18. 
letom starosti. Omenjena opredelitev se naslanja na teoretični model, ki v osnovi temelji 
na večrazsežnem pristopu k motnjam v duševnem razvoju (AAIDD, 2017). Model temelji 
na odnosu med funkcioniranjem posameznika ter možnima pomoči in podpori, ki jih lahko 
razvrstimo v pet dimenzij (Not, 2008):  

- intelektualno funkcioniranje; 
- prilagoditveno vedenje; 
- sodelovanje in vključevanje; 
- interakcija in socialne vloge; 
- zdravje in kontekst vključevanja (okolica in kultura).  

Motnje v duševnem razvoju tako niso obravnavane kot končni status posameznika, 
temveč kot stanje, ki nastane v kombinaciji posameznikovega intelektualnega delovanja ter 
druženja z vrstniki in interakcij z okoljem, v katerem živi. Posledica takega dojemanja je 
drugačen pristop do teh oseb, ki se ne osredinja več samo na intelektualne primanjkljaje, 
temveč je v ospredju stopnja pomoči, ki jo osebe potrebujejo (Raziskava na nadnacionalni 
ravni na področju vključevanja mladih z motnjami v duševnem razvoju v izobraževanje in 
delo, b. d.). Model pomoči in intenziteta podpore se dodeljujeta individualno, glede na 
zmožnosti posameznika. Podpora, ki jo oseba prejema, je lahko kratkotrajna, delna, 
obsežna, redna in vseobsegajoča (Not, 2008).  

V Sloveniji se pri opredelitvi motenj v duševnem razvoju sklicujemo na Kriterije za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 
(Vovk Ornik, 2015), ki jih osvetljujemo v tem razdelku. Po uveljavljeni definiciji je motnja 
v duševnem razvoju nevrološko pogojena razvojna motnja. Pogoj je, da se pojavi pred 
dopolnjenim osemnajstim letom starosti. Kaže se na dveh področjih. Pri osebi morajo biti 
zaznane pomembno znižane intelektualne sposobnosti, kar se odraža pri oteženem procesu 
učenja, sklepanju in reševanju problemskih nalog. Vidna so odstopanja v sposobnosti 
abstraktnega mišljenja. Poleg znižanih intelektualnih sposobnosti morajo biti zaznana tudi 
odstopanja v prilagoditvenih funkcijah. Nivo prilagoditvenih funkcij opredeljujemo glede 
na otrokovo kronološko starost, hkrati pa mora biti opazno pomembno odstopanje na vsaj 
dveh področjih prilagoditvenih spretnosti – socialnem, konceptualnem in praktičnem. 
Primanjkljaji so pogosto izraženi na komunikacijskem in govornem področju, pri skrbi zase 
in samostojnosti. Opazne so tudi šibkejše socialne spretnosti, učne in delovne zmožnosti 
ter slabša skrb za lastno varnost. Raven učinkovitosti teh funkcij je povezana s splošnimi 
intelektualnimi sposobnostmi. Motnjam v duševnem razvoju se lahko pridružijo tudi druge 
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razvojne motnje. Pri oceni stopnje motnje se osredotočamo na skupni IQ in stopnjo 
prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo motnje ločujemo osebe z lažjo, zmerno, težjo in 
težko motnjo. Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se težje učijo in usvajajo 
splošna znanja, zmožni so predvsem konkretnega mišljenja ter pri komunikaciji uporabljajo 
preprost jezik. Ob individualnem pristopu ter z določenimi individualnimi prilagoditvami 
so zmožne usvojiti temeljno šolsko znanje. Lahko se usposobijo za manj zahtevno poklicno 
delo in samostojno življenje. Pri osebah z zmernimi motnjami so posamezne sposobnosti 
zelo različno razvite. Na učnem področju so zmožne usvojiti osnove branja, pisanja in tudi 
računanja, a za učenje potrebujejo konkretna ponazorila in individualne prilagoditve. 
Uspešnejše so na drugih področjih, kot so na primer gibanje ter likovno in glasbeno 
ustvarjanje. Podporo potrebujejo tudi pri vključevanju v socialno okolje. Na delovnem 
področju se lahko usposobijo za nezahtevna in preprosta opravila. Osebe s težjimi 
motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo za najpreprostejša opravila in so zmožne 
razumeti preprosta sporočila ter se nanje odzvati. Na različne načine sporočajo o svojih 
potrebah in željah. Pri tem pogosto uporabijo nadomestne oblike komunikacije. Pri skrbi 
zase potrebujejo pomoč in vodenje. Pogosto so pridružene tudi težave v gibanju ter druge 
razvojne motnje in bolezni. Osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju so zmožne le 
sodelovanja pri posameznih dejavnostih, saj sporočila in navodila razumejo zelo omejeno. 
Redko razvijejo osnove sporazumevanja, omejeni sta tudi zaznavanje in odzivanje na 
zunanje dražljaje. Potrebujejo obsežno pomoč pri negi, varstvo in vodenje. Tudi te osebe 
so velikokrat omejene v gibanju ter soočene s težkimi dodatnimi boleznimi in obolenji.  

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so velikokrat zmožne živeti same, zato 
se v magistrskem delu posvečamo predvsem osebam z zmernimi in s težjimi motnjami v 
duševnem razvoju.  

 
2.1.1 Odraslost in značilnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju 

V psihološkem slovarju je odraslost opredeljena kot čas, ko jo dosežena fizična zrelost 
in so razvite specifične biološke, duševne, kulturne in individualne značilnosti. Obdobje se 
začne po pozni adolescenci in je pogosto razdeljeno v različne kategorije po starosti 
(Nugent, 2013). Razvojnopsihološko obdobja v odraslosti delimo na zgodnjo odraslost, 
srednjo odraslost in pozno odraslost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju poteka v enakem zaporedju kot pri osebah 
brez motenj, le čas razvoja in značilnosti so drugačni. Med najtemeljnejšimi značilnostmi 
obdobja odraslosti oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je, 
da nikoli v življenju ne bodo dosegle popolne samostojnosti. Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju potrebujejo posebno pomoč, usmerjanje in vodenje tudi v obdobju odraslosti. Kljub 
temu pa tudi odrasli z motnjami v duševnem razvoju zmorejo določeno stopnjo dejavnosti, 
le da morajo biti prilagojene njihovim zmožnostim. Tako postanejo konstruktivno dejavne. 
Meje njihovih sposobnosti jim postavljamo drugi in paziti moramo, da jih ne precenimo ali 
podcenimo (Lačen, 2001). Država osebam z motnjami v duševnem razvoju s priznavanjem 
statusa invalidne osebe po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
(ZDVDTP, 1983) zagotavlja različne oblike pomoči. Vključujejo se lahko v različne 
dejavnosti in namestitve, na primer v zaposlitev pod posebnimi pogoji, varstveno-delovne 
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centre, delavnice pod posebnimi pogoji. Zanje so organizirane tudi različne oblike bivanja 
in celodnevnega vodenja v varstveno-delovnih centrih, manjših stanovanjskih in bivalnih 
skupnostih ali zavodih (Jurišić, b. d.).  

Motnje v duševnem razvoju pogosto niso izoliran fenomen, temveč se pojavljajo v 
kombinaciji z drugimi motnjami, kot so govorno-jezikovni primanjkljaji, epilepsija, 
gibalna oviranost ipd. Sekundarno nacepljene zdravstvene težave lahko omejijo 
posameznikovo naravno sposobnost za številne procese učenja (od povsem elementarnih 
do vse bolj strukturiranih oblik akademskega znanja). Tudi zato se bodo lahko pri osebah 
z motnjami v duševnem razvoju dalj časa zadrževale nedovršene in glede na starost manj 
zrele strategije učenja (Kirk, Gallagher, Anastasiow in Coleman, 2006). Rezultat tega je 
lahko pomanjkljiva in bistveno manj učinkovita avtomatizacija v akademskih veščinah 
(Žgur, 2017). 

Predstave ljudi o potrebah in željah odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju so 
pogosto napačne. Zato je pomembno opredeliti, da so tudi zanje pomembne enake vrednote 
kot za vse odrasle ljudi: zdravje, delo, prijatelji, partnerstvo. Obenem ne smemo izključiti 
možnosti vseživljenjskega učenja, ki je zelo pomembno v obdobju odraslosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Pri tem v ospredje postavljamo spretnosti, ki jih osebe 
potrebujejo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju, akademske spretnosti pa so 
manj pomembne. Za kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju sta 
odločilnega pomena prav samostojnost in neodvisnost. Zato moramo osebo uriti v uporabi 
pripomočkov, aparatov, skrbi zase ipd. (Jurišić, b. d.). Odrasel človek potrebuje in ima tudi 
pravico do osamosvojitve in svojega življenja. Tu se proces učenja nadaljuje, vendar, kot 
je že bilo omenjeno, proces ni enak učenju v otroštvu, temveč je glavni cilj osebnostni 
razvoj, ki osebam z motnjami v duševnem razvoju omogoča, da postanejo enakopravni 
člani skupnosti in zavzamejo svoj prostor v socialnem okolju (Vizija razvoja 
socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, 2004). H kakovosti življenja veliko prispeva 
tudi ustrezno oziroma pozitivno doživljanje sebe in drugih ljudi. Za tako doživljanje so 
pomembni prijateljski in partnerski odnosi tudi pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. 
Pomembno je, da jih strokovnjaki in vsi, ki delajo z njimi, spodbujajo k dajanju in 
sprejemanju. Nevarnost, ki se lahko pojavi, je, da jih obravnavamo kot večne otroke in se 
posledično odločamo namesto njih. Tako jih delamo nemočne in jim hkrati jemljemo 
možnost vključevanja v družbo, saj jih bodo ljudje s takim vedenjem težko sprejeli (Jurišić, 
b. d.). 

Pomemben del posameznikovega funkcioniranja v obdobju odraslosti predstavljajo 
prilagoditvene spretnosti. Ustrezno razvite prilagoditvene spretnosti se odražajo v večji 
neodvisnosti, ki je vidna v različnih okoljih. Osebe so bolj samostojne doma, v šoli, na delu 
in v družbi. Slabe prilagoditvene spretnosti lahko povežemo s posameznikovo 
nesamostojnostjo. Osebe, ki imajo prilagoditvene spretnosti slabo razvite, potrebujejo 
večjo stopnjo pomoči pri vsakodnevnih opravilih (Harrison in Oakland, 2008, v Stropnik 
in Kodrič, 2012). S. Sparrow idr. (2005, v Stropnik in Kodrič, 2012) navajajo, da so 
prilagoditvene spretnosti razvojno pogojene. Ljudje jih pridobivamo dlje časa in jih 
pridobimo s starostjo in izkušnjami. Pri večini ljudi je prilagoditvenih spretnosti s starostjo 
vedno več, a to ne velja nujno za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zato je pomembno 
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vseživljenjsko učenje, preko katerega jim pri razvijanju in vzdrževanju prilagoditvenih 
spretnosti pomagamo skozi vse življenje. 

Pomemben vidik odraščanja, ki je bil pri osebah z motnjami v duševnem razvoju dolgo 
zanemarjan, je spolnost. Precej časa se je domnevalo, da so te osebe brez potreb po intimi 
in spolnosti ter razmerjih z drugimi. Danes vemo, da ni tako – tudi osebe z motnjami v 
duševnem razvoju izkazujejo potrebe po intimi, partnerstvu in spolnosti (American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2013). V zgodnjem obdobju 
odraslosti je pomembno, da jim predstavimo ustrezno zaščito pred neželeno nosečnostjo. 
Včasih je treba poiskati tudi strokovno pomoč, saj se poleg neustrezne zaščite pojavljajo 
tudi druge težave, ki zahtevajo pomoč strokovnjakov, na primer samozadovoljevanje na 
javnem prostoru, pretirano iskanje telesnih stikov ipd. (Jurišić, b. d.). 

Med že omenjena področja prilagoditvenega vedenja spada tudi preživljanje prostega 
časa, ki pomembno prispeva h kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Mnoge osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo več spodbud in vodenja pri 
preživljanju prostega časa, saj se pogosto ne znajo same ustrezno zaposliti, si organizirati 
prostega časa, so bolj pasivne in manj motivirane. Pomagati jim moramo pri organizaciji 
prostega časa, s čimer vplivamo na razvoj prilagoditvenega vedenja in prispevamo k 
izkušnji vključenosti v skupnost (Žulić, Oreški Bradarić in Žižek, 2010). Ustrezno jih je 
treba spodbujati k telesnim dejavnostim, družabnim igram in vsem drugim dejavnostim, ki 
bodo prispevale k vključevanju v družbo (Jurišić, b. d.). U. Poženel (2016) navaja, da se 
otroci za zdaj pri preživljanju prostega časa največkrat odločajo za medije, veliko pa jih ta 
čas preživlja na sprehodih, kar je zagotovo pozitivno. Rezultati raziskave so pokazali tudi, 
da se otroci ob popoldnevih ne družijo z vrstniki, temveč se gibljejo zgolj v domačem krogu 
in se družijo s starši.  

 
2.1.2 Potrebe odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju pogosto opažamo motene vedenjske vzorce. 
Tako vedenje običajno ne izhaja iz same motnje, temveč je pridobljeno. Osebe z motnjami 
v duševnem razvoju se na tak način odzivajo, ker ne razumejo zunanjega sveta oziroma ker 
svet ne razume njih in njihovih potreb. Na podlagi tega dejstva lahko opazimo, da za 
njihove potrebe velikokrat ni ustrezno poskrbljeno. Prav potrebe pa so izjemnega pomena 
za njihovo življenje in razvoj (Lačen, 2016). Zadovoljevanje potreb je torej pogoj, da osebe 
z motnjami v duševnem razvoju živijo srečno. Lačen (prav tam) izpostavlja potrebe po 
emocionalni zadovoljenosti, konstruktivni dejavnosti in osebni potrjenosti.  

Prva izmed temeljnih potreb, ki jo velja omeniti, je, da čim več časa preživimo v fazi, 
ko smo emocionalno zadovoljeni. V življenju se trudimo doživeti več emocionalnega 
zadovoljstva kot nezadovoljstva in tako življenje ni tako stresno. Povsem enako potrebo 
izkazujejo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, a je njihova težava, da si življenja 
ne znajo tako zaščitniško organizirati kot ljudje brez motenj. Prav zato potrebujejo pomoč 
pri iskanju situacij, ki jih bodo emocionalno zadovoljile, kar ni preprosto. Osebe z 
motnjami v duševnem razvoju potrebujejo pristno bližino, saj je tako lažje najti rešitve, da 
bodo tudi njihove reakcije daleč od nezadovoljstva in žalosti ter motečih oblik vedenja 
(prav tam).  
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Druga človekova temeljna potreba je potreba, da dela, da je dejaven in da ta dejavnost 
vodi do nekega cilja. Tako potrebo čutijo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
vendar si zaradi znižanih intelektualnih sposobnostni življenja ne zmorejo organizirati na 
način, ki bi jim omogočal, da bi to potrebo zadovoljile. Včasih je veljalo prepričanje, da 
osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko ure in ure opravljajo enako, monotono delo, 
brez učinkov lastnega dela (prav tam). Ob neustreznem vodenju se lahko začnejo pojavljati 
vedenjske težave in nezadovoljstvo, zato je pomembno, da kader, ki dela z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju, pripravi raznolike dejavnosti, prilagojene sposobnostim 
osebe.  

Zadnja izmed temeljnih potreb, ki je nujna za zdrav osebnostni razvoj in zelo aktualna 
tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je potreba po osebni potrjenosti. Če je ta 
potreba nezadovoljena, človek lahko postane kronično nezadovoljen, kar vodi v čustveni 
stres. Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju je zadovoljitev te potrebe izjemno 
pomembna, saj imajo zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti že na začetku manjše 
možnosti za potrditev. Zavedati se moramo, da osebe z motnjami v duševnem razvoju 
nikoli ne bodo znanstveniki, vseeno pa je njihova potreba po osebnostni potrjenosti enako 
močna kot pri ljudeh brez motenj. Ker imajo manjše možnosti potrjevanja, morajo ljudje 
okrog njih izkoristiti vsako priložnost, da jim to potrditev izkažejo (prav tam). 

Strokovni delavci, starši in drugi ljudje, ki so tako ali drugače v stiku z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju, morajo pomagati pri zadovoljevanju predstavljenih potreb, 
saj tako prispevajo k optimalnemu razvoju takih oseb (Promoting person-centred values, 
b. d.) 

Brooke (2007) navaja, da je ena izmed pomembnih človekovih potreb tudi potreba po 
komunikaciji. Že v kriterijih za opredeljevanje motenj je navedeno, da je pri osebah z 
motnjami v duševnem razvoju pogosto izražen primanjkljaj na tem področju. Pogosto 
izkazujejo drugačen način verbalne komunikacije, potreba po komunikaciji pa je tudi pri 
njih vseeno prisotna. Zaradi tega potrebujejo prilagojen način sporazumevanja, tj. kratke in 
enoznačne stavke. Neprilagojena in neustrezna verbalna komunikacija dolgoročno vodi v 
neprilagojene oblike vedenja (Lačen, 2016). Da jim lahko omogočimo kar najprimernejši 
način komunikacije, je koristno upoštevati nasvete (Communicating effectively, b. d.), s 
katerimi lahko potrebo po komunikaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju uspešno 
zadovoljimo: 

- vzeti si moramo dodaten čas za izmenjavo informacij; 
- izbrati moramo primeren jezik glede na znanje jezika, ki ga zaznamo pri osebah z 

motnjami v duševnem razvoju, in zavedati se moramo, da bo komunikacija z osebo 
z zmernimi motnjami v duševnem razvoju drugačna od komunikacije z osebo s 
težkimi motnjami;  

- vedeti moramo, da je mnogo oseb z motnjami v duševnem razvoju uspešnejših na 
področju receptivnega jezika – sprejemanja informacij – kot izražanja; 

- v mislih moramo imeti, da nas odziv osebe lahko vara, kajti mislili bi lahko, da nas 
oseba razume, a nas v resnici ne, zato je treba stalno preverjati, ali nas je oseba 
razumela;  
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- nekatere osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju imajo lahko težave pri 
natančnem izražanju čustev, zato je pomembno, da se na tem mestu obrnemo na 
skrbnika ali strokovnjaka, ki z osebo dela in bi nam lahko pomagal pri razumevanju 
osebe;  

- če smo izpostavljeni gneči z mnogo glasovi in s hrupom, se je bolje premakniti na 
tišje območje. 

Obdobje odraslosti prinaša nove izzive tako osebam z motnjami v duševnem 
razvoju kot osebam brez motenj. Eden izmed pomembnih izzivov so tudi želje po novih, 
samostojnejših oblikah bivanja, želje po lastni zaposlitvi. Brooke (2007) navaja, da sta 
pomembni potrebi odraslega človeka tudi vključenost v lokalno okolje ter zaposlitev in 
služba. Oba vidika sta v Sloveniji posebej pri populaciji oseb z zmernimi, težjimi in 
težkimi motnjami še precej nerazvita, saj je tudi zakonodaja precej okorela. Tem 
osebam namreč ne omogoča polnopravnosti na področju zaposlitve. Kot velik problem 
lahko izpostavimo tudi prehod v obdobje odraslosti, kajti to je obdobje po končanem 
izobraževanju, ko je treba izbrati svojo pot. Takrat se podpora družinam umakne. Ob 
tem se pokaže potreba po večji podpori pri vključevanju v družbo v tem obdobju 
(Raziskava na nadnacionalni ravni na področju vključevanja mladih z motnjami v 
duševnem razvoju v izobraževanje in delo, b. d.).  

 
 

2.2 Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju ne bi smele biti prikrajšane za uveljavljanje 

enakih pravic in vrednot, kot jih imajo drugi ljudje. V zadnjih letih se je na področju skrbi 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju sicer marsikaj že izboljšalo, hkrati pa lahko še 
vedno ugotovimo, da mnogi zakoni niso prenovljeni in se pravice teh oseb obravnavajo 
nekje ob robu (Zveza Sožitje, b. d.).  

Tudi Lačen (2005) ugotavlja, da zaradi specifičnih značilnosti in znižanih 
intelektualnih sposobnosti pogosto pozabljamo na pravice oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Motnje v duševnem razvoju bodo v svetu verjetno vedno na nek način 
stigmatizirane, pomenile bodo drugačnost.  

Izkušnje (Lačen, 2016) žal kažejo, da drugačnost, ki je središče oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, te postavlja v podrejen položaj. Da bi se stanje lahko izboljšalo, je treba 
v ospredje postaviti vrednoti, katerih spoštovanje bi lahko položaj oseb z motnjami v 
duševnem razvoju bistveno izboljšalo. Izpostaviti je treba pravico do izbire, kajti ta pravica 
bo osebam z motnjo v duševnem razvoju dala tudi pravico do svobode in s tem izboljšala 
kakovost življenja. Druga vrednota, ki jo je treba poudariti, je normalizacija v vseh 
bistvenih segmentih njihovega življenja. Z besedo normalizacija se izpostavlja dejstvo, da 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine ni treba storiti nič več in nič 
manj kot za vse druge ljudi, ob upoštevanju in zadovoljitvi njihovih specifičnih potreb. 
Njihovo življenje tako lahko normaliziramo v smislu enakosti in enakopravnosti glede na 
specifične potrebe (prav tam).  
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Ena izmed temeljnih človekovih pravic je, kot je že bilo omenjeno, pravica do izbire. 
Kljub vsemu je njeno uresničevanje zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti in posebnih 
značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju precej specifično. V vsakdanjem življenju 
se pojavljajo situacije, ki osebe z motnjami v duševnem razvoju omejujejo v njihovih 
možnostih za uresničevanje pravice do izbire. Strokovnjaki in drugi, ki so v stiku z osebami 
z motnjami v duševnem razvoju, bi morali biti pozorni na naslednje (prav tam):  

- Izhajati bi morali iz različnih potreb oseb z motnjami, saj se prevečkrat dogaja, da 
izhajamo iz svojih predstav o njihovih potrebah, in ne iz njihovih dejanskih potreb. Na tak 
način bi osebe spoznale, da imajo pravico do odločanja, izbiranja in uravnavanja lastnega 
življenja v skladu s svojimi sposobnostmi. 

- Prehajati bi morali s koncepta tuje pomoči na koncept samopomoči. S tem bi osebi 
dali veljavo in jo spodbujali, da sama naredi vse, kar zmore. Ob upoštevanju te teze bi osebe 
lahko postale optimalno samostojne. Omogočiti jim je treba, da pridobivajo lastne izkušnje 
osebne vrednosti in uspeha. 

- V ospredje je treba postaviti partnerski odnos na vseh ravneh. Tudi z odraslimi 
osebami je treba vzpostavljati enakopraven in spoštljiv odnos. Na ta način se lahko 
izognemo pogosti napaki, da odrasle osebe postavljamo v vlogo otroka. Tako se tudi v 
vsakdanjih situacijah izognemo konfliktom in zapletom.  

- Pazljivi moramo biti, da v vseh bistvenih življenjskih vlogah zanje dosegamo enake 
pravice, kar ne pomeni, da moramo slediti nekakšni univerzalni pravici. Zavedati se 
moramo, da za različne osebe različne pravice pomenijo enake pravice. Osebe z motnjami 
v duševnem razvoju imajo težave samo na intelektualnem in prilagoditvenem področju, 
medtem ko človeško osebnost sestavljajo še tri področja, na katerih pa te osebe praviloma 
nimajo težav. Prvo je emocionalno področje. Čustva teh oseb so odprta, pristna, 
neposredna, poštena in v povprečju velikokrat lepša od čustev ljudi brez motenj. Zaradi 
tega so velikokrat izpostavljene zlorabi in izkoriščanju, pred čimer jih je treba zaščititi. 
Drugo področje je socialno. V skladu z zmanjšanimi sposobnostmi, s primanjkljaji so sicer 
zelo prilagodljive, družabne in prijetne. Njihova primarna orientiranost je sicer pozitivna, 
a jim moramo pomagati razvijati take vzorce socialnega vedenja, ki bodo čim bolj 
prilagojeni splošnim vzorcem vedenja. Tretje področje je motivacijsko. Večina oseb z 
motnjami v duševnem razvoju izkazuje zanimanje za dejavnosti, zato moramo njihovo 
odprtost in zvedavost podpirati. 

- V interakciji poskušamo doseči resnično socialno participacijo. Z inkluzijo, ki 
oblikuje trende pri vključevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju, dosegamo najvišjo 
stopnjo normalizacije življenja takih oseb. To bi pomenilo, da so take osebe popolnoma 
integrirane z osebami brez motenj v duševnem razvoju, vključene v vse pore človeških 
dejavnosti, ljudje jih sprejemajo kot drugačne, a to spoštujejo ipd. Za zdaj je to le ideal, h 
kateremu težimo. Dogaja se, da integracija poteka brez prave socialne participacije. Osebe 
so sicer vključene, a brez prave možnosti, da bi bile udeležene v skladu s svojimi 
zmožnostmi. Svet, v katerem so udeležene, jih slabo sprejema, večkrat ga ne razumejo in 
tako življenje je daleč od tega, da bi bil človek zadovoljen.  

- Truditi bi se morali za permanenten osebnostni razvoj. Pogosto se dogaja, da osebe, 
ko končajo izobraževanje, torej po 26. letu, prenehajo permanentno usposabljanje. Ne glede 
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na okoliščine je nujno ves čas skrbeti za njihov osebnostni razvoj, torej lahko izpostavimo 
pomembnost vseživljenjskega učenja. 

- Pomembno je tudi neetiketiranje. Osebe z motnjami v razvoju ne potrebujejo 
nobene oznake oziroma etikete. So državljani, občani, učenci, člani, delavci ipd. in tako naj 
bi jih tudi nazivali.  

Za osebe brez motenj v duševnem razvoju je pravica do izbire bolj ali manj 
samoumevna in pogosto so zelo prizadete, če se jim ta pravica omejuje. Tudi pri osebah z 
motnjami v duševnem razvoju ni nič drugače. Čutijo se prizadete, le da to izražajo na 
drugačen način, ki ga drugi ljudje pogosto ne razumejo. Prevečkrat se zgodi, da zato z 
njihovimi pravicami začnejo razpolagati drugi in s tem še prispevajo k nepotrebni 
odvisnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju ter tako znižujejo kakovost njihovega 
življenja. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti uresničevanje pravice do izbire poteka 
na drugačen način. Zavedati se je treba, da bodo te osebe na nek način odvisne od ljudi, s 
katerimi živijo in delajo. Pomembno je, da ti upoštevajo svobodno voljo oseb z motnjami 
v duševnem razvoju, jih nedirektivno usmerjajo in ne odločajo namesto njih. V ospredje je 
zato treba postaviti pojem samozagovorništva oziroma zagovorništva (Lačen, 2005).  

Samozagovorništvo je proces, pri katerem so uporabniki vzpodbujani, da spregovorijo 
neposredno zase. V tem procesu so osebe spodbujane, da se postavijo za tisto, kar je zanje 
v življenju pomembno. Samozagovorništvo pomeni, da osebe poznajo svoje pravice in 
odgovornosti ter da so sposobne sprejemati odločitve, ki pomembno vplivajo na njihovo 
življenje. Pomembno je, da osebe z motnjami v duševnem razvoju učimo 
samozagovorništva, saj tako lahko bolj nadzorujejo lastne življenjske odločitve, ki so zanje 
najustreznejše (McLelland, 2015). S pojmom samozagovorništva je močno povezano tudi 
samoodločanje, ki naj bi ga pri osebah z motnjami v duševnem razvoju razvijali že med 
izobraževanjem. Posameznik je v tem procesu spodbujan, da se odloča sam zase in 
nadzoruje lastno življenje po predhodno zastavljenih ciljih (Licardo in Schmidt, 2014). 
Mnogo oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v procesu zagovarjanja lastnih 
pravic, želja, dolžnosti potrebuje pomoč druge osebe, zato o zadevah, ki so za razumevanje 
osebe prezahtevne, odloča njen zagovornik. To je lahko kateri izmed staršev, skrbnik ali 
druga oseba. Proces imenujemo zagovorništvo (Lačen, 2005). 

V sklopu temeljnih človekovih pravic so za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
posebej pomembne tudi pravice, ki zadevajo možnosti njihovega bivanja in samostojnosti. 
Pravica do izbire vključuje tudi pravico do dejavnega življenja, ki pa je v institucijah včasih 
manj uresničena, zato stremimo k deinstitucionalizaciji. S tem bi ljudem z dovolj velikimi 
sposobnostmi za življenje ob podpori in z željo po samostojnem življenju omogočili 
vključevanje v manjše bivalne enote. 

Za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju to pomeni, da jim je treba omogočiti 
take bivanjske pogoje, ki bodo zagotavljali samostojno bivanje skupaj z njihovimi vrstniki. 
To dejstvo je pomembno poudarjati, saj se bo država ali občina vedno oprijela tiste 
strokovne razlage, ki predpostavlja cenejšo možnost. Hkrati pa moramo to dejstvo 
izpostavljati, ker je treba doseči najširše družbeno spoznanje oziroma ozaveščenost, da je 
bivanje oseb z motnjami v duševnem razvoju zunaj lastne družine in v lokalni skupnosti 
popolnoma vsakdanje (Lačen, 2001).  
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Agencija Evropske unije za temeljne človekove pravice je pripravila projekt, s katerim 
želi doseči, da bi tako osebe z motnjami v duševnem razvoju kot tudi osebe z duševnimi 
boleznimi lahko uživale enake pravice kot vsi drugi ljudje. Projekt je bil zasnovan tudi z 
namenom razlaganja in razširjanja vesti o konvenciji za pravice oseb s posebnimi 
potrebami. Namen projekta pa je hkrati tudi pomagati ljudem s posebnimi potrebami, da bi 
živeli čim samostojneje in da bi bili vključeni v skupnost (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2010a). 

 
Lačen (2016) poudarja, da še vedno obstajajo pravice, ki so v družbi tabuizirane in se 

o njih premalo razpravlja.  
 
 

2.2.1 Tabuizirane pravice za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Pravice do samostojnega bivanja, spolnosti in dejavnega življenja imajo poseben status, 
saj so bile v preteklosti (in nekatere izmed njih so še danes) pogosto temelj polemik  
strokovne in laične javnosti.  

- Pravica do samostojnega bivanja 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico, da se osamosvojijo in si ustvarijo 
življenje po svojih predstavah. V družinah z odraslo osebo z motnjami v duševnem razvoju 
smo pogosto priče konfliktom. Ti so velikokrat posledica preveč direktivnega vodenja 
staršev in neupoštevanja specifičnih lastnosti njihovih otrok, ki niso več otroci, temveč 
odrasle osebe. Absolutno ne smemo misliti, da se to dogaja vedno, pomembno pa je, da se 
jim omogoči izbira, ali živeti skupaj ali ločeno. Strokovnjaki naj bi strokovno, humano in 
organizacijsko postavili temelje, da sta obe možnosti sprejemljivi in enakopravno dani 
osebi z motnjami v duševnem razvoju (Lačen, 2016). 

- Pravica do intimnosti, erotičnosti, spolnosti 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju se običajno spolno razvijajo enako kot ljudje brez 
motenj. Tudi zanje velja pravica do lastne spolne identitete. Za njeno uresničevanje  
potrebujejo pomoč že v mladosti in s tem naj bi se jim omogočilo, da vsakdo najde svojo 
obliko spolnosti in jo doživlja kot sestavni del življenja (Zveza Sožitje, b. d.). Vemo, da bi 
bilo za večino ljudi življenje brez ljubezni mrtvo, prazno. Tega čustva so bile in so še danes 
vse prevečkrat oropane osebe z motnjami v duševnem razvoju. Nekako še vedno velja, da 
to ni zanje, da ne potrebujejo intimnosti in erotičnosti, od spolnosti pa naj bodo tako ali 
tako popolnoma ločeni. Obstaja nekaj oseb, ki ne izražajo potreb po teh čustvih, in teh se 
seveda ne sili v razmerja in podobno. Mnogi izmed njih pa vseeno čutijo potrebo po teh 
čustvih in imajo do njihovega doživljanja popolnoma enako pravico kot drugi ljudje. Danes 
ni več vprašanja o tem, ali spolnost da ali ne. To je namreč njihova pravica, tudi formalno 
in uradno (Lačen, 2016).  

- Pravica do dejavnega življenja in gibanja 
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Včasih je veljalo, da naj bi osebe z motnjami v duševnem razvoju počivale, saj imajo že 
tako dovolj težav. Danes vemo, da je gibanje koristno (prav tam). Izkušnje, ki jih osebe z 
motnjami v duševnem razvoju pridobijo z gibanjem, izboljšajo splošno počutje in 
kondicijo, razvijajo spretnosti, ki so pomembne za izkoriščanje življenjskega potenciala, 
hkrati pa tudi krepijo lastno osebnost. Zaradi primanjkljajev pogosto potrebujejo dodatno 
motivacijo in spodbudo. Šport kot socialno visoko vrednotena dejavnost povečuje tudi 
ugled oseb z motnjami v duševnem razvoju v javnosti in njihovem okolju. Treba si je torej 
prizadevati, da bi uresničili to, včasih tabuizirano pravico do dejavnega življenja. Vsem 
osebam, ki jim je šport še posebej blizu, naj bi omogočili tudi tekmovanja (Zveza Sožitje, 
b. d.). V Sloveniji to omogoča Specialna olimpijada Slovenije, ki osebam z zmernimi, s 
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju omogoča, da se športno udejstvujejo, 
trenirajo in tudi tekmujejo, ohranjajo psihofizične sposobnosti in se vsesplošno 
socializirajo (Specialna olimpijada Slovenije, b. d.). 

 
 

2.3 Zakonske osnove in drugi pravni predpisi na področju populacije 
oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Pomembno podlago kakovostnemu življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju 
dajejo pravni in zakonodajni okviri. Ustava Republike Slovenije kot krovni akt opredeljuje, 
da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, 
ne glede na razlike, ki se odražajo v spolu, narodnosti, rasi, invalidnosti ipd. Ustava se 
osredotoča tudi na pravice invalidov. Invalidom sta v skladu z zakonom zagotovljeni 
varstvo in usposabljanje za delo. Opredeljuje tudi, da imajo otroci z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in 
usposabljanja za dejavno življenje v družbi (Ustava Republike Slovenije, 2014). Nadalje 
navajamo tudi druge ožje usmerjene pravne in druge predpise, ki se osredinjajo na 
populacijo oseb s posebnimi potrebami. 
 
2.3.1 Konvencija o pravicah invalidov 

Konvencija o pravicah invalidov je pomemben akt, ki ureja položaj invalidov v družbi. 
Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi in senzoričnimi 
okvarami (Konvencija o pravicah invalidov, 2006). V skupino invalidnih oseb uvrščamo 
tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Pomemben vidik, ki pripomore h 
kakovostnemu življenju invalidov, je ozaveščanje, ki je poudarjeno tudi v sklopu 
konvencije. Vse države podpisnice naj bi skrbele za ozaveščanje celotne družbe o invalidih. 
V sklop ozaveščanja spada boj proti stereotipom in predsodkom ter spodbujanje védenja o 
sposobnostih in prispevanju invalidov k družbeni blaginji. Konvencija se dotika tudi 
problematike samostojnega življenja invalidnih oseb in njihovo vključenost v skupnost. 
Države podpisnice morajo vsem invalidom priznavati enako pravico do življenja in 
sodelovanja v lokalni skupnosti. Invalidne osebe se tako same odločijo, kje in s kom bodo 
živele. Pomemben poudarek konvencije je tudi, da invalidom ni treba bivati v posebnem 
okolju. Invalidom pripada dostop do različnih storitev na domu ter do drugih bivalnih in 
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podpornih storitev v skupnosti, ki so pomembne za preprečevanje osamljenosti in 
izločevanja iz skupnosti. Nadalje morajo biti invalidom dostopni storitve, objekti in 
naprave namenjeni vsem prebivalcem skupnosti, ki pa se morajo prilagajati njihovim 
specifičnim potrebam (Konvencija o pravicah invalidov, 2006). 

 
2.3.2 Zakon o socialnem varstvu – Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev 

Bivanje oseb z motnjami v duševnem razvoju ureja Zakon o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/2007) in na podlagi tega oblikovan Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev. Pravilnik navaja in natančno opisuje storitev institucionalnega 
varstva, kamor štejemo tudi bivalne enote. Namen institucionalnega varstva, ki ga izvajajo 
v zavodih, drugi družini ali drugi organizirani obliki je, da bi te oblike nadomestile, 
dopolnile oziroma zagotovile funkcijo doma. Do teh storitev so upravičene različne skupine 
oseb. Poleg oseb starejših od 65 let lahko do te storitve dostopajo tudi odrasle osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, s težavami na področju duševnega zdravja, primanjkljaji na 
področju senzorike in z motnjami v gibanju, ki niso sposobne za samostojno življenje. Do 
storitve so upravičeni tudi otroci in mladostniki v starosti do osemnajst let, ki nimajo 
možnosti normalnega družinskega življenja in zato potrebujejo nadomestilo za družinsko 
vzgojo in oskrbo, ter tudi tisti, ki potrebujejo dodatno strokovno obravnavo. Zadnja skupina 
oseb, ki jim pripada storitev institucionalnega varstva, je skupina otrok, mladostnikov in 
odraslih do šestindvajsetega leta starosti, ki so vključeni v posebni program vzgoje in 
izobraževanja. To so osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju 
ali osebe z več motnjami (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 
2010).  

Kot že omenjeno, se storitev institucionalnega varstva lahko izvaja preko različnih 
možnosti. Zavodsko obliko institucionalnega varstva zagotavljajo različne institucije, kot 
je dom starejših občanov, socialni zavod, zavod za usposabljanje in varstveno-delovni 
center. Možnost za zagotavljanje zavodske oblike imajo tudi posamezne pravne ali fizične 
osebe, ki zadostijo predpisanim zakonskim pogojem za opravljanje dejavnosti. Storitev 
institucionalnega varstva je lahko zagotovljena v drugi organizirani obliki. V sklopu teh v 
Sloveniji poznamo stanovanjske skupine, bivalne enote, možnost bivanja v oskrbovanem 
stanovanju in oskrbnem domu (prav tam). 

Pravilnik opredeljuje tudi bivalne enote. Le te so lahko vzpostavljene kot popolnoma 
samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda in vključujejo največ štiriindvajset oseb. 
Opredeljuje se tudi stanovanjska skupina, za katero prav tako velja, da se lahko ustanovi 
kot samostojna enota ali kot dislociran del zavoda. Pomembna razlika od bivalne enote je, 
da v stanovanjski skupini po pravilniku lahko biva le od štiri do šest članov (prav tam).  

V pravilniku je izpostavljeno, da naj bi se storitev institucionalnega varstva izvajala 
preko individualnega dela ter tudi po metodah timskega dela. Upoštevali naj bi možnost 
izbire in dostopnosti, integracijo in inkluzijo ter posebna strokovna načela, kot so 
normalizacija, celovitost, individualni in hkrati multidisciplinarni pristop ter kontinuiranost 
obravnave (prav tam). 
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Normalizacija, integracija in inkluzija so torej koncepti, ki so omenjeni tudi v 
zakonodaji. 

 
2.3.3 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb  

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP, 1983) se 
osredinja na položaj oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zakon ureja različne oblike 
družbenega varstva za osebe z zmerno, težjo in težko duševno in telesno prizadetostjo, ki 
se niso zmožne usposobiti za samostojno delo in življenje. Ugotovljeno mora biti, da je 
prizadetost pri osebah nastala v otroški dobi do dopolnjenega osemnajstega leta starosti ali 
med rednim izobraževanjem, ki naj bi bilo v Sloveniji omogočeno osebam v starosti do 
šestindvajsetega leta. Različne oblike družbenega varstva se po zakonu dodelijo invalidom, 
ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in hkrati izpolnjujejo še druge zakonsko 
določene pogoje (prav tam). Osebe z motnjami v duševnem razvoju torej po tem zakonu 
pojmujemo kot invalidne. Poznamo 4 oblike družbenega varstva, kamor spadajo varstvo v 
socialnih zavodih, v drugi družini, možnost nadomestila za invalidnost ter dodatek za tujo 
nego in pomoč.  

Zakon bi bilo treba spremeniti oziroma dopolniti, saj že od leta 1983 ostaja 
nespremenjen, na kar opozarjajo tudi v uradu varuhinje človekovih pravic (Varuh 
človekovih pravic Republike Slovenije, 2017). 
 

 

2.4 Možnosti bivanja in oskrbe odraslih z motnjami v duševnem razvoju 

Nastop odraslosti pomembno vpliva tudi na želje glede bivanja. Večina odraslih si 
namreč zaželi svojega bivalnega prostora. To dejstvo velja tudi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Tudi te osebe imajo pravico do lastnega doma, zato jim je treba 
omogočiti, da svoj primarni dom, v katerem so se rodili, zapustijo enako kot drugi ljudje 
brez motenj. Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo namestitev, ki omogoča 
kar se da normalno življenje, hkrati pa dobijo vso podporo in pomoč, ki jo potrebujejo 
(Vzpostavitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju 
koroške regije, 2017). Zavedati se je treba, da stanovati ne pomeni le bivati nekje, kjer si 
oseba želi, temveč veliko več. Zagotoviti je treba tudi občutek varnosti, lastne 
samostojnosti, primerno raven zasebnosti in skupnosti ter ponuditi možnost umika ali 
odprtosti v skupnost in okolje. Iz zahteve, da naj bi ljudje z motnjami v duševnem razvoju 
živeli tako normalno, kolikor je mogoče, izhaja potreba po večji diferenciaciji stanovanjske 
ponudbe v Sloveniji (Zveza Sožitje, b. d.).  

Družba se vedno bolj zaveda pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in na 
področju bivanja stremi k deinstitucionalizaciji. To je koncept, ki predpostavlja nastanitev 
oseb v manjše enote, imenovane bivalne enote ali bivalne skupnosti, ki so umeščene v 
lokalno okolje (Videmšek, 2013). Pri konceptu deinstitucionalizacije gre več kot le za 
preselitev ljudi iz enega v drugi kraj, saj bi to lahko imenovali dehospitalizacija. Gre tudi 
za veliko spremembo odnosov med uporabniki in strokovnjaki, ki so pomembni za 
kakovostno bivanje oseb (Flaker, 2007). V slovenskem prostoru je za človeka, ki uporablja 
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socialnovarstvene storitve, rabljen izraz uporabnik, kot ga navajamo v magistrskem delu, 
vendar pa, ko govorimo o bivanju v različnih socialnovarstvenih institucijah, pogosto 
naletimo tudi na izraze stanovalec, oskrbovanec, gojenec, varovanec ipd. (Fakulteta za 
socialno delo, b. d.). 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico, da so vključene v skupnost in 
življenje delijo s sosedi, prijatelji in sorodniki. Poleg tega si želijo živeti čim neodvisneje 
in samostojneje v skladu s svojimi sposobnostmi, in ne vsega življenja preživeti v skupnosti 
s starši. V zadnjih nekaj letih je prišlo do pozitivnih sprememb v zakonodaji, zavesti 
strokovnjakov in članov družin ter širše skupnosti, ki se gibljejo okrog oseb z motnjami v 
duševnem razvoju (Herceg in Martinuš, 2010).  

Konvencija Združenih narodov, ki ureja človekove pravice oseb z motnjami v 
duševnem razvoju (The United Nations, 2006), v 19. členu predpostavlja, da osebe lahko 
izberejo, kje in s kom bodo živele. Žal pa je realnost v mnogih državah Evrope drugačna, 
saj člen 19 pogosto ni uresničen (Living in the Community, b. d.). Prav zato se Evropsko 
združenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin (angl. Inclusion Europe) 
zavzema za spremembe na tej ravni (prav tam). Omenjeno združenje se že dlje ukvarja tudi 
s promocijo in z ozaveščanjem glede različnih vidikov življenja v skupnosti za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. V tem času so opazili veliko zanimanje za to tematiko na 
ravni evropskih držav, saj so se mnoge države usmerile v načrtovanje življenja v skupnosti 
namesto v velikih institucijah (prav tam). 

Pregled števila uporabnikov v obstoječih oblikah oskrbe kaže na to, da je večina 
uporabnikov še vedno nameščena v zavodih, manj pa jih živi v vmesnih strukturah, kamor 
prištevamo stanovanjske skupnosti in bivalne enote. V zavodih je bilo leta 2014 nastanjenih 
22 106 ljudi, medtem ko v vmesnih strukturah le 1259 (Izhodišča deinstitucionalizacije v 
Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek, 2015). 

Tudi v Sloveniji bi bilo treba zagotoviti možnost izbire storitev, oblik in dajatev. 
Uporabnik lahko biva, kjerkoli se odloči. Kljub temu da se drža strokovnjakov bolj nagiba 
k bivalnim enotam, je ena izmed možnih namestitev za osebe z težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju tudi institucija. Pozorni pa moramo biti na humanost. Hkrati bi bilo 
treba zagotoviti ustrezna stanovanja za bivalne enote v lokalnih skupnostih, se povezati z 
regijo in možnosti tudi regijsko izenačiti (Vizija razvoja socialnovarstvenih zavodov za 
usposabljanje, 2004).  

Možnosti bivanja oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, 
ki so znane po številnih državah in tudi pri nas, so (Lačen, 2001):  

- življenje v lastni družini ali življenje v rejniški družini; 
- življenje v institucijah:  

o življenje v domu starejših občanov, 
o življenje v zavodu za usposabljanje, 
o življenje v domovih za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju;  

- vključevanje odraslih oseb z lokalno skupnost:  
o življenje v oskrbovanih stanovanjih. 
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Včasih so ljudi z motnjami v duševnem razvoju umeščali tudi v psihiatrične bolnišnice, 
danes pa ta tip namestitve prepoznavamo kot neprimeren (prav tam). V nadaljevanju so 
podrobneje opisane različne oblike bivanja, ki so še vedno na voljo osebam z motnjami v 
duševnem razvoju.  

 
2.4.1 Življenje v lastni ali rejniški družini 

Običajno je življenje v lastni družini najvarnejše in optimalno, če pa na situacijo 
pogledamo z vidika socializacije, lahko hitro ugotovimo, da zapiranje v družino povzroči 
nemalo stisk, konfliktov med družinskimi člani in drugih negativnih posledic. Ob izbruhu 
neizživetih potreb, ki jih v sebi skrivajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, se 
družinsko ravnovesje hitro poruši in težko ponovno vzpostavi. Danes je poznanih veliko 
primerov, v katerih je bilo po več letih življenja z osebo z motnjami v duševnem razvoju 
ugotovljeno, da skupno življenje ni bila najustreznejša možnost (Lačen, 2001). Odrasli z 
motnjami v duševnem razvoju pogosto ostanejo nesamostojni tudi zaradi zaščitniške 
vzgoje in pretirane starševske skrbi. Pogosta težava teh oseb in njihovih družin je, da ne 
zmorejo vključitve v lokalno okolje. Pojavlja se pomanjkanje samozavesti, zato s poskusi 
vključevanja hitro odnehajo. Neuspehi, ki jih doživljajo, se ponavljajo, zato jim zmanjka 
motivacije in volje, da bi se vključili med druge ljudi v okolici. Sčasoma postanejo odvisni 
od okolice (Model svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami, b. d.). Vzrokov za to, da 
se družine ne vključijo v okolje, je več. Pogosto imajo neurejene družinske in socialne 
razmere in živijo v revščini. Določen delež družin niti ne kaže želje po vključitvi v 
družbeno življenje. Pogosta ovira je tudi dostopnost do različnih storitev ter slabše 
možnosti za mobilnost. Nekateri izmed njih niti ne vidijo smisla in pomena vključevanja v 
različne dejavnosti, ki so namenjene tudi njim (prav tam). Rejniška družina poskuša 
nadomestiti življenje v lastni družini, zato lahko rečemo, da so ugotovitve podobne kot 
glede življenja v lastni družini (Lačen, 2001).   

2.4.2 Bivanje v instituciji 

Bivanje v instituciji je povezano s celodnevnim varstvom odraslih oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, ki pomeni 24-urno oskrbo in varstvo. Osebe, ki so vključene v posebni 
program vzgoje in izobraževanja, imajo v sklopu bivanja v instituciji na voljo tudi možnost 
usposabljanja, oskrbe in vodenja. Bivanje v institucijah omogočajo različni 
socialnovarstveni zavodi, zavodi za usposabljanje in varstveno-delovni centri (Celodnevno 
institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju in več motnjami, 
2015). 

Značilnosti bivanja v instituciji lahko vodijo do pojava neprimernih vzorcev vedenja. 
Osebe, ki so nastanjene v velikih institucijah, so pogosto manj v stiku z zunanjim svetom. 
Moteče vedenje se preprečuje z zdravili. Osebje pogosto izkazuje pretirano avtoritaren 
odnos, okolje pa je socialno in fizično nestimulativno (Tatlow-Golden, 2014).  

Pojma normalizacija in kakovost življenja zavzemata osrednje mesto, kadar govorimo 
o bivanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kadar iščemo vzroke, zakaj se pri odraslih 
z motnjami v duševnem razvoju pojavljajo različni vedenjski odkloni, moramo upoštevati 
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značilnosti bivanja, nege, oskrbe v instituciji, kjer k počutju in odzivanju uporabnikov 
prispevajo številni dejavniki okolja. Dejavnike okolja lahko natančneje opredelimo kot 
fizične in kot socialne. Fizično okolje se nanaša na arhitekturo, gradbeni slog, razporeditev 
prostorov itd. Kot kažejo nova spoznanja, omenjeni dejavniki lahko močno vplivajo na 
vedenje in počutje stanovalcev. Če želimo omogočiti ustrezno kakovost bivalnih prostorov, 
moramo biti pozorni na (Novljan in Jelenc, 2002): 

- Primerno stopnjo intimnosti, ki jo lahko zagotovimo z ureditvijo bivalnega 
prostora. V vseh stavbah, ki so namenjene bivanju ljudi, naj bi bili javni in zasebni 
prostori. Vsak posameznik naj bi tako imel svojo sobo, kamor se lahko kadarkoli 
umakne ter sprejema svoje domače in prijatelje. Pomemben vidik predstavljajo tudi 
sanitarni prostori, ki naj bi bili zlahka dosegljivi tudi z invalidskim vozičkom.  

- Primerno široke in dovolj kratke hodnike. Za hodnike velja dejstvo, da popačijo 
zaznavanje razdalje, zmanjšujejo verbalno komunikacijo, ovirajo zaznavanje 
obraza in celotnega človeka ter pogosto vzbujajo strah in občutek zaprtosti.  

- Uporabo barv, ki morajo biti enotne po neki zaključeni celoti doma.  
- Lastno pohištvo, osebne predmete, ki oskrbovancem zmanjšujejo občutek 

negotovosti in nepripadnosti, kar pomembno vpliva na njihovo čustveno stanje.  
- Skrb za varno gibanje, kar lahko uresničujemo s pomagali in z ukrepi, ki omogočajo 

varnost oskrbovancev pri gibanju, na primer z oprijemalnimi drogovi, nedrsečimi 
tlemi.  

- Skrb za informacije, ki vključujejo različne etikete, znake za prepoznavanje in 
boljše orientiranje.  

Pregled spletnih strani centrov za usposabljanje, delo in varstvo priča o tem, da 
uporabnikom poskušajo omogočiti življenje v velikih in svetlih sobah, kar jim zagotavlja 
dovolj osebnega prostora (CUDV Draga, b. d.). Trudijo se zagotavljati navedene optimalne 
bivalne standarde (CUDV Črna na Koroškem, b. d.). 

Drugi pomemben vidik, ki prispeva h kakovosti bivanja v instituciji, je socialno okolje. 
Nanaša se predvsem na humanost ljudi, ki vstopajo v interakcijo z oskrbovanci in zanje 
skrbijo. Pomembno je paziti na število osebja, ki ga velikokrat primanjkuje. S tem je 
kakovost uslug slabša, saj z majhnim številom zaposlenih ni mogoče zadovoljiti vseh 
potreb. Pozornost je treba nameniti menjavi osebja, ki običajno negativno vpliva na 
oskrbovance (Novljan in Jelenc, 2002). V različnih socialnovarstvenih institucijah po 
Sloveniji se trudijo, da bi omogočili individualizirani pristop in upoštevali posameznikove 
želje. Trudijo se spoznati, kako posameznik deluje v različnih okoljih, ter razumeti njegova 
verbalna in neverbalna sporočila. Cilj zaposlenih je čim boljša skrb za uporabnike za čim 
višjo kakovost njihovega življenja. Uporabniki so spoštovani in sprejeti kot ljudje, kar 
zagotovo pomembno vpliva na dobro počutje (CUDV Draga, b. d.). 
 
2.4.3 Življenje v domu starejših občanov 

Mnogokrat se dogaja, da se potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju enačijo s 
potrebami starostnikov. Pomembno se je zavedati, da se potrebe 30-letnika z motnjami v 
duševnem razvoju popolnoma razlikujejo od potreb starostnika.  
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Povzamemo, da niti oskrba niti okolje v domovih starejših občanov ne ustrezata 
potrebam, ki jih imajo odrasli ljudje z motnjami v duševnem razvoju. V primeru, da so te 
osebe vendarle vključene v omenjene institucije, je pomembno, da se zanje oblikujejo 
posebne vsebine. Poleg tega naj bi bil tudi način oskrbe prilagojen značilnostim in 
delovanju odraslih z motnjami v duševnem razvoju (Lačen, 2001). 

Še vedno se dogaja, da osebe z motnjami v duševnem razvoju bivajo v domovih 
starejših občanov, saj v zanje primernih ustanovah ni prostora. Številka pa naj bi se 
zmanjševala (Finc, 2011). 
 
2.4.4 Življenje v zavodu za usposabljanje, delo in varstvo 

Zavodi za usposabljanje, delo in varstvo so namenjeni uporabnikom, ki so različni po 
starosti in stopnji motenj. V njih lahko bivajo otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, s 
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter z dodatnimi motnjami (Zaviršek idr., 
2015). Kljub trudu strokovnjakov in drugih ljudi, ki si prizadevajo, da bi osebe lahko bivale 
v manjših skupinah, ki so integrirane v skupnost, pogosto ni dovolj ustreznih manjših 
bivanjskih kapacitet (Lačen, 2001).  

Zaposleni v zavodih za usposabljanje v Sloveniji se trudijo, da bi čim več uporabnikov 
živelo v dislociranih enotah. Uporabnikom je omogočeno, da v okviru življenja v zavodu 
hodijo na delo v varstveno-delovni center. Nekaj je primerov, ko se na delo odpravljajo k 
okoliškim kmetom in obrtnikom, a zaradi neurejene zakonodaje na tem področju so to le 
redke izjeme. Uporabnikom je v zavodih za usposabljanje, delo in varstvo na voljo vrsta 
različnih dejavnosti, kot so športne, kulturne in verske dejavnosti, različna letovanja in 
prevozi domov (Zaviršek, 2015). 

2.4.5 Življenje v domovih za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Strokovnjaki v tujini in doma so v zadnjem času začeli opažati, da so zgoraj opredeljene 
možnosti bivanja za nekatere osebe z motnjami v duševnem razvoju neustrezne. Od stopnje 
in vrste motnje, starosti osebe in od želja posameznika je odvisno, katera oblika bivanja je 
zanj prepoznana kot najprimernejša. V zadnjih desetletjih so se začele razvijati ustanove, 
ki se usmerjajo prav v bivanje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Te institucije 
naj bi odpravile negativne vidike zgoraj opisanih možnosti, a vseeno tudi pri njih 
prepoznamo določene slabosti. Stopnja normalizacije je v domovih za odrasle osebe z 
motnjami v duševnem razvoju razmeroma majhna. Tovrstne ustanove so prenatrpane, kar 
otežuje zadovoljevanje intimnih potreb ter ne omogoča velikih možnosti za osebnostni 
razvoj in uresničevanje potencialov (Lačen, 2001). 

 
2.4.6 Možnosti vključevanja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v 
lokalno skupnost 

Vključevanje je proces, ki traja vse od začetka življenja človeka. Že novorojenček si 
želi stika z okolico. Potrebe po različnih vrstah in večji intenziteti stika z drugimi rastejo z 
leti. Iz potreb po vključenosti v družino se z leti potreba po stiku razširi še na vrstnike, 
sosede, šolo in druge institucije. Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 
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pravi, da imamo vsi pravico sodelovati in biti del življenja v skupnosti (Petrović, 2010). 
Življenje s starši ali v veliki instituciji ni vedno najboljša izbira. Velikokrat privede do 
hitrejšega upada sposobnosti ter onemogoča normalen in optimalen razvoj odrasle osebe.  

Če bi se temu želeli ogniti, bi morali v vsaki družbi stremeti k temu, da bi odraslim 
osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočali življenjske razmere, v katerih bi se 
lahko čim polneje razvijale. K temu med drugim prispeva življenje v okolju, ki osebam z 
motnjami v duševnem razvoju omogoča stik z zdravimi ljudmi, od katerih se učijo 
pozitivnih vzorcev vedenja (Lačen, 2001).  

T. Not (2008) opredeljuje, da je v zadnjem času v ospredju model rehabilitacije v 
skupnosti oziroma redefiniranje odnosa do skrbi, zagovorništva, samozagovorništva in 
socialne integracije v nasprotju s tradicionalnim institucionalnim modelom, katerega 
posledice so marginalizacija, slabša solidarnost do drugačnih ter kršenje evropskih norm in 
standardov. Model rehabilitacije v skupnosti označuje kakovostnejšo, humanejšo in bolj 
dostojanstveno pot razvoja tolerance do različnosti in skrbi za te osebe. Tudi one so namreč 
osebe s pravicami, z željami in s potrebami, ki so enake kot pri ljudeh brez motenj v 
razvoju.  

Organizirati bi morali vsebine, ki bi čim bolj zadovoljevale njihove potrebe in želje 
(Lačen, 2001). Pomembno je, da v tem zasledujemo načela inkluzije, ki pa ne sloni na 
izenačevanju vseh ljudi, marveč upošteva različnosti in posebnosti vsakega posameznika. 
Inkluzija omogoča in podpira interakcijo med osebami z motnjami v duševnem razvoju in 
osebami brez motenj ter tako zmanjšuje diskriminatorne oblike vedenja na vseh področjih 
življenja (Not, 2008).  

Lokalno skupnost sestavljajo tako okolje kot različni psihosocialni faktorji, 
funkcionalne in psihološke vezi med ljudmi, ki so del skupnosti. Kakovost življenja v 
skupnosti, socialna povezanost in občutek pripadnosti skupnosti so odvisni od materialnih 
in strukturnih potencialov, hkrati pa tudi od psiholoških vezi, ki se ustvarjajo v skupnosti. 
Pomembna lastnost lokalne skupnosti je, da lahko posamezniki znotraj nje zadovoljujejo 
lastne potrebe (Petrović, 2010).  

Nedavno tega je bilo na voljo relativno malo različnih služb, ki bi uporabnikom nudile 
tiste usluge, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Ljudje, ki so potrebovali večjo in 
kontinuirano oskrbo in pomoč so bili nastanjeni v domovih za ostarele, zavodih, posebnih 
šolah na obrobjih mest in podobno. Danes različni strokovnjaki opozarjajo na socialno 
pravičnost, solidarnost, možnost izbire bivanja, preprečevanje socialne izključenosti. Prav 
omenjene teme zasedajo osrednje mesto politike socialnega varstva (Zaviršek, Zorn in 
Videmšek, 2002). Različne skupnostne službe in servisi za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju so v zadnjih desetletjih zelo napredovali na filozofskem in političnem področju 
(Lakin in Stancliffe, 2007). Družba je spoznala, da uporabniki potrebujejo službe, ki 
delujejo v njihovih lokalnih skupnostih in na načine, ki uresničujejo njihove pravice in želje 
(Zaviršek idr., 2002). 

Vzpostavitev bivalnih enot bi pomenilo priložnost za občane in krajane glede novih 
zaposlitev, novih oblik sodelovanja med občani in odraslimi osebami z motnjami v 
duševnem razvoju. Umestitev bivalne enote v lokalno urbano okolje bi lahko bilo 
zagotovilo za normalizacijo življenja oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, saj 
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je s tem omogočena bližina do pomembnih institucij, kar omogoča lažjo integracijo v okolje 
(Vzpostavitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju 
koroške regije, 2017). Kadar govorimo o vključevanju oseb z motnjami v duševnem 
razvoju v lokalno skupnost, je njihov status odvisen od odnosa skupnosti do njih, od 
informiranosti in usposobljenosti strokovnjakov, ki delujejo na področju vključevanja oseb 
z motnjami v duševnem razvoju v lokalno skupnost (Petrović, 2010).  

Treba je opredeliti zahteve, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju v skupnost. 
Predvsem je treba zagotoviti materialne pogoje, da lahko osebe namestimo v skupnost. 
Lokalna skupnost naj bi ob tem pripravila načrt za vključitev osebe, hkrati pa naj bi 
izobraževala krajane, ki bi želeli sodelovati pri izboljšanju kakovosti življenja sokrajanov 
z motnjami v duševnem razvoju. Trudili naj bi se za spremembo mnenja in senzibilizacijo 
ljudi do oseb z motnjami v duševnem razvoju (prav tam).  

V Sloveniji je od leta 2007 do 2013 potekal akcijski program za invalide, kamor po 
zakonu spadajo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Eden izmed ciljev tega načrta 
je bil tudi, da imajo invalidne osebe pravico enakovredno in brez diskriminacije izbirati, s 
kom in kje bodo živele, in so polno vključene v življenje v skupnosti ter v njej sodelujejo. 
Ugotovljeno je bilo, da kljub napredku na tem področju, ustanavljanju bivalnih enot in 
stanovanjih skupnosti cilju še ni v celoti zadoščeno (Poročilo o uresničevanju Akcijskega 
programa za invalide 2007–2013 v letih 2013 in 2014). Leta 2014 je bil sprejet akcijski 
program za invalide, ki se bo izvajal do leta 2021. Opredeljeno je, da je treba invalidom 
omogočiti samostojno izbiro načina življenja, pri tem pa jim mora država zagotoviti tako 
bivalno okolje, da bo dostopno in prilagojeno vsem bivajočim, ne glede na njihove 
primanjkljaje in posebnosti. V prihodnosti bo torej nujno prestrukturirati mnogo bivalnih 
površin in odpreti nove, ustrezno prilagojene bivalne kapacitete (Poročilo o uresničevanju 
Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2014 in 2015).  

 
2.4.7 Življenje v oskrbovanih stanovanjih 

V zadnjem času posamezne institucije omogočajo svojim uporabnikom, ki to želijo in 
jim njihove sposobnosti to dovoljujejo, selitev v svoje stanovanje. Zavod Hrastovec jih 
imenuje tudi neodvisna stanovanja. Taka stanovanja naj bi predstavljala eno najvišjih oblik 
zunajzavodske obravnave oseb s posebnimi potrebami. Ta oblika bivanja je samostojna, 
neodvisna, stanovalec pa ima individualno opredeljen sistem podpore (Neodvisna 
stanovanja, b. d.).  

Tako bivanje je na prvi pogled idealno, a je povezano tudi s tveganjem. Če človek biva 
sam, obstaja verjetnost, da bo postal osamljen in asocialen. Zato je tako bivanje 
priporočljivo le za samostojne, emocionalno trdne in socialno odprte posameznike. Če v 
stanovanju biva par, ki živi v zunajzakonski skupnosti in je v življenju dokaj samostojen, 
je ta oblika zelo primerna. Bivanje v troje prinaša pasti, saj se v družbi treh eden na račun 
drugih dveh pogosto zapostavlja (Lačen, 2016).  

Bivanje v stanovanjih je za populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji 
še precej nerazvito. Po drugi strani je več primerov omenjenih stanovanj namenjenih 
populaciji gibalno oviranih oseb.  
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2.5 Koncepti, ki so vplivali na razvoj bivalnih enot 

2.5.1 Normalizacija  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico do življenja, ki je podobno 
življenju ljudi v okolju, v katerem živijo. O pomenu enakovrednosti vseh ljudi se je v 
mednarodnem prostoru razpravljajo že v 80. letih 20. stoletja (Križaj, 2006). Normalizacija 
je koncept, ki je prispeval k normalnemu življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Začetniki normalizacije so Skandinavci, ki so s tem konceptom začeli v 60. letih 20. stoletja 
(prav tam). Princip sta uvedla avtorja Nirje in Mikkelsen. V začetku sta princip oblikovala 
predvsem za osebe z motnjami v duševnem razvoju, a se je v naslednjih letih hitro razširil 
na celotno populacijo oseb s posebnimi potrebami. Nirje je v osmih točkah opredelil, kaj 
naj bi vključevalo »normalno« življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Teh osem 
točk se nanaša na življenjski ritem, upoštevanje želja in izbir ljudi, zagotavljanje pogojev 
za normalno življenje, priložnosti za življenje v skupini, mešani po spolu. Izpostavlja se, 
da naj bi ustanove, v katerih bivajo te osebe, zagotavljale enake pogoje in standarde, kot 
veljajo za druge ljudi. Izpostavljen je tudi pomen vključevanja v širše socialno okolje 
(Novljan in Jelenc, 2002).  

Normalizacijo bi lahko opredelili tudi kot spremembo stališča povprečno inteligentnih 
ljudi do oseb z motnjami v duševnem razvoju oziroma vseh oseb s posebnimi potrebami. 
Prešli naj bi stališče izključevanja in se začeli nagibati k sprejemanju (Lačen, 1993). Proces 
normalizacije ponuja izboljšanje družbenega položaja teh oseb in krepitev njihove socialne 
vloge. Princip normalizacije lahko razumemo kot instrument oziroma orodje, ki prispeva h 
kakovosti življenja (Novljan in Jelenc, 2002). K uresničevanju procesa normalizacije je 
prispevalo sprejetje Deklaracije o pravicah oseb s težavami socialne integracije v 
Združenih narodih leta 1975 (Križaj, 2006).  

Dolgo časa je bilo potrebnega, da se je stanje na področju življenja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju spremenilo, da se je pospešil proces normalizacije, vključenosti in 
izboljšanja kakovosti življenja. Vlogo pri tem so igrali tudi invalidi, ki so prvi opozorili, da 
so lahko vključeni v različne delovne dejavnosti. Tako je družba začela razmišljati, da so 
lahko te osebe usposobljene za delo na drugačen način. Če je njim uspelo, je take možnosti 
treba spodbujati tudi v populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju (Not, 2008). Zaradi 
hitrega razvoja, tempa življenja in sprememb v komunikacijskih navadah danes opažamo, 
kako osebe z motnjami v duševnem razvoju niso pridobile pravice do dostojanstva. Javne 
institucije in nevladne organizacije morajo zaradi takih dejstev stremeti k temu, da osebe z 
motnjami v duševnem razvoju postanejo enakopravni člani skupnosti ter tako postanejo 
vidni in neizključeni (prav tam). 

Normalizacija bi lahko bila v polnosti dosežena, če bi ljudje napredovali v svoji socialni 
kompetentnosti. Priti bi moralo do ideoloških sprememb. Poudarek je na tem, da 
normalizacija predstavlja ideologijo: sistem vrednot, stališč in prepričanj, ki naj bi 
prispeval k usmerjanju misli in dejanj (Jackson, 2011).  

Dandanes se vse bolj zavedamo, da normalizacija ne pomeni zanikanja drugačnosti, 
temveč korak k približevanju normalnim življenjskim pogojem in razmeram, ki jih določa 
okolje. Drugačnost ostaja, z vsemi značilnostmi, a vseeno postaja konstruktivni del 
vsakdanjega življenja v družbi (Rovšek, b. d.). V družbi moramo storiti vse, da motnje v 
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duševnem razvoju postanejo nekaj vsakdanjega. Tako na primer ljudje, ki v banki vidijo 
osebo z motnjami v duševnem razvoju, vanjo ne bi zijali. Zastavlja se vprašanje, kako bi to 
lahko dosegli. Lačen (2016) navaja, da je to mogoče doseči z vsestranskim ozaveščanjem 
družbe in informiranjem. Izkoristiti je treba vsako priložnost v medijih, kjer lahko brez 
zadržkov in odkrito govorimo o tej populaciji, o lepih plateh, uspehih in tudi težavah, ki jih 
imajo. Pomembno je, da poudarimo pozitivne plati, saj ljudje radi slišijo lepe besede, ob 
neprestanem tožarjenju pa take teme hitro odrinejo na stran. Za uresničevanje načel 
normalizacije naj bi upoštevali naslednje pogoje, ki jih je zasnoval Wolfensberger in so 
prirejeni za slovenske razmere (prav tam): 

- Majhna kapaciteta 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju morajo živeti v majhnih skupinah. Idealno bi bilo, 
da bi skupaj bivalo od šest do osem ljudi. Če je v eni enoti vključenih več kot dvanajst ljudi, 
se pogosto začneta izgubljati intimnost in individualnost posameznika.  

- Ločitev bivalnih funkcij 

Življenje kmalu postane neznosno, če bivamo v istem prostoru, kot tudi kuhamo, delamo, 
se rekreiramo. Zato je treba tri osnovne bivanjske funkcije ločiti. Prostori, kjer bivamo 
(spimo, počivamo, jemo), morajo biti drugje, kot so prostori za delo in prostori za prosti 
čas (rekreacijo ipd.). Na tak način dosežemo potrebno menjavo okolja, ki vpliva na dobro 
počutje uporabnika.  

- Specializacija služb pomoči 

Danes se stremi k inkluziji in vse pogostejše je stališče, da naj bi bile tudi za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju na voljo enake službe pomoči in socialni servis kot za vse 
druge, kar je sicer pohvalno, a vseeno vedno ni tako. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
bodo namreč zaradi svojih značilnosti, potreb in primanjkljajev vedno potrebovale 
specializirane službe in servise.  

- Kontinuiteta 

Zavedati se moramo, da ustanov ne smemo ukinjati, če zanje nimamo ustrezne alternative. 
Veljati mora načelo, da ob novih spoznanjih gradimo novo, staro pa pustimo pri miru, in 
če bo to, kar bomo na novo postavili, zares ustrezno, bodo stare ustanove kmalu začele 
zamirati same. Osebe z motnjami v duševnem razvoju bodo tako zaščitene pred 
eksperimentiranjem in vedno preskrbljene.  

- Integracija oziroma inkluzija 

Normalizacija je širok pojem, inkluzija pa je eden izmed najpomembnejših pogojev 
normalizacije. Normalizacije brez inkluzije ni, a ta mora biti izvedena pod točno 
določenimi pogoji in pravili. Če se inkluzija dogaja brez prave socialne participacije oseb 
z motnjami v duševnem razvoju, se nad njimi izvaja hud prekršek. Žal se to še vedno 
prevečkrat dogaja, kar bi lahko preprečili z visoko stopnjo ozaveščenosti ljudi, stroke, 
staršev o pravih, že sprejetih inkluzijskih pravicah oseb z motnjami v duševnem razvoju.  
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2.5.2 Deinstitucionalizacija 

Nič manj kot koncept normalizacije ni poznan tudi koncept deinstitucionalizacije. Izraz 
deinstitucionalizacija po navadi povezujemo z odpravljanjem velikih represivnih ustanov, 
a to ni edini kazalnik omenjenega koncepta (Tancek, Sommeregger, Kerznar in Marinč, 
2008). Hkrati pomeni razvoj zadostne količine storitev, servisov, programov v skupnosti, 
da bodo zagotovljene potrebe ljudi glede dnevne podpore ali podpore večjega obsega. 
Deinstitucionalizacija je filozofija, utemeljena na človekovih pravicah. Je koncept 
socialnega vključevanja in spodbujanja, je proces in metoda dela, ki zahteva tudi 
spremembo zakonodaje (Zaviršek idr., 2015). Prvi poizkusi deinstitucionalizacije so se 
začeli po vojni. T. Lamovec (1996, v Videmšek 2013) navaja, da je proces 
deinstitucionalizacije prvi korak pri emancipaciji uporabnikov. Eden izmed pomembnih 
vidikov deinstitucionalizacije je vključenost osebe v skupnost. Deinstitucionalizacije ne 
razumemo samo kot zapiranje institucij, temveč kot proces ustanavljanja služb, ki bodo 
večje institucije nadomestile (Videmšek, 2013).  

Raziskave (Chowdhury in Benson, 2011; Beadle-Brown, Mansell in Kozma, 2007; 
Molony in Taplin, 2009) o pozitivnih učinkih deinstitucionalizacije kažejo, da preselitev v 
manjše enote, umeščene v skupnosti, pozitivno učinkuje na več življenjskih vidikov. Osebe 
z motnjami v duševnem razvoju bolj razvijejo lastne zmožnosti, večkrat sodelujejo pri 
različnih dejavnostih. Več stikov navežejo s prijatelji, pridobijo širšo socialno mrežo in so 
v skupnosti bolj prisotne. Osebe poročajo, da je zanje več možnosti izbire, izkazujejo 
zadovoljstvo in večjo kakovost življenja (Tatlow-Golden idr., 2014).  

Ideja deinstitucionalizacije pravzaprav temelji na predpostavki, da se bo kakovost 
življenja ljudi izboljšala, če se bodo preselili iz institucij v enote, umeščene v skupnost. 
Številne raziskave (Chowdhury in Benson, 2011; Beadle-Brown, Mansell in Kozma, 2007; 
Molony in Taplin, 2009) so pokazale, da omenjena premestitev v splošnem pozitivno 
vpliva na kakovost življenja uporabnikov. Tako M. Chowdhury in B. A. Benson (2011) v 
svojem preglednem prispevku navajata, da se izboljšave v kakovosti življenja izrazijo zelo 
hitro po preselitvi v skupnost, kljub vsemu pa je integracija v skupnost pogosto 
nezadovoljiva. 

Kljub več pozitivnim vidikom deinstitucionalizacije torej lahko opredelimo tudi 
šibkosti modela. Ob preselitvi v lokalno skupnost in manjše enote se pogosto pojavita upad 
telesnega zdravja in višja stopnja umrljivosti. Več oseb kadi, pojavi se tudi več oblik 
vedenja, ki v skupnosti niso odobravane, na primer agresija, samopoškodovalno vedenje, 
kar vodi v večjo izključenost teh oseb. Ljudje, ki živijo v lokalni skupnosti in so integrirani 
vanjo, so dovzetnejši za verbalno nasilje in različne oblike zlorabe (Tatlow-Golden idr., 
2014). Prav zaradi velike dovzetnosti za zlorabo je tako pomembno, da je skupnost 
ozaveščena o osebah, ki se vključijo v lokalno okolje.  

 
Deinstitucionalizacija v Sloveniji 
 
V Sloveniji je proces deinstitucionalizacije potekal počasi, kar je zagotovo povezano s 

politično ureditvijo, ki ni omogočala razvoja alternativnih oblik pomoči (Tancek idr., 
2008). Danes obstajajo številni mednarodni dokumenti na ravni Evropske unije, ki 
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Slovenijo zavezujejo k uresničevanju koncepta deinstitucionalizacije. Konvencija o 
pravicah invalidov določa, da morajo vse države podpisnice sprejeti ukrepe, s katerimi bo 
omogočeno uresničevanje pravice do življenja v skupnosti (Izhodišča deinstitucionalizacije 
v Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek, 2015).  

Deinstitucionalizacija je v Sloveniji potekala v treh valovih. Prvi se je dogajal v 80. 
letih prejšnjega stoletja v vzgojnih zavodih. Drugi val so v 90. letih izvajale nevladne 
organizacije, in sicer z množenjem skupnostnih oblik oskrbe na vseh področjih. Tretji val 
deinstitucionalizacije v Sloveniji je vezan na zavode, ki so velik delež stanovalcev preselili 
v bivalne enote (prav tam).  

Kljub izpeljanemu prvemu koraku v smeri deinstitucionalizacije in smernicam ter 
ciljem, ki so v literaturi natančno opredeljeni, se lahko pojavijo določene pasti. V Sloveniji 
eno izmed pasti zagotovo predstavlja finančni vidik, druga pomembna ovira je okorela 
zakonodaja, pasti pa lahko predstavljajo še pomanjkljiva mreža servisov, vprašljiva 
kakovost obstoječih storitev ipd. (Zaviršek idr., 2015). Večji del dolgotrajne skrbi še vedno 
poteka v institucijah, ki imajo popolnoma zapolnjene kapacitete, a hkrati mnogo oseb s 
statusom invalida biva doma. V velike institucije so še vedno vključene tudi osebe, za 
katere bi bilo smotrno, da bi imele podporo, ki bi jim omogočala bivanje v skupnosti 
(Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih 
centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami, 2011). 

V Sloveniji posebne pravne podlage za deinstitucionalizacijo še ni, vendar se sodelujoči 
v nacionalnem programu socialnega varstva trudijo eksplicitno usmerjati v 
deinstitucionalizacijo in v obdobju do leta 2020 napovedujejo bistveno zmanjšanje 
institucionalnih kapacitet ter zelo veliko povečanje služb v skupnosti (Izhodišča 
deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek, 2015).  

Opredeliti je treba nekaj dejstev, ki govorijo v prid procesu deinstitucionalizacije in 
odpiranju skupnostnih oblik bivanja, ter nekaj prednosti institucionalne oblike bivanja. V 
prid deinstitucionalizaciji govorijo tudi dejstva, da že s tem, ko človeka obdržimo v 
skupnosti, zagotavljamo več možnosti za vključevanje kot institucionalne oblike. 
Institucije namreč že s premestitvijo v osamljeno okolje izključijo posameznika iz 
potencialnih družbenih tokov. Institucionalne oblike osebo še dodatno izključijo s 
stigmatiziranjem. Z vstopom v institucijo uporabnik izgubi precej svoje moči (Flaker, 
Nagode, Rafaelič in Udovič, 2011).  

Institucionalna oblika je tista, ki že po definiciji onemogoča samostojno in običajno 
življenje. Stanovalec je vedno odvisen od osebja, ki predstavlja strukturo moči, in je ločen 
od običajnega življenja. Prav to je glavna prednost skupnostnih oblik. Goffman (1961, v 
Flaker idr., 2011) navaja, da stanovalec v zavodu v zameno za svojo svobodo pridobi 
varnost. V zavodu je namreč poskrbljeno za vse temeljne, predvsem telesne potrebe 
stanovalca. Prav varnost je tista, ki jo mnogi izpostavljajo kot pomislek skupnostni oskrbi, 
hkrati pa je uporabnik v skupnosti bolj prepuščen samemu sebi, kar z dobro organizacijo 
in elektronskimi pripomočki lahko zmanjšamo. Prednost institucionalne oskrbe je tudi v 
tem, da je osebje ves čas na voljo, kar je zlasti pomembno v kritičnih situacijah. Prednosti 
oziroma slabosti skupnostne oskrbe lahko presojamo tudi glede na to, koliko uporabnikom 
omogočajo dostop do različnih virov zunaj njihovih mrež. Stanovalcem zavodov bo olajšan 
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dostop do nekaterih specializiranih storitev, ki so na voljo v ustanovi ali pa je ustanovi 
omogočen dostop do njih (fizioterapije, delovne terapije ipd.). Slabost bivanja v instituciji 
v tem primeru je, da so oskrbovanci odrezani od običajnih skupnostnih virov, ki jih lahko 
pridobijo ob bivanju v skupnosti. Tovrstni skupni viri so na primer knjižnica, pošta, 
prireditve in podobno (Flaker idr., 2011). 

Strnemo lahko, da so za skupnostne oblike v primerjavi z institucionalnimi nedvomno 
značilne prednosti. Navedemo jih lahko na področjih vključevanja, krepitve moči 
uporabnika, osebne in socialne aktivacije za samostojno življenje ter dostopa do 
skupnostnih virov. Poudariti je treba tudi določene prednosti institucionalnih oblik bivanja, 
vendar hkrati opozoriti tudi na pomanjkljivosti teh dejstev. Institucionalne oblike nudijo 
večjo varnost, hkrati pa obstaja nevarnost pojava institucionalnih učinkov. Odzivni čas 
zaposlenih do uporabnikov v institucijah je krajši, kar lahko opredelimo kot prednost 
institucionalnih oblik bivanja. Hkrati lahko identificiramo možnost pojava rutinskega 
odziva. V institucijah naj bi bil zagotovljen strokovno ustrezno usposobljen kader, a je treba 
poudariti, da je ta strokovnost lahko tudi disfunkcionalna (prav tam). 

V prihodnje bi lahko k procesu deinstitucionalizacije pomembno pripomogla 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, v kateri so opredeljene smernice 
omenjenega procesa (Videmšek, 2013). Eden izmed ciljev programa je zmanjšati delež 
ljudi, vključenih v institucionalne oblike in povečati delež ljudi, vključenih v skupnostne 
oblike socialnega varstva. Trenutno je delež uporabnikov, ki so vključeni v institucionalne 
oblike dvakrat večji od deleža tistih, ki bivajo v skupnostnih oblikah. Cilj je, da bi se 
skupnostne oblike okrepile in bi število njihovih uporabnikov naraslo. Hkrati bi bilo 
smiselno povečati kapacitete institucionalnega varstva, a le do tolikšne mere, da bodo 
ustrezale povečanju ciljne populacije, za katero je institucionalno varstvo najbolj primerna 
oblika bivanja. Država si želi, da bi bil delež oseb, ki so vključeni v institucionalne oblike 
socialnega varstva enak deležu uporabnikov skupnostnih oblik bivanja (Resolucija o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, 2013).  

 
2.5.3 Socialna integracija in socialna inkluzija 

Pomemben del deinstitucionalizacije je socialna integracija. Za njeno uresničevanje je 
pomembno prekiniti mejo med normalnostjo in hendikepom, kar je ključ za polno 
vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbo (Kotnik, 2016). Socialno 
integracijo uvrščamo med različne dimenzije inkluzije. Fizično in izobraževalno 
integracijo naj bi se lahko uresničilo z zakonodajo in ustreznimi zunanjimi prilagoditvami. 
Težje uresničljiva pa je socialna integracija, saj si želimo, da bi padla meja med 
hendikepom in normalnostjo oziroma meja med mi in oni, kajti šele prekinitev take bariere 
omogoča polno vključenost v družbo (Kotnik, 2016).  

Inkluzija je bila večkrat proučevana pri populaciji učencev z motnjami v duševnem 
razvoju in rezultati so pokazali, da uspešnost inkluzije ni odvisna samo od zakonodaje, 
metode ali tehnološkega napredka. Veliko težo k uspešnosti inkluzije prispevajo vrednote 
in prepričanje ljudi (prav tam). Socialni modeli poudarjajo pomen skupnostnih služb, 
vendar hkrati opozarjajo, da samo fizična prisotnost v skupnosti ni dovolj za popolno 
socialno inkluzijo. Udeleževanje v različnih dejavnostih, uporaba javnih površin še ni nujen 
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pogoj za pravi socialni stik z osebami, živečimi v lokalnem okolju (Abbott in McConkey, 
2006). 

S. Abbott in McConkey (prav tam) navajata, da so osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, ki so bile vključene v skupnost, navajale štiri dejavnike, ki so zanje pomembni 
kazalniki socialne inkluzije. Kot pomembne so navajale pogovor z drugimi ljudmi, 
občutek, da so sprejete, uporabo javnih površin in storitev ter različne priložnosti za 
vključevanje. Za udeležence raziskave je socialna inkluzija pomenila možnost srečevanja 
in druženja z drugimi ljudmi ter občutek, da so obravnavani enako kot drugi ljudje.  

Možnost, da osebe z motnjami v duševnem razvoju izkusijo popolno socialno inkluzijo 
in participacijo, pomembno vpliva na kakovost njihovega življenja. Žal še vedno obstaja 
mnogo dejavnikov, ki popolno socialno inkluzijo onemogočajo ali omejujejo. Taki 
dejavniki so lahko fizični, večkrat pa se pojavlja izpostavljenost predsodkom in stereotipom 
(Van Asselt, Buchanan in Peterson, 2015). S. Abbot in McConkey (2006) navajata, da so 
ljudje, ki so bili del skupnosti, opredelili tudi ovire, ki onemogočajo socialno inkluzijo. 
Opredelili so, da se kot ovira lahko pojavi lokacija bivalne enote in s tem slabša dostopnost 
do javnih površin in storitev. Kot ovire so navajali tudi lastno nemotiviranost za 
vključevanje, slabo poznavanje okolice, slabše bralne zmožnosti. Socialno inkluzijo naj bi 
v nekaterih primerih zavirali tudi zaposleni v bivalni enoti, ki uporabnikov niso obravnavali 
kot odraslih ljudi. Ob koncu so udeleženci raziskave kot pomembno oviro navajali tudi 
negativno stališče skupnosti do njih, pomanjkanje informacij o različnih dogodkih v 
določenem mestu, premalo prostovoljcev in šibek nabor dejavnosti.  

Da bi bila socialna inkluzija kar najbolj mogoča, navajamo nekaj nasvetov, ki bi jih 
lahko skupnosti in strokovnjaki upoštevali. Uporabnikom bi bilo treba omogočiti dostop 
do treninga različnih spretnosti (rokovanja z denarjem, učenja uporabe javnega prevoza), 
ki bi jim omogočale, da bi se lažje vključili. Predstaviti bi jim morali bližnjo okolico bivalne 
enote. Koristno bi bilo skupnosti podati prave informacije o osebah, ki živijo v bivalni 
enoti, in s podajanjem takih informacij začeti že v šoli. Smiselno bi bilo organizirati dneve 
odprtih vrat in tako poskušati vzpostaviti povezavo s skupnostjo (prav tam).  

Trening različnih spretnosti, ki so v oporo pri vključevanju v skupnost, bi zagotovo 
lahko izvedli v okviru programa vseživljenjskega učenja, ki je v Sloveniji redko dostopen 
kje drugje kot v institucionalnem varstvu (Zveza Sožitje, b. d.). 
 

 

2.6 Bivalna enota 
Evropske in slovenske usmeritve narekujejo ustanavljanje čim več manjših bivalnih 

enot, zmanjševanje obsega in pomena večjih institucij ter vključevanje bivalnih enot v 
okolje. Po javno dostopnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 
2013 (zadnji dostopni podatki) v Sloveniji 2178 oseb vključenih v posebne 
socialnovarstvene zavode. Glede na druge namestitvene možnosti izhajamo iz podatkov o 
osebah, vključenih v varstveno-delovne centre, saj je omenjeni podatek dostopen na spletni 
strani Statističnega urada Republike Slovenije. V letu 2013 je bilo 3196 oseb vključenih v 
varstveno-delovne centre, od teh jih je 187 živelo v že omenjenih posebnih 
socialnovarstvenih zavodih. Doma (pri starših, sorodnikih, zakonitih zastopnikih ali v drugi 
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družini) je živelo 2089 oseb, v stanovanjskih skupinah v zavodu ali zunaj njega 712, v 
samostojni bivalni skupini 130. 78 oseb je živelo samih in so bile deležne občasne pomoči. 
Porazdelitev števila oseb po bivalnih možnostih, ki niso vključene v varstveno-delovne 
centre ali posebne socialnovarstvene zavode, ni znano. Ugotovimo lahko, da je v letu 2013 
v eni izmed oblik stanovanjskih skupin bivalo 15,6 odstotka oseb, če gledamo število 
bivajočih v posebnih socialnovarstvenih zavodih in vključene v varstveno-delovne centre. 
Delež se glede na pretekla leta ne povečuje signifikantno (v letu 2012 je bilo takih oseb 
15,7 odstotka, leta 2011 15,8, leta 2010 14,7, leta 2009 13,8 in leta 2008 14,5 odstotka). 
Podatki torej kažejo, da največ oseb biva doma pri starših. Zagotovo vemo, da nekatere 
osebe bivanje pri starših ali skrbnikih sprejemajo kot ustrezno. Pomembno pa je, da jih 
starši ne obravnavajo kot večne otroke, saj tak odnos lahko povzroča socialno izolacijo in 
psihofizično nazadovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Poleg tega se lahko 
pojavijo težave, ko starši ostarijo. Izziv je najti primerno namestitev, ki bi osebam z 
motnjami v duševnem razvoju omogočila polno življenje v odraslosti in enakopravno 
vključenost v družbo. Sodobni koncepti na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju zagovarjajo usmeritev v bivalne enote ali stanovanjske skupnosti (Rovšek, b. d.). 

Bivalna enota v zadnjem času velja za najprimernejšo namestitev za mnoge osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. To dejstvo potrjujejo raziskave, ki so bile izvedene z 
uporabniki, živečimi v bivalnih enotah (Križaj, 2006). Kakovost življenja in splošen 
življenjski standard oseb z motnjami v duševnem razvoju se v primerjavi z 
institucionalnimi oblikami bivanja lahko povečata, saj življenje v instituciji nemalokrat 
privede do hitrega upada sposobnosti in onemogoča optimalen razvoj odrasle osebe 
(Young, Sigafoos, Suttie, Ashman in Grevell, 1998).  

 
2.6.1 Opredelitev osnovnih značilnosti bivalne enote 

Bivalna enota je storitev institucionalnega varstva v drugi organizirani obliki. Vanjo je 
lahko vključenih največ štiriindvajset oseb in najmanj štiri osebe (Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). Pregled stanja iz leta 2014 nam pove, da je 
bilo v Sloveniji v tem obdobju 61 bivalnih enot, v katerih je bivalo 634 uporabnikov 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, 
2015). Omenjenih 61 enot ni namenjenih samo osebam z motnjami v duševnem razvoju, 
temveč tudi drugim, ki jim glede na omenjeni pravilnik pripada bivanje v bivalnih enotah. 

V povprečju je v bivalne enote vključenih približno deset ljudi. Razpon bivajočih v 
bivalnih enotah pa se giblje med dvema in petindvajsetimi člani. Enote v Sloveniji so 
večinoma precej velike, saj v 80 odstotkov bivalnih enot biva več kot šest uporabnikov 
(Izhodišča deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek, 2015). 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (2010) ločuje med 
bivalno enoto in stanovanjsko skupino. Obe možnosti bivanja sta namenjeni odraslim 
osebam z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, senzornimi 
motnjami, z motnjami v gibanju in napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo 
ob koncu življenja. Razlika med stanovanjsko skupino in bivalno enoto je po omenjenem 
pravilniku le v velikosti. V stanovanjsko skupino je lahko vključenih od štiri do šest oseb, 
medtem ko jih je v bivalno enoti lahko največ štiriindvajset. 
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Bivalna enota oziroma bivalna skupnost je opredeljena kot skupnost, ki jo sestavlja 
manjša skupina oseb z motnjami v duševnem razvoju in živi v zaključenem okolju, je 
razmeroma samostojna, čim primerneje vodena in v čim večji meri vključena v okolje 
(Lačen, 2001). Opredelitev lahko natančneje razdelamo in poudarimo ključne pojme, ki so 
pomembni za ustrezno razumevanje bivalne skupnosti (prav tam): 

- živeti v zaključenem okolju pomeni, da je človeku omogočena popolna notranja 
avtonomija;  

- relativna samostojnost pomeni, da izrabimo vse možnosti, ki jih imajo osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, da bi bilo njihovo življenje čim svobodnejše in 
neodvisnejše;  

- bivalna skupnost naj bo čim primerneje vodena pomeni, da je vodena nedirektivno, 
poskuša razvijati samostojnost in samovzgojo, ne pomeni pa anarhije in puščanja v 
pasivnosti;  

- vključitev v okolje pomeni, da se spoštujejo vsa glavna načela normalizacije, kar 
bogati življenje skupnosti. Pomembno je, da so zadovoljni tudi člani skupnosti.  

Boljše življenje in socialni vidiki so ključni za odpiranje bivalnih enot v lokalni 
skupnosti. Pomembno je, da je ta integrirana v lokalno skupnost in zanjo odprta ter 
omogoča povezave z drugimi prebivalci (Žgur, 2010). Življenje v bivalni enoti omogoča 
cilj kar se da normalnega življenja, podobnega življenju v domači družini, v kateri si ljudje 
med seboj pomagajo, hkrati pa dopušča individualnost posameznika, skrb za lastnino, denar 
in druge potrebe (prav tam).  

 
2.6.2 Načela organiziranosti in dela bivalne enote 

Da bi bilo bivanje v bivalni enoti za uporabnike optimalno, morajo zaposleni v bivalnih 
enotah zasledovati določene cilje in načela. Cilj bivalne enote je oblikovanje čim 
svobodnejše, samostojnejše in ustvarjalnejše osebnosti, ki lahko nastane ob upoštevanju 
potreb, želja in sposobnosti vsakega posameznika. Bivalna enota zasleduje tudi druge cilje, 
in sicer poskuša omogočati usposabljanje in delo, kulturno, socialno in športnorekreacijsko 
udejstvovanje. V bivalnih enotah se trudijo zadovoljevati eksistencialne potrebe in skrbijo 
za humanizacijo odnosov (Lačen, 2001). Zastavljeni cilji pomembno vplivajo na to, kako 
se bodo bivalne enote oblikovale. Lačen (prav tam) navaja, da moramo biti ob odpiranju 
bivalnih enot v lokalni skupnosti pozorni na v nadaljevanju navedene dejavnike. 

- Lokacija bivalne enote  

Bivalna enota naj bi bila lokacijsko ločena od varstveno-delovnega centra ali delovnih mest 
uporabnikov, saj ni dobro, da so oskrbovanci ves čas v istih prostorih. Cilj je preprečitev 
copatnega sistema (Vizija razvoja socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, 2014). Če 
so osebe ves čas v eni stavbi, ne morejo priti v zadosten stik z lokalnim okoljem. Osebe z 
motnjami v duševnem razvoju morajo biti prav tako del lokalne skupnosti in sodelovati v 
družbenem življenju. Pomemben vidik lokacije je tudi njena mikrolokacija. Ustrezno je, če 
bivalna enota ni osamljena in je vključena v običajno dogajanje svoje okolice (Lačen, 
2001). Prav tako je primerno, če je bivalna enota blizu primarnega doma, saj je tako odhod 
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od doma lažji ter ne povzroča toliko strahov in stisk. Idealno bi bilo, da bi vsaka občina 
dobila vsaj eno bivalno enoto, saj bi se zavest in odnos občanov do oseb s posebnimi 
potrebami nedvomno izboljšala (Rovšek, b. d.). Ustrezna lokacija je prvi korak, s katerim 
prispevamo k polnemu razvijanju vsakega posameznika in omogočimo, da postane 
polnovreden član svoje okolice. Pristni stiki z okolico so namreč pogoj za uresničevanje 
normalizacije v pravem pomenu besede, hkrati pa ljudem v bivalni enoti omogočajo, da so 
srečni. V bivalni enoti naj bi bil tudi zunanji prostor, ki naj bi bil dokaj intimen in bi tako 
omogočal sprostitev uporabnikov. 

- Notranja organizacija 

Osebam z motnjami v duševnem razvoju mora bivalna enota predstavljati dom. Želja po 
tem, da bi skupnost zapustile čim prej, kaže na to, da z organizacijo bivalne enote ni vse 
tako, kot bi moralo biti (Lačen, 2001). Treba je zagotoviti občutek lastnega gospodinjstva 
in domačnosti, k čemur prispeva ustrezna arhitekturna razporeditev v stanovanju (Štiglic, 
2015). Opredelili smo, da je zelo pomembna okolica bivalne enote, nič manjšega pomena 
pa ni niti notranjost, ki naj bi bila povsem prilagojena specifičnim osebnostnim lastnostnim 
oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

- Število uporabnikov bivalne enote 

Število uporabnikov je na žalost v veliki meri pogojeno s finančnimi zmožnostmi in z 
normativi države oziroma institucije, ki bivalno enoto želi ustanoviti. Majhno število 
uporabnikov enote ni nujno tudi pogoj za dobro delovanje. K dobremu delovanju 
prispevajo tudi strokovnost zaposlenih, vključenost v socialno okolje in drugi dejavniki. 
Kljub temu pa bi se z majhnim številom uporabnikov enote lahko približali načinu bivanja 
v varovanem stanovanju, ki je primerna oblika namestitve za osebe z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju. Število uporabnikov bivalne enote pa naj v nobenem primeru ne bi 
presegalo osmih oseb, čeprav slovenska zakonodaja dovoljuje, da v bivalni enoti biva do 
štiriindvajset ljudi. Optimalno bi bilo, če bi bilo v enoto vključenih od štiri do šest 
uporabnikov, saj bi tako lahko zadovoljili individualne potrebe posameznikov, hkrati pa 
omogočili tudi medsebojno druženje. Oba dejavnika prispevata k dobremu počutju članov 
bivalne enote. V taki skupini se lahko organizirajo kakovostne oblike skupinskega dela, 
prav tako pa se ne zanemarijo individualnost, intimnost in občutek domačnosti. 

- Heterogenost bivalne enote po spolu 

Sodobna spoznanja kažejo, da naj bo bivalna enota po spolu heterogena. Nekateri temu 
dejstvu sicer niso naklonjeni, saj imajo pomisleke glede spolnosti oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Zavedati se moramo, da je tudi spolnost pravica oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. 

- Vključevanje bivalne enote v okolje 

Skupnost, v katero je vključena bivalna enota, ni samo kraj, kjer ljudje bivajo. Je mnogo 
več. Je kraj, ki mu pripadajo. Izkušnja pripadnosti se razvija skozi druženje z okolico, s 
prijatelji, sodelavci, sosedi, torej z ljudmi, ki jim je mar za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju (Teodorović in Bratković, 2001). Sodelovanje v okolici je pomembno za 



   

 31 

kakovostno uresničevanje deinstitucionalizacije oziroma normalizacije. Pogosto se 
opozarja na pojem deinstitucionalizacije, a se z njim povezuje le premestitev iz večjih v 
manjše enote, izpušča pa se vidik vključenosti v okolje. Opozoriti moramo na dejstvo, da 
samo premeščanje in grajenje manjših ustanov še ne pomeni deinstitucionalizacije. Že 
osnovna definicija bivalne enote predpostavlja vključenost v socialno okolje. Pri 
načrtovanju skupnosti moramo biti pozorni, da bodo njeni člani lahko vsakodnevno 
dejavno vključeni v okolje. Paziti je treba, da to ne postane odvisno zgolj od energije in 
volje zaposlenih v bivalni enoti, marveč naj postane del sistema, redne dejavnosti (Lačen, 
2001). Pomembno je, da poudarjamo prednosti in sposobnosti vključenih oseb, in ne 
njihovih primanjkljajev, saj bi s tem le učvrstili negativno mnenje o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju (Not, 2008). Ob koncu se moramo zavedati, da ljudje s težjimi motnjami 
v duševnem razvoju ne bodo izkusili enake ravni vključenosti kot osebe z zmernimi 
motnjami, prav tako bodo težko dosegli enako raven kakovosti življenja (Neely-Barnes, 
Marcenko in Weber, 2008).  

Pomembno je, da smo ob odprtju bivalne enote pozorni na izbor uporabnikov, ki jih 
bomo umestili v bivalno enoto. Izbor naj bi izvedla strokovna skupina, ki mora biti pozorna 
na to, da je posameznik zmožen prevzeti samostojnejše življenje, ki ga bivanje v takem 
okolju zahteva. Upoštevati bi morali tudi želje uporabnikov glede samostojnejšega 
življenja. Primeri kriterijev za umestitev osebe v bivalno enoto so na primer funkcionalna 
mobilnost, emocionalna stabilnost, sposobnost komuniciranja in zmožnost socialne 
vključitve (Žgur, 2013).  

O odprtju vsake nove bivalne enote naj bi bili seznanjeni tudi bližnji stanovalci. Pred 
umestitvijo bivalne enote v okolje je nujno sklicati sestanek z neposrednimi sostanovalci, 
lastniki bližnjih lokalov. V okviru srečanja je treba predstaviti delovanje bivalne enote. 
Opredeliti je treba, kaj je namen bivalne enote in kako poteka življenje v njej. Prav tako je 
treba neposredne sosede seznaniti s posebnostmi in z značilnostmi uporabnikov, bivajočih 
v bivalni enoti. Poleg sostanovalcev in uporabnikov samih mora biti na odprtje bivalne 
enoto ustrezno pripravljen tudi strokovni kader, ki koordinira in vodi bivalno enoto. 
Pogosto so to varuhi s posebnim znanjem in skupinski habilitator (prav tam).  

Bivalna enota je z ekonomskega vidika veliko premajhna, da bi lahko samostojno 
obstajala. Prav zato mora biti povezana z neko drugo ustanovo. Obstaja nevarnost, da bi 
tako bivalna skupnost postala podaljšek večje ustanove. Kljub povezanosti z večjo 
ustanovo mora bivalna enota delovati popolnoma samostojno. Za doseganje tega cilja naj 
bi bila bivalna enota samostojno stanovanje ali stanovanjska hiša v nekem naključnem 
naselju (Lačen, 2001). 

 
2.6.3 Različni pogledi na bivalne enote in stanovanjske skupnosti  

Odpiranje bivalnih enot pomeni velik korak naprej k skupnostni skrbi v slovenskem 
prostoru, a še vedno obstajajo različni pogledi in mnenja do te tematike, saj so mnogi 
razdvojeni med institucionalno obravnavo v zavodih in bivanjem v manjših skupinah 
(Izhodišča deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek, 2015).  

Čeprav je dandanes popolnoma jasno, da bivalna enota predstavlja eno najboljših 
možnosti za življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, se zaradi tradicionalnih 
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predsodkov med strokovnjaki in v širši javnosti pojavljajo kritike in poskusi zavrnitve 
bivalne enote oziroma stanovanjske skupnosti kot možnosti za življenje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. E. Žgur (2013) navaja, da se različni pogledi na bivalno enoto nanašajo 
na uporabnike, strokovni kader in tudi ljudi, ki živijo blizu bivalne enote. 

V intervjujih, ki so jih strokovnjaki v okviru vizije razvoja socialnovarstvenih zavodov 
za usposabljanje izvajali s starši odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, lahko 
zaznamo, da so starši glede deinstitucionalizacije na dveh bregovih. Nekaterim je institucija 
všeč, saj menijo, da to osebam zagotavlja varnost, hkrati se bojijo stigme, ki bi jo življenje 
v varovanem stanovanju ali bivalni enoti prineslo. Drugi bi si želeli manjše enote. Želje 
staršev so raznolike, kar je logično povezano z različno starostjo in s potrebami njihovih 
otrok (Vizija razvoja socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, 2004). Starše glede na 
njihova stališča do oddaje svojega otroka v bivalno enoto razdelimo v nekaj skupin. 
Nekateri starši so trdno odločeni, da bodo njihovi otroci živeli z njimi. Obstajajo tudi starši, 
ki sicer poznajo prednosti osamosvojitve, a bodo otroka raje zadržali pri sebi, in tisti, ki 
oddaje ne bodo naredili zaradi okolja in drugih zunanjih vzrokov. Zadnjo skupino 
predstavljajo starši, ki so se ali se bodo odločili za osamosvojitev svojega odraslega otroka 
(Lačen, 2001). Staršev pri njihovih odločitvah nikakor ne smemo obsojati, lahko pa jim 
predstavimo objektivne informacije, ki jim bodo mogoče v pomoč pri drugačni odločitvi, 
ali pa jim pomagamo živeti tako, kot si želijo.  

Pomembno je opredeliti tudi pozitivne in negativne vidike bivanja v bivalni enoti, ki 
jih navajajo uporabniki sami. Prednosti življenja v bivalni enoti, ki jih izpostavljajo 
uporabniki, so večja avtonomija in samostojnost, priložnost za navezovanje stikov s sosedi, 
možnosti za oblikovanje lastnega življenja, inkluzija v lokalno okolje, več prostega časa. 
Uporabniki navajajo tudi negativne lastnosti, kot so več fizičnega dela, ki zajema pripravo 
zajtrka, čiščenje, pomivanje posode, strah in negotovost, kako jih bodo gledali drugi 
sokrajani (Žgur, 2010). McConkey in drugi (2004, v Tatlow-Golden idr., 2014) navajajo, 
da so ljudje z zmernimi in s težjimi motnjami poročali o negativnih vidikih bivanja v bivalni 
enoti. Izpostavljali so nadlegovanje, hrup in nekaj fizičnih neugodnosti.  

 
2.6.4 Nevarnosti ob odpiranju bivalnih enot 

Kot navaja Lačen (2001), je Mednarodna liga za pomoč osebam z motnjo v duševnem 
razvoju (danes Evropsko združenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin 
– Inclusion Europe), ki se zavzema za odpiranje bivalnih enot, opozorila na nevarnosti, ki 
se ob odpiranju bivalnih enot lahko pojavijo. Opozorila se nanašajo na naslednja področja: 

- Osamljenost in izolacija 

Nekateri kritiki bivalnih skupnosti in bivalnih enot opozarjajo, da bi se ljudje v manjših 
enotah lahko počutili osamljenje in izolirane, medtem ko naj se to ne bi dogajalo v večjih 
ustanovah (Lačen, 2001). Seveda vemo, da osamljenost ni pogojena z velikostjo ustanove 
in se lahko pojavlja tudi v centrih za usposabljanje, delo in varstvo.  

Osamljenost je vezana na osebne, psihološke probleme in je ne moremo odpraviti samo 
z združevanjem ljudi v različne skupine. Pri oblikovanju bivalnih enot moramo biti izjemno 
pozorni na načrtovanje prostega časa. Načrtovali naj bi ga tako, da bi se osebe z motnjami 
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v duševnem razvoju občasno družile z vrstniki in ljudmi različnih intelektualnih 
sposobnosti in starostnih skupin, na primer v okolju, organizacijah, lokalih ipd. (prav tam). 
Osamljenost in izolacija sta nevarnosti, ki sta bili izpostavljeni v več raziskavah, ki jih 
izpostavljamo. D. Zaviršek in drugi (2015) navajajo, da ima le malo ljudi, ki bivajo v 
stanovanjskih skupnostih, prijatelje tudi zunaj institucije. Do ugotovitve, da imajo učenci z 
motnjami v duševnem razvoju prijatelje le v šoli, ne pa tudi v domačem okolju, je v okviru 
svoje raziskave prišla tudi U. Poženel (2016). J. McKenzie, McConkey in C. Adnams 
(2014) navajajo, da imajo osebe, ki živijo v bivalnih enotah, še vedno omejeno število 
stikov z lokalno skupnostjo, ki pa je kljub temu večje kot v primeru institucionalnih 
nastanitvenih možnosti. Novim organizacijskim enotam institucionalnega varstva tako ni 
uspelo uresničiti enega temeljnih ciljev namestitve v skupnosti, torej običajnega življenja 
(Zaviršek idr., 2015). 

- Odpor zaposlenih v zavodih 

V okoljih, v katerih obstajajo veliki zavodi, so ljudje pogosto kritični do oblikovanja 
manjših enot. Vzrok za to bi lahko bil strah pred izgubo službe, ki pa je popolnoma 
neutemeljen, saj tudi bivalne skupnosti potrebujejo strokovno usposobljeno osebje 
različnih poklicnih profilov. Ob odpiranju bivalnih enot se tako ne smemo osredinjati samo 
na mnenje osebja, marveč tudi na želje ljudi, ki bi bili v bivalni enoti nastanjeni.  

- Starši in sorodniki 

Dejstvo je, da oblikovanju bivalnih enot nasprotujejo tudi nekateri starši in sorodniki oseb 
z motnjami v duševnem razvoju. Menijo, da je oseba v velikem zavodu dobro zaščitena, 
kar staršem daje občutek varnosti za njihovega otroka. Bivalna enota je zagotovo veliko 
bolj odprta, kar seveda prinaša določeno življenjsko tveganje.  

- Protesti sosedov 

Na participacijo, počutje in razvijanje potencialov oseb z motnjami v duševnem razvoju 
pomembno vplivajo stališča in pogledi sosedov in bližnjih stanovalcev bivalne enote. 
Strokovni kader, ki koordinira delovanje bivalne enote, mora biti s stališči seznanjen, kar 
omogoča pravočasno ukrepanje v primeru morebitnih težav (Žgur, 2010). V mestih in tudi 
na podeželju bodo vedno tudi ljudje, ki bodo nasprotovali temu, da bi v njihovi bližini 
živele osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vzrok je verjetno strah pred neznanim in kot 
posledica tega strahu se pojavi nasprotovanje srečanju z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju (Lačen, 2001). Nasprotovanje se lahko konča, ko se osebe dejansko vselijo in ljudje 
vidijo, da to zanje ne predstavlja nobene tragedije. Nekateri ljudje celo trdijo, da bo 
naselitev oseb z motnjami v duševnem razvoju zmanjšala vrednost njihovega stanovanja 
oziroma hiše. 

Nevarnost ob odprtju bivalne enote bi bila lahko diskriminacija, zato akcijski program 
kot enega izmed ciljev navaja tudi ukrepe proti diskriminaciji in nasilju (Poročilo o 
uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letih 2014 in 2015). V 
Sloveniji so že odmevali primeri, ko so socialnovarstvene ustanove želele vzpostaviti 
bivalno enoto, ki bi bila umeščena v stanovanjsko sosesko, a so neposredni stanovalci temu 
nasprotovali, kar je spodbudilo veliko medijsko razpravo. Vpliv neposrednih stanovalcev 
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in lastnikov sosednjih prostorov je bil tako velik, da center Dolfke Boštjančič ni mogel 
odpreti nove bivalne enote (Petrovčič, 2014). 

Obstajajo tudi pozitivne zgodbe. Odprtje nove bivalne enote Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Vipava so sosedje podprli. Pred začetkom 
delovanja bivalne enote je ustanova organizirala skupni sestanek s sosedi, na katerem so 
sodelujoče seznanili z motnjami oseb, živelih v bivalni skupnosti. E. Žgur (2010) navaja, 
da sta razloga za pozitivno sprejemanje verjetno tudi majhnost mesta in prepoznavnost 
centra v mestu.  

Izkušnje kažejo, da se pozneje kljub pozitivnim začetkom lahko pojavijo težave, 
predvsem ob bivanju v skupni zgradbi. Pripombe drugih stanovalcev na uporabnike so se 
v primeru bivalne enote Ciriusa Vipave nanašale na čiščenje, hišna pravila ipd. (prav tam).  

 
2.6.5 Življenje in delo v bivalni enoti 

V vsaki bivalni enoti uporabniki skupaj s strokovnjaki določijo lasten dnevni ritem. Za 
oris dneva v bivalni enoti predstavljamo primer delovanja ene izmed bivalnih enot v 
Sloveniji.  

 Dan se v bivalni enoti začne drugače, kot so ljudje vajeni v velikih institucijah, kjer 
običajno bivajo pred preselitvijo. Pomembno je, da je v bivalni enoti ves čas prisoten 
strokovnjak, ki vodi in usmerja bivanje v njej.  

Življenje v bivalni enoti temelji na stalnem urniku. Uporabniki imajo možnost 24- ali 
16-urnega socialnega varstva in namestitve v bivalni enoti (CUDV Črna na Koroškem, 
b. d.). Nekateri uporabniki se vsakodnevno odpravljajo na osemurno delo v varstveno-
delovni center ali druge podporne oblike zaposlitve, ki pa so v Sloveniji še redke. Dan se 
začne s pripravo zajtrka, nato pa nekatere osebe odidejo na delo (Žgur, 2010). Tisti, ki so 
vključeni v 24-urno obravnavo, so že zjutraj deležni različne obravnave strokovnjakov 
(delovnega terapevta, fizioterapevta in drugih zaposlenih). Uporabniki so že takrat 
usmerjani tudi v skrb za red, urejenost sob, splošno urejenost hiše in okolice (CVD 
Golovec, b. d.). 

 Uporabniki, ki so vključeni v 16-urno institucionalno varstvo, se po opravljenem 
osemurnem delovniku vrnejo in takrat se začne prosti čas, ki ga lahko zapolnijo s počitkom, 
z različnimi dejavnostmi in s konjički. 

Zvečer sledi priprava večerje, pri čemer je pomembno izpostaviti, da ima vsak 
posameznik svojo nalogo, ki jo opravlja v skladu s psihofizičnimi sposobnostmi. 
Omogočeni naj bi bili tudi sprehod v mesto, udeležba na kulturni prireditvi in sprejemanje 
gostov na obisk. Večerne dejavnosti si organizira uporabnik sam, o svojih načrtih pa mora 
obvestiti vodjo bivalne enote. Dogovor v zvezi z nalogami, s čiščenjem in hrano mora biti 
znan za en teden vnaprej (Žgur 2010). 

Preden je oseba vključena v bivalno enoto, je treba pripraviti osebni načrt vključitve. 
Le tako se namreč lahko omogočijo pogoji njene polne vključenosti v skupnost in 
izkoriščenja vseh potencialov, ki jih nudi življenje v bivalni enoti. Ključno je, da ji pri 
načrtu življenja delno ali v celoti pomaga strokovnjak (Ulaga, 2005). Osebni načrt zajema 
osnovne podatke z začasnim naslovom, naslovom skrbnika, nujnimi telefonskimi stiki, s 
fotografijo osebe in z dvema opozoriloma. Prvo opozorilo se nanaša na varstvo osebnih 
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podatkov, drugo na kratke navedbe posebnosti posameznika, ki bi ga lahko življenjsko 
ogrožale. Sledijo si poglavja o delu, prostem času, posebnostih, zdravju, stanovanju in 
socialni mreži. Smiselno je, da sta delo in socialna mreža postavljena na začetno in končno 
mesto, saj sta v obdobju odraslosti še posebej pomembna elementa. Zelo pomembno je, da 
je v pripravi osebnega načrta naveden tudi način sodelovanja osebe (prav tam). Z ustreznim 
osebnim načrtom bi lahko osebi omogočili, da bi jo družba lažje spoznala in jo sprejela, 
hkrati pa bi prispevali k dejavni soudeležbi posameznika v načrtovanju lastnega življenja, 
kar je za obdobje odraslosti izjemnega pomena.  

 
2.6.6 Bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji 

V Sloveniji bivalne enote spadajo med socialnovarstvene storitve, in sicer v 
institucionalno varstvo. Bivalne enote so odprle različne večje institucije (Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Radovljica). Nekatere organizacije, kot je na primer Želva, 
so pridobile koncesijo za izvajanje socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva in 
tako lahko odprle bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju (Želva – podjetje 
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, b. d.). Seznama vseh bivalnih enot za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji v spletu nismo zasledili. S tem podatkom ne 
razpolaga niti Statistični urad Republike Slovenije. Za namen magistrskega dela 
podrobneje predstavljamo bivalne enote, ki so umeščene na Gorenjskem.  

Na Gorenjskem večji del bivalnih enot in stanovanjskih skupnosti pokriva Center za 
usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Radovljica, ki obsega štiri enote. Enoti na Jesenicah 
in v Poljčah sta stanovanjski, vanju je vključenih manj kot enajst uporabnikov. Enoti v 
Radovljici in na Bohinjski Beli sta bivalni. V obe je vključenih dvanajst stanovalcev. Enota 
na Bohinjski Beli je prva zunanja enota, ki omogoča tudi bivanje oseb s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju ter bivanje oseb, ki imajo poleg motenj v duševnem razvoju 
pridružene tudi druge motnje (CUDV Radovljica, b. d.). Na območju spodnje Gorenjske je 
locirana še bivalna enota Škofja Loka, ki je del Varstveno-delovnega centra Kranj. 
Mengeški predel pokriva bivalna enota Naša Hiša, v kateri biva 32 ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju. Ta enota je del Varstveno-delovnega centra INCE Mengeš (VDC INCE, 
b. d.). Na Gorenjskem deluje še nekaj bivalnih enot oziroma stanovanjskih skupnosti, ki pa 
niso namenjene osebam z motnjami v duševnem razvoju, temveč osebam s težavami v 
duševnem zdravju (Novi paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja, b. d.). 

 
 

2.7 Stigma in diskriminacija 
Zdravje in pozitivne socialne vloge v mnogo kulturah predstavljajo normo, zato so bile 

motnje v duševnem razvoju opredeljene kot odstopajoče, nenormalne in negativno 
vrednotene. Taka opredelitev v skrajnosti pomeni pojav stigmatizacije in izključevanja 
(Not, 2008). Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so bili tako ves čas zgodovine 
podvrženi stigmatizaciji in diskriminaciji. Verjetno bo tako še nekaj časa, saj ljudi 
hendikepira ravno okolje v katerem živijo (Zaviršek idr., 2015). Kot navajata Strbad in 
Švab (2005) stigmatizacija »drugačnosti« izvira iz neznanja in nepoučenosti. 
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Prvi, ki je koncept pojma stigme predstavil v sklopu socialnih ved, je Erving Goffman. 
Stigma je nekaj, kar posameznika opredeli kot drugačnega v primerjavi z normami, ki 
veljajo v družbi (Ule Nastran, 2000). Danes je pojem stigma večinoma povezan s sramoto, 
prvotno pa so bili v ospredju stigme specifični telesni znaki posameznika (Goffman, 2008).  

V grobem razlikujemo tri vrste stigme. V prvi vrsti gre za različne oblike telesne 
iznakaženosti. Kot druge opredeljujemo značajske slabosti, ki jih pripisujemo 
neodločnosti, nevarnemu prepričanju, nepoštenosti, nenravnim strastem. Mednje spadajo 
na primer duševna bolezen, homoseksualnost, alkoholizem in podobno. Tretja vrsta so 
skupinske stigme glede rase, narodnosti in veroizpovedi, ki se pogosto prenašajo iz roda v 
rod in prizadenejo vse člane družine v enaki meri (prav tam).  

Goffman (prav tam) opredeljuje tudi različne odzive osebe, ki je stigmatizirana. Prvi 
možen odziv je popravilo, pri čemer posameznik skuša odpraviti to, kar misli, da je razlog 
stigme. Drugi odziv je lahko posredno popravilo, pri čemer posameznik skuša opravljati 
dela, ki naj jih zaradi svoje hibe ne bi zmogel. Tako skuša zabrisati vpliv razloga, zaradi 
katerega je stigmatiziran. Tretji možen odziv lahko imenujemo prekinitev z realnostjo, 
četrti odziv pa je osamitev. Posameznik z osamitvijo skuša prekiniti stik z realnostjo in 
vsakdanjim življenjem, da se mu s stigmo ne bi bilo treba soočati.  

Najverjetnejša se zdi možnost, da bi osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki bi v 
lokalnem okolju doživele stigmatiziranje na strani sosedov in drugih bližnje živečih, kot 
odziv uporabile osamitev. Na tak način bi umeščanje v lokalno skupnost izgubilo smisel.  

Stigma se velikokrat pojavlja zaradi neustreznih informacij o populaciji oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Te informacije ne temeljijo na dejstvih, zato so mnogokrat 
izkrivljene (European Union Agency for Fundamental Rights, 2010a). Odnos zdravih ljudi 
do oseb z motnjami v duševnem razvoju je lahko human, če znajo to drugačnost sprejeti in 
spoštovati (Lačen, 2005).  

Beseda diskriminacija izvira iz latinske besede discriminare in pomeni medsebojno 
ločevanje. Sodobni pomen diskriminacije je vezan na neprimerno ločevanje oziroma v 
pravnem smislu na nedopustno razlikovanje. Posledice diskriminiranja in razločevanja so 
za skupino, ki je diskriminirana, pogosto negativne, zato diskriminacijo lahko imenujemo 
tudi praksa neenakosti (Kuhar, 2009). V družbi obstajajo različni načini, oblike in praksa 
diskriminacije. Najbolj znana in splošna oblika diskriminacije poteka kot družbeno 
izključevanje določenih posameznikov ali skupin. Diskriminacijo lahko analiziramo s 
pravnega in sociološkega vidika. S pravnega vidika lahko na diskriminacijo gledamo kot 
na z zakonom prepovedano neenako obravnavanje osebe ali skupine v primerjavi z drugo 
skupino ali osebo. S sociološkega vidika se na pojav diskriminacije gleda širše (prav tam). 
Evropski pravni okvir prepoznava več osnov za diskriminacijo. Ljudje so lahko 
diskriminirani zaradi spola, rasne in etične pripadnosti, religije in veroizpovedi, starosti, 
invalidnosti oziroma hendikepiranosti in spolne orientacije (Vasiljević, 2014). 
Diskriminacija je oblika družbene prakse, ki praviloma temelji na predsodkih in stereotipih, 
ki so globoko zasidrani v kulturi neke družbe. Taka praksa se kaže v socialnem 
izključevanju posameznih skupin (Kuhar, 2009). Motnje v duševnem razvoju ne smejo biti 
nikakršno opravičilo za katerokoli vrsto diskriminacije (Not, 2008). Zagotovo se v skupino 
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diskriminiranih še vedno prištevajo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, saj so jim 
še vedno večkrat kratene njihove temeljne pravice in svoboščine.  

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, v poročilu omenja problematiko 
dodatnih dni letnega dopusta za starše, ki skrbijo za mladoletne in odrasle osebe z 
najtežjimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Starši do dodatnih dni še vedno niso 
upravičeni, kljub mnogim pozivom na ministrstva. S tem so kratene predvsem pravice 
otrok, ki potrebujejo veliko pozornosti, skrbi in nege staršev. Ugotovljeno je bilo tudi, da 
se odmika posodobitev Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, ki 
je bil sprejet že leta 1983 (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2017).  

Diskriminacijska praksa, ki onemogoča posamezniku in skupinam, da bi lahko uživali 
temeljne pravice, osebe postavlja v položaj na robu naše družbe (Kuhar, 2009). 
Diskriminacija lahko poteka na podlagi vidnih ali nevidnih znakov (prav tam). Osebe z 
motnjami v duševnem razvoju so pogosto po videzu drugačne in vzrok za diskriminacijo 
bi lahko v mnogih primerih postalo prav to, hkrati pa tudi njihovo vedenje, ki je včasih 
nekoliko drugačno od družbeno pričakovanega.   

Del stigme predstavljajo tudi predsodki in stereotipi, ki so oblike kognitivnih shem, s 
katerimi si urejamo vsakdanje življenje. Stereotipe opredelimo kot površinske sodbe, ki se 
ne ozirajo na individualne razlike med posamezniki, temveč ljudi razvrščajo v različne 
skupine. Oblikujejo se na podlagi delnih in površinskih definicij. Ljudje stereotipe 
oblikujemo preko posploševanja informacij, te pa nam pomagajo poenostaviti kompleksne 
pojave. Stereotipi so posredovani po različnih interpretacijah družbe in niso plod naših 
osebnih sodb. Pri predsodkih ne gre zgolj za kognitivne sodbe, temveč jim dodamo 
čustveno komponento, ki je v ospredju. Žrtve predsodkov in stereotipov so pogosto 
družbene skupine, ki jih obtožimo za svoje slabo počutje, slabo ekonomsko stanje in 
podobno (prav tam). Če torej stereotipi izhajajo iz delnih, površinskih sodb in nam jih 
posreduje družba, je pomembno, da so družbi posredovane prave informacije o različnih 
skupinah ljudi, ki so podvržene možnim predsodkom in stereotipom.  

S slovensko raziskavo (Boškić, Žakelj, Humer, 2008, v Kuhar, 2009) je bilo 
ugotovljeno, da se nasilje in izključevanje zaradi hendikepiranosti še vedno pojavlja. 
Prevladuje pojav verbalnega nasilja, manj pa se pojavlja fizično in spolno nasilje. Kljub 
tem podatkom se Slovenija usmerja v integracijo oseb z motnjami v duševnem razvoju v 
skupnost. Problematika te skupine oseb je večkrat omenjena v medijih, organiziranih je 
vedno več različnih prireditev, ki so namenjene prav njim. Vidimo, da se odnos do teh oseb 
spreminja, a znaki diskriminacije ljudi z motnjami v duševnem razvoju so še vedno prisotni 
(Raziskava na nadnacionalni ravni na področju vključevanja mladih z motnjami v 
duševnem razvoju v izobraževanje in delo, b. d.).  

V letu 2016 smo na področju diskriminacije v Slovenskem prostoru naredili korak 
naprej, saj je bil sprejet Zakon o varstvu pred diskriminacijo. S tem zakonom je bil uveden 
profil zagovornika načela enakosti, določene pa so bile tudi njegove naloge in pooblastila. 
Pozitivno je, da je bilo v letu 2016 na področju diskriminacije in neenakosti obravnavanih 
enajst zadev manj kot leto prej (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2017). 
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2.8 Stališča do oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Bajec (b. d.) trdi, da so stališča odnosi oziroma naravnanost do objektov in so 

sestavljena iz treh komponent – kognitivne, emocionalne in vedenjske oziroma 
komponente pripravljenosti za delovanje v družbi.  

Po kognitivni komponenti stališča ljudi kategoriziramo v skupine in razrede, kot je na 
primer kategoriziranje oseb s posebnimi potrebami na osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, gluhe in naglušne ter podobno. V kognitivno komponento spadajo tudi prepričanja, 
čeprav izraza v vsakdanu pogosto rabimo kot sopomenki (Rebolj, 2014). Primer kognitivne 
komponente je na primer predstava ljudi, kdo naj bi živel v bivalnih enotah, in predstava, 
da ljudje s težjimi motnjami v duševnem razvoju ne spadajo tja.  

Emocionalna oziroma čustvena komponenta obsega čustva, občutja, ki jih človek goji 
do predmeta stališč. Spekter čustev, ki jih izražamo, je zelo raznolik in se giblje med 
negativnimi in pozitivnimi čustvi. Običajno sta emocionalna in kognitivna komponenta 
skladni. Afektivna komponenta je zelo pomembna, saj lahko vpliva tudi na nastanek 
predsodkov (prav tam). 

Vedenjsko komponento lahko opredelimo kot težnjo človeka, da do predmetov stališča 
deluje na nek določen način. Lahko podpira pojave, do katerih izkazuje pozitivno stališče, 
ali poskuša preprečevati pojave, do katerih je negativno naravnan (prav tam).  

Kljub temu da so te tri komponente med seboj usklajene in pogosto povezane, se njihov 
pomen razlikuje. Človek lahko izkazuje pozitivno stališče do nekega pojava, a se do njega 
ne vede v skladu s tem stališčem (prav tam).  

Stališču sorodni pojmi, ki jih lahko zasledimo v literaturi, so mnenje, prepričanje, 
sodbe, vrednote, reprezentacije. Stališča nastajajo in se lahko spreminjajo pod vplivom 
značilnosti posameznika, medosebnih in medskupinskih odnosov. Pomembno določajo 
človekovo vedenje, ki je odvisno od hierarhije komponent (Bajec, b. d.): 

- navad, 
- norm, 
- zaznavanja koristi, 
- stališč. 

Če stališča sovpadajo z navadami, normami, zaznavanjem koristi, lahko na njihovi 
osnovi napovemo človekovo vedenje (prav tam). Stališča pogosto zamenjujemo s 
predsodki, stereotipi in prepričanjem (Rebolj, 2014).  

Stališča so eden izmed dejavnikov, ki pomembno vplivajo na posameznikovo vedenje 
in po katerih lahko predvidevamo, kako se bo posameznik odzival, ni pa tudi edini. Poleg 
stališča na vedenje vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer motivacija, namera, 
razpoloženje, kontekst dogajanja, navade in podobno. Odločilno vlogo pri tem, ali smo 
nečemu naklonjeni ali ne, pa vseeno igrajo stališča. Čim bolj je stališče do nečesa 
ukoreninjeno in trdno, tem težje ga je spremeniti. Čim bolj je zasnovano na predsodkih in 
vnaprej določenih čustvenih sodbah brez logične podlage, tem težje ga je spremeniti. 
Spreminjanje stališča je dolgotrajen proces, ki se ga je treba lotiti premišljeno, počasi in 
postopno. V tem procesu moramo biti pozorni na vse komponente in se posvetiti vsaki 
posebej. Kognitivni komponenti se posvečamo z dodajanjem ustreznega in pravilnega 
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znanja, emocionalni s tem, da opozarjamo na posameznikova čustva, saj se jih bo tako lažje 
zavedal, vedenjski pa tako, da opazujemo, kako se človek odziva in ravna v določeni 
situaciji in zakaj (prav tam). 

Zakoreninjene predstave, ki jih ima družba o osebah s posebnimi potrebami, spodbujajo 
percepcijo, ki v vsakodnevnem življenju vpliva na občutke strahu in distanco, ki se oblikuje 
do teh oseb. S takšnim vedenjem se ljudje zavarujejo pred nepoznanimi situacijami. Redki 
osebni stiki in pomanjkljive izkušnje, ki jih imajo ljudje z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju, vplivajo na razvoj mitov in prepričanj, na podlagi katerih se oblikujejo stališča in 
stereotipno mišljenje. Omenjena stališča so pogosto povezana s pomilovanjem teh oseb, a 
hkrati z željo, da te osebe ne bi bile del njihovega sveta (Kotnik, 2016).  

Lačen (2001) je celo desetletje izvajal raziskavo, v kateri je opazoval odnos določene 
skupine ljudi do odraslih z motnjami v duševnem razvoju. V skupino vprašanih je vključil 
starše oseb z motnjami v duševnem razvoju, strokovne delavce s področja oseb z motnjami 
v duševnem razvoju, osnovnošolske učitelje, vzgojitelje in člane društva Sožitje.  

V raziskavi je anketirance spraševal, kaj želimo doseči kot končni cilj v procesu 
vključevanja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, kje naj bi osebe z motnjami v 
duševnem razvoju praviloma živele, ali imajo pravico do spolnosti ter ali ljudje pridružene 
motnje, kot so epilepsija, srčna napaka, cerebralna paraliza, vidijo kot oviro pri različnih 
športnih dejavnostih (Lačen, 2016).  

Izsledki raziskave so pokazali, da se v zadnjem času odgovori skladajo s sodobnimi 
stališči do integracije in inkluzije, ki hkrati osebi z motnjami v duševnem razvoju dopuščajo 
možnost, da je drugačna. V zadnjem času se ljudje odločajo za odgovor, po katerem naj 
ljudi poskušamo vključiti v zanje primerne oblike in vsebine, pri tem pa moramo spoštovati 
njihovo drugačnost in odstopanje od družbenih norm. Pred leti so se odgovori bolj pomikali 
v smer, da moramo osebe vključiti v življenje oseb brez motenj ter da bi se morali truditi, 
da ne bi odstopali od norm in izkazovali drugačnost. Po drugi strani pa se je mnogo 
sodelujočih v raziskavi odločalo za idealizirano obliko skrbi za take osebe, pri kateri 
moramo izhajati le iz njihovih potreb. Zavedati se je treba, da imajo tudi osebe z motnjami 
v duševnem razvoju dolžnosti in obveze (prav tam).  

Izsledki kažejo, da se mnenje ljudi o bivanju oseb z motnjami v duševnem razvoju 
spreminja. V letu 1991, ko so bili pridobljeni prvi odgovori, je bilo večinsko mnenje, da 
naj bi te osebe živele v svoji družini. Že v letu 2001 je bila vidna velika razlika, saj je večina 
menila, da naj bi te osebe živele v bivalni skupnosti, kar nakazuje veliko družbeno 
spremenjenost v precej kratkem obdobju. Spremenjenost se kaže v tem, da ljudje odraslim 
osebam z motnjami v duševnem razvoju v večji meri priznavajo pravico do samostojnega 
življenja oziroma do osamosvojitve v skladu z njihovimi sposobnostmi. V zadnjih petih 
letih se je tehtnica še občutneje nagnila na stran odgovora, po katerem naj bi osebe živele 
v manjših skupinah, ki so odprte v okolju in primerno vodene (prav tam).  

Raziskava je bila osredinjena tudi na zelo tabuizirano temo – spolnost oseb z motnjami 
v duševnem razvoju. Z leti se je mnenje do spolnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
zelo spremenilo. Včasih je prevladovalo večinsko mnenje, da to ni njihova pravica, medtem 
ko danes le redki posamezniki tej pravici nasprotujejo. Tudi odgovori na vprašanje o pravici 
do gibanja oziroma izvajanja športnih dejavnosti, ki ga je Lačen nalašč formuliral nekoliko 
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provokativno, so danes pozitivni. Skoraj vsi se s pravico do gibanja strinjajo, ne glede na 
različne pridružene motnje. Z raziskavo je bilo torej ugotovljeno, da se stališča ljudi do 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v več vidikih spreminjajo na pozitivno (prav tam). 
Upoštevati je treba dejstvo, da je bil v raziskavi zajet vzorec ljudi, ki so v pogostem stiku 
z osebami z motnjami v duševnem razvoju.  
  



   

 41 

3 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Deinstitucionalizacija predpostavlja premeščanje ljudi iz velikih institucij, ki so precej 

umaknjene iz urbanih okolij, v manjše bivalne kapacitete, integrirane v skupnost. Bivalne 
enote so lahko najprimernejša namestitev za nekatere osebe z motnjami v duševnem 
razvoju. Pomembna pozitivna lastnost bivalnih enot je, da v proces obravnave uporabnika 
ni vključen le strokovni kader, temveč širok krog ljudi. Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju so zaradi drugačnosti vseeno šibkejši člen skupnosti, zato jih je treba pred 
negativnimi vplivi okolice zaščititi oziroma okolje nanje ustrezno pripraviti. Kot eno 
glavnih ovir pri umeščanju bivalnih enot v prostor izpostavimo stigmatizacijo oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Če so osebe v lokalnem okolju stigmatizirane in nesprejete, 
se kakovost življenja tudi manjših bivalnih enotah pomembno zmanjša. Negativno stališče, 
ki ga nekateri lahko razvijejo do oseb z motnjami v duševnem razvoju, pomembno vpliva 
na proces inkluzije v šolskem in delovnem prostoru ter ne nazadnje v širši skupnosti 
(Yazbeck, McVilly in Parmenter, 2004).  

T. Kosi in S. Petrinec (2009) v raziskavi ob odprtju dislocirane bivalne enote za ljudi z 
motnjami v duševnem zdravju ugotavljata, da ljudje kažejo zelo negativno stališče in ne 
kažejo zanimanja za vzpostavljanje stika z uporabniki. Posebej izpostavljata populacijo z 
nižjo stopnjo izobrazbe. Navajata, da bi vzroke lahko iskali v neustrezni informiranosti in 
negativnem vplivu medijev. Raziskav o stališču ljudi glede odpiranja bivalnih enot za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji je malo. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšno 
je stališče ljudi o odpiranju bivalnih enot v njihovi bližini in do bivanja v lokalnem okolju 
na splošno.  

Ozaveščanje ljudi je pri sprejemanju drugačnih zelo pomembno in je lahko prvi korak 
pred umestitvijo bivalne enote v lokalno okolje. Neustrezna informiranost ljudi o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju se lahko pokaže kot problem. Poleg tega nas zanima, ali si 
anketiranci, vključeni v raziskavo, sploh želijo biti ozaveščeni o motnjah v duševnem 
razvoju in na kakšen način bi želeli ustrezne informacije pridobiti. Rezultati izvedene 
raziskave so osnova za pripravo gradiva, namenjenega informiranju o osebah z motnjami 
v duševnem razvoju, saj z ustreznimi informacijami lahko vplivamo na kognitivno 
komponento stališča anketirancev do teh oseb. Naša raziskava se osredinja zgolj na 
območje Gorenjske, kljub vsemu pa s pripravljenim materialom za informiranje želimo 
doseči širši krog ljudi.  

 

3.2 Cilji raziskave 
Cilji raziskave so naslednji: 

1. Ugotoviti, kakšno je stališče anketirancev glede oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, ki bi bile nastanjene v njihovem okolju, in ali se razlikujejo glede na 
nekatere demografske spremenljivke (spol, izobrazbo). 

2. Ugotoviti in opredeliti morebitne razlike v stališču ljudi, ki so že bili v stiku z osebo 
z motnjami v duševnem razvoju, in tistimi, ki v takem stiku še niso bili.  
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3. Preveriti stopnjo pripravljenosti anketirancev glede pridobivanja informacij o 
funkcioniranju in bivanju oseb z motnjami v duševnem razvoju in na podlagi 
ugotovitev pripraviti konkreten material o populaciji oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, ki bi prispeval k boljši ozaveščenosti. 

 
3.3 Raziskovalna vprašanja 
Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 
R 1: Katere oblike bivanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju anketiranci 
prepoznavajo kot najsprejemeljivejše?   
R 2: Kako ozaveščenost ljudi glede oseb z motnjami v duševnem razvoju vpliva na stališče 
do umestitve bivalne enote v bližnjo okolico?  
R 3: Kako stopnja izobrazbe vpliva na stališče ljudi glede bivanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v lokalnem okolju? 
R 4: Kako se razlikujejo stališča do odpiranja bivalnih enot za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju v lokalnem okolju glede na spol? 
R 5: Kako raznoliki predhodni stiki anketirancev z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju vplivajo na njihovo stališče do umestitve bivalne enote v bližino njihovega doma?  
R 6: Koliko anketirancev želi biti informiranih na področju življenja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in na kakšen način bi informacije želeli pridobiti?  
R 7: Kako anketiranci prepoznavajo vpliv ozaveščenosti na sprejemanje oseb z motnjami 
v duševnem razvoju? 
 
Zavedamo se, da želja po informiranosti ni zadosten pogoj sprejemanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Take informacije so vseeno lahko podlaga za pripravo smernic, 
namenjenih informiranju laične javnosti o značilnostih in funkcioniranju oseb z motnjami 
v duševnem razvoju. 
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4 METODOLOGIJA  

4.1 Opis vzorca 
V vzorec, ki smo ga pridobili po metodi, opisani v razdelku 4.3, je bilo na koncu zajetih 

112 oseb, starejših od 18 let, s stalnim prebivališčem na Gorenjskem, saj se trije 
posamezniki glede kraja bivanja niso opredelili. Bivanje na Gorenjskem je bil eden izmed 
kriterijev za uvrstitev anketiranca v vzorec. V raziskavo so bili vključeni anketiranci iz 
naslednjih občin Gorenjske:  

- Bled; 
- Cerklje na Gorenjskem; 
- Jesenice; 
- Kranj; 
- Kranjska Gora; 
- Naklo; 
- Preddvor; 
- Radovljica; 
- Šenčur; 
- Škofja Loka; 
- Tržič; 
- Železniki; 
- Žirovnica. 

Porazdelitev anketirancev po občinah je prikazana na grafu 1. V vzorec je bilo vključenih 
44 moških in 66 žensk, kot je podano v tabeli 1. Dva anketiranca se glede spola nista 
opredelila. Glede na starost so bili anketiranci razdeljeni v pet skupin, predstavljenih v 
tabeli 2. Porazdelitev anketirancev glede na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe je podana 
v tabeli 3. 

Čeprav je vzorec razpršen glede na različne sociodemografske spremenljivke, ni 
reprezentativen za celotno prebivalstvo Gorenjske, kar tudi ni bil glavni namen raziskave. 
Raziskavo smo izvedli z namenom pridobitve podatkov, na podlagi katerih bomo ugotovili, 
koliko so ljudje ozaveščeni glede populacije oseb z motnjami v duševnem razvoju in 
kakšno stališče do njih zavzemajo. To nam je omogočilo pripravo gradiva, primernega za 
ozaveščanje laične javnosti o osebah z motnjami v duševnem razvoju. 
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Graf 1: Struktura vzorca po kraju bivanja glede na občine na Gorenjskem 
 

 
Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev vzorca glede na spol 

Spol f f % 
moški 44 40 
ženski 66 60 
Skupaj 110 100 
Ni podatka 2  
Skupaj 112  

 
 
 
 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev vzorca glede na starost 

Starost f f % 
18–30 let 38 33,9 
31–40 let 20 17,9 
41–50 let 18 16,1 
51–60 let 26 23,2 
več kot 60 let 10 8,9 
Skupaj 112 100 
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Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe f f % 
nedokončana ali končana osnovna šola 3 2,7 
nižje ali srednje poklicno izobraževanje 5 4,5 
končana štiriletna srednja šola ali 
gimnazija 

28 25 

zaključen višješolski program 12 10,7 
zaključen visokošolski strokovni ali 
univerzitetni program (prva bolonjska 
stopnja) 

30 26,8 

magisterij stroke ali zaključen 
univerzitetni program pred bolonjsko 
reformo 

31 27,7 

magisterij znanosti ali doktorat znanosti 3 2,7 
Skupaj 112 100 

 

4.2 Merski instrumentarij 
Za preverjaje ciljev magistrskega dela smo izdelali merski instrumentarij – anketni 

vprašalnik na podlagi različne literature (Lačen, 2016; Vovk Ornik, 2015; Rebolj, 2014; 
Zveza Sožitje, b. d.). Vprašalnik smo predhodno testirali s pilotno študijo, ki je bila 
izvedena v socialni okolici vodje raziskave. V študijo je bilo vključenih 20 odraslih ljudi z 
Gorenjskega. Vključenih je bilo deset žensk in deset moških. Glede na starost so bili 
anketiranci pilotne študije razvrščeni v pet skupin. Skupino od 18 do 31 let je sestavljalo 
sedem anketirancev, skupino od 31 do 40 let štirje anketiranci, skupino od 41 do 50 let dva 
anketiranca, skupino od 51 do 60 let pet anketirancev, v skupino nad 60 let pa sta spadala 
dva anketiranca. Anketiranci so se razlikovali tudi glede na najvišjo doseženo stopnjo 
izobrazbe. V pilotno študijo sta bila vključena anketiranca z zaključenim nižjim ali 
srednjim poklicnim izobraževanjem, štirje anketiranci z zaključeno štiriletno srednjo šolo 
ali gimnazijo, anketiranca z zaključenim višješolskim programom, anketiranca z 
zaključenim visokošolskim študijem oziroma 1. bolonjsko stopnjo, devet anketirancev z 
zaključeno 2. bolonjsko stopnjo oziroma univerzitetno izobrazbo ter anketiranec z 
zaključenim magisterijem ali doktoratom znanosti.  

Z izvedeno pilotno študijo smo ugotovili, da vprašalnik ni bil povsem primeren, zato 
smo ga ustrezno dopolnili. Spremenili smo vprašanja, ki so vezana na morebitno 
spreminjanje stališča ob boljši ozaveščenosti, saj smo v pilotni študiji ugotovili, da je bilo 
vprašanje zastavljeno neustrezno. Vprašanje smo zastavili konkretneje, hkrati pa tako, da 
je bila možnost socialno zaželenih odgovorov manjša. Nekoliko smo zmanjšali tudi obseg 
podvprašanj pri posameznih postavkah, povezanih s stališčem do odpiranja bivalnih enot 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju v bližnji okolici anketirancev.  

Vprašalnik (na osnovi katerega odgovorimo na raziskovalna vprašanja) je bil sestavljen 
iz več delov. Prvi del je bil vezan na ozaveščenost ljudi o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju. Želeli smo preveriti, ali vedo, katere so značilnosti oseb z motnjami v duševnem 
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razvoju in ali jih pogosto zamenjujejo z osebami z duševnimi boleznimi. Drugi del 
vprašalnika je bil vezan na raznolike stike z osebami z motnjami v duševnem razvoju, saj 
smo želeli preveriti, koliko ljudi je že bilo v neposrednem stiku, koliko v posrednem in 
koliko jih meni, da v takem stiku še niso bili. Tretji del vprašalnika se je nanašal na stališča 
anketirancev do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju in 
ozaveščenost na področju bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v bivalnih enotah. 
Želeli smo ugotoviti, katere možnosti bivanja prepoznavajo anketiranci kot najprimernejše 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju ter koliko so informirani o bivalnih enotah v 
lokalnem okolju. Del odgovorov nam je bil v pomoč pri izdelavi gradiva za informiranje. 
Četrti del vprašalnika je bil vezan na hipotetično situacijo odpiranja bivalne enote v bližini 
doma anketirancev. Pri tem smo preverjali stališče anketirancev do umestitve bivalne enote 
v bližnjo okolico. Peti del je bil vezan na pripravljenost anketirancev na pridobivanje 
informacij o osebah z motnjami v duševnem razvoju in na mnenje o pomenu ozaveščanja 
pri boljšem sprejemanju teh oseb v družbi. Če so anketiranci izrazili, da bi želeli pridobiti 
nadaljnje informacije, so odgovorili še na vprašanje, vezano na medij, po katerem bi 
informacije želeli pridobiti. V šestem delu vprašalnika smo pridobivali demografske 
podatke. Namensko smo v anketi zastavili vprašanje o kraju bivanja, saj je bil to eden izmed 
kriterijev za uvrščanje v vzorec. Vprašalnik je v prilogi A. 

 

4.3 Postopek zbiranja podatkov 
Anketni vprašalnik smo pripravili v spletnem orodju za izdelovanje anket 1KA. Pilotna 

študija je bila v spletu odprta med prvim in petim julijem 2017. Anketo smo nato pregledali, 
jo modificirali in ponovno prenesli v splet, kjer je bila dostopna med 17. julijem in 2. 
avgustom 2017. Vprašalnik je bil po e-pošti posredovan petnajstim osebam z Gorenjskega, 
ki smo jih prosili, naj jo posredujejo naprej. Vzorec smo pridobivali namensko, po metodi 
snežne kepe. Pri tej metodi na začetku raziskovanja izberemo določeno število 
anketirancev, ki odgovorijo na vprašanja. Obenem jih prosimo, da vprašalnik posredujejo 
tistim, ki izpolnjujejo kriterije za umestitev v vzorec. Na tak način pridobimo ustrezno 
vzorčno strukturo (Handcock in Gile, 2011). Za določitev vzorca smo izbrali naslednje 
kriterije: 

- starost nad 18 let; 
- stalno prebivališče na Gorenjskem, kamor prištevamo pet upravnih enot: na 

Jesenicah, v Kranju, Radovljici, Škofji Loki in Tržiču. Natančneje lahko prebivalce 
Gorenjske opredelimo kot prebivalce 18 občin – Bleda, Bohinja, Cerkelj na 
Gorenjskem, Gorenje vasi - Poljan, Gorij, Jesenic, Jezerskega, Kranja, Kranjske 
Gore, Naklega, Preddvora, Radovljice, Šenčurja, Škofje Loke, Tržiča, Železnikov, 
Žirov in Žirovnice (Statistični urad Republike Slovenije, b. d.). 

Anketo je rešilo 125 oseb. 13 anketirancev smo izločili, saj so anketo rešili le delno ali niso 
izpolnjevali kriterijev za uvrstitev v vzorec. Predvideni čas reševanja ankete je bil 11 minut 
in 57 sekund, anketiranci pa so anketo v povprečju reševali sedem minut in 44 sekund. 
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4.4 Statistična obdelava podatkov 
Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Vprašalnike smo pregledali, 

odgovore kategorizirali in izračunali parametre opisne statistike. Podatke smo obdelali na 
podlagi ciljev in zastavljenih raziskovalnih vprašanj v magistrskem delu. Glede na 
pridobljene rezultate smo uporabili ustrezne statistične teste: 

- frekvenčne porazdelitve odgovorov na podlagi absolutnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov;  

- Mann-Whitneyjev U-test, s katerim smo preverjali razlike med skupinami; 

- Pearsonov c2-preizkus oziroma alternativni Kullbackov 2Î-preizkus, s katerim smo 
preverjali odvisnost med dvema spremenljivkama. Odvisnost smo preverjali pri 
stopnji tveganja 0,05.  

Podatke in rezultate smo analizirali ter jih prikazujemo opisno, tabelarično in grafično.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate anketnega vprašalnika v nadaljevanju predstavljamo po raziskovalnih 
vprašanjih. Pri vsakem vprašanju je na začetku prikaz rezultatov, čemur sledi interpretacija 
pridobljenih informacij, po kateri poskušamo odgovarjati na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. Določene podatke, ki niso neposredno vezani na raziskovalna vprašanja, smo 
analizirali zaradi priprave gradiva za informiranje.  

  
Raziskovalno vprašanje 1: Katere oblike bivanja za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju anketiranci prepoznavajo kot najsprejemljivejše?  
 

Anketirance smo vprašali, kje naj bi po njihovem mnenju živela oseba z motnjami v 
duševnem razvoju. Ponudili smo šest možnosti bivanja za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, do katerih so se opredeljevali na petstopenjski lestvici, na kateri je možnost Sploh 
se ne strinjam opredeljena z eno točko, možnost Ne strinjam se z dvema točkama, Niti se 
strinjam niti ne strinjam s tremi točkami, Strinjam se s štirimi in možnost Popolnoma se 
strinjam s petimi točkami. Možnosti bivanja so predstavljene v tabeli 4. 
 
Tabela 4: Izbira najsprejemljivejših možnosti bivanja za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju 

Možnosti bivanja N M SD 
Doma pri starših, saj ti najbolje 
poznajo njene potrebe. Družina je 
osnovna celica družbe, kjer je nudena 
največja stopnja varnosti in topline. 

112 3,48 1,074 

Samostojno v lastnem stanovanju, 
zaradi temeljne pravice do 
samostojnega bivanja. 

112 2,85 0,979 

V lastnem stanovanju z možnostjo 
osebne asistence, ki nudi podporo na 
področjih, kjer ima oseba 
primanjkljaj. 

111 4,19 0,654 

V bivalni enoti s svojimi vrstniki, kjer 
lahko zadovolji socialne potrebe in ji 
je zagotovljena ustrezna stopnja 
intime.  

112 4,17 0,709 

V domu starejših občanov, kjer sta ji 
nudeni osnovna asistenca in nega. 112 2,34 1,053 

V instituciji, namenjeni osebam z 
motnjami v duševnem razvoju, kjer ji 
pomoč nudijo za to usposobljeni 
strokovni delavci. 

111 3,90 0,873 

N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, SD = standardno odstopanje 
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Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo, da naj bi osebe živele v lastnem stanovanju 

z možnostjo osebne asistence, pri kateri je osebi nudena podpora na področjih, kjer ima 
primanjkljaj. Povprečna vrednost te trditve je bila kar 4,19 (SD = 0,654). Kot drugo 
najsprejemljivejšo možnost so anketiranci prepoznali bivanje v bivalni enoti s svojimi 
vrstniki, kjer oseba lahko zadovolji socialne potrebe in ji je zagotovljena ustrezna stopnja 
intime. Povprečna vrednost trditve je 4,17 (SD = 0,709). Visoko strinjanje so anketiranci 
izkazali tudi pri trditvi, da naj bi osebe z motnjami v duševnem razvoju živele v instituciji, 
namenjeni osebam z motnjami v duševnem razvoju, kjer ji pomoč nudijo za to usposobljeni 
strokovni delavci. Pri tej trditvi povprečna vrednost znaša 3,90 (SD = 0,873).  

Možnost bivanja, s katero so se anketiranci strinjali najmanj, je nastanitev osebe z 
motnjami v duševnem razvoju v dom starejših občanov, kjer sta ji nudeni osnovna asistenca 
in nega. Povprečna vrednost pri tej trditvi znaša 2,34 (SD = 1,053). Glede možnosti bivanja 
samostojno v lastnem stanovanju so bili anketiranci precej neodločeni. Povprečna vrednost 
znaša 2,85 (SD = 0,979). 

Najbolj razpršeni so bili odgovori anketirancev pri trditvi, da naj bi osebe z motnjami 
v duševnem razvoju živele doma pri starših, saj ti najbolje poznajo njene potrebe. 
Standardno odstopanje pri tej trditvi je bilo kar 1,074 (M = 3,48). 
 
Interpretacija 

 
Ugotovimo lahko, da ljudje kot najsprejemljivejšo možnost za bivanje oseb z motnjami 

v duševnem razvoju ocenjujejo namestitev v manjših enotah, saj sta najvišji povprečni 
vrednosti strinjanja glede možnosti bivanja v stanovanju z možnostjo osebne asistence 
(M = 4,19) in bivanja v bivalni enoti (M = 4,17). Obe trditvi nakazujeta, da so ljudje 
naklonjeni bivanju oseb v lokalnem okolju. Rezultati so v skladu z raziskavo (Lačen, 2016), 
ki jo že dvajset let izvaja Lačen in ugotavlja, da se pričakovanja o tem, kje naj bi živele 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, spreminjajo in nagibajo v smer, da naj bi živele v 
bivalnih enotah. Manj se jih opredeljuje za možnost, da naj bi te osebe živele doma pri 
starših. Pred dvajsetimi leti so bili rezultati drugačni, saj se je le malo ljudi odločalo za 
odgovor, da bi osebe živele v bivalnih enotah. Anketirancem se torej zdi smiselno, da bi 
ljudje živeli čim samostojneje, kar je zagotovo pozitiven podatek.  

Možnost bivanja v stanovanju z možnostjo osebne asistence bi lahko opredelili kot 
oskrbovano stanovanje, ki je v Sloveniji namenjeno tudi osebam, mlajšim od 65 let, ki 
zaradi psihofizičnih sposobnosti ne morejo samostojno skrbeti zase, a hkrati ne potrebujejo 
popolne institucionalne namestitve (Inštitut za dolgotrajno oskrbo, b. d.). Anketiranci so 
prepoznavali to možnost bivanja kot zelo sprejemljivo za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, mi pa izpostavljamo, da je taka namestitev ustreznejša za osebe z lažjimi 
motnjami, medtem ko so za osebe s težjimi in težkimi motnjami primernejše oblike, ki 
omogočajo več podpore. 

Iz rezultatov lahko razberemo tudi zavedanje anketirancev, da dom starejših občanov 
ni sprejemljiva namestitev za osebe z motnjami v duševnem razvoju, saj so rezultati 
pokazali, da se anketiranci v povprečju ne strinjajo s to možnostjo bivanja (M = 2,34). Iz 
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mere standardnega odstopanja lahko razberemo, da so se do trditve opredeljevali precej 
različno. Dejstvo, da se anketirancem dom starejših občanov ne zdi sprejemljiva 
namestitev, ocenjujemo kot pozitivno, saj vemo, da potrebe odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju niso enake potrebam starostnikov brez motenj. V domovih starejših 
občanov tudi niso zaposleni specialni pedagogi ali drugo strokovno usposobljeno osebje z 
znanjem s področja oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

Ugotovimo lahko, da se mnenje anketiranih najbolj razlikuje glede življenja pri starših, 
kar se ujema tudi s podatki iz literature. Mnenja o tem, kje imajo osebe z motnjami v 
duševnem razvoju boljše pogoje za kakovostno življenje so raznolika in deljena. E. Novljan 
in D. Jelenc (2002) opisujeta, da se po določenem času bivanja osebe z motnjami v 
duševnem razvoju pri starših spremenijo družinske vloge. Družina postane preveč 
dominantna, osebe z motnjami v duševnem razvoju pa vse bolj osamljene. Manj imajo 
svojih prijateljev, lahko postanejo preveč izolirane iz širšega socialnega okolja. Starši so z 
dobrimi nameni lahko pretirano zaščitniški do ogrožajočih situacij v socialnem okolju, na 
tak način pa odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju pridobijo premalo izkušenj za 
samostojnejše življenje. Starši naj bi pogosto imeli tudi premalo znanja s področja 
odraslosti in tako lahko svojega odraslega otroka obravnavajo kot večnega otroka 
(Andragoško društvo Slovenije, b. d.). Če pogledamo iz tega zornega kota, je kakovost 
življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju pri starših nekoliko slabša kot v 
bivalnih enotah ali drugih institucijah, kot je na primer center za usposabljanje, delo in 
varstvo. Vendar pa tudi bivanje v instituciji ni nujno najboljša izbira. Pomembno je, da se 
upošteva pravica do izbire možnosti bivanja. Na tak način je lahko dosežena največja 
kakovost bivanja. Znano je, da se življenjska doba podaljšuje, kar velja tudi za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. Starši postajajo vedno starejši in zato težje skrbijo za svoje 
odrasle otroke z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo stalno podporo. Kljub temu 
pa so zagotovo prav starši tisti, ki potrebe svojih otrok najbolje poznajo. Dvorezno mnenje 
izpostavljata tudi E. Novljan in D. Jelenc (2002), ki menita, da sicer nobena ustanova ne 
more nadomestiti staršev kot primarnih skrbnikov, a izkušnje vseeno kažejo, da starši 
svojim otrokom prepogosto pripisujejo preveliko nebogljenost in nesamostojnost.  

Ugotovimo lahko prednosti in pomanjkljivosti vsake izmed možnosti bivanja. 
Spodbudno pa je dejstvo, da anketiranci prepoznavajo življenje v skupnosti kot ustrezno 
izbiro tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Kot pozitivno lahko ugotovimo tudi, 
da dom starejših občanov, ki je izmed možnih izbir najmanj sprejemljiva možnost 
namestitve za osebe z motnjami v duševnem razvoju, tudi anketiranci dojemajo kot najmanj 
sprejemljivo.  
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Raziskovalno vprašanje 2: Kako ozaveščenost ljudi glede oseb z motnjami v 
duševnem razvoju vpliva na stališče do umestitve bivalne enote v njihovo bližnjo 
okolico? 
 

Anketirancem smo zastavili devet trditev, povezanih z značilnostmi oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in značilnostmi oseb z duševnimi motnjami, s čimer smo želeli preveriti, 
ali razlikujejo med motnjami v duševnem razvoju in duševnimi motnjami. Tako smo 
ocenili ozaveščenost anketirancev. Trditve, do katerih so se anketiranci opredeljevali z da, 
ne ali ne vem, so navedene v tabeli 5, skupaj s frekvenčno in z odstotno porazdelitvijo 
odgovorov. Pravilen odgovor je označen krepko. Če je anketiranec odgovoril na trditev 
pravilno, je dobil eno točko, če je odgovoril nepravilno oziroma se opredelil z ne vem, je 
bilo vrednotenje negativno (-1 točka). Točke smo sešteli. Pri vprašalniku o ozaveščenosti 
oziroma razlikovanju med osebami z motnjami v duševnem razvoju in duševnimi motnjami 
so anketiranci lahko dosegli največ devet točk, če so vse trditve označili pravilno. 
Najmanjše možno število točk je bilo –9, če so se do vseh značilnosti opredelili napačno. 
Rezultati preverjanja ozaveščenosti anketirancev so prikazani na grafu 2 in v tabeli 6.  

Kljub temu da raziskovalno vprašanje tega od nas ne zahteva, smo ugotavljali, kako so 
se do posameznih značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju opredelili anketiranci. 
Tovrstne podatke potrebujemo, da bi lahko izdelali kar najuporabnejše gradivo za 
informiranje. Pregled tabele 5 kaže, katere značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
so bile najmanjkrat ustrezno prepoznane in katere so anketiranci zamenjevali z 
značilnostmi duševnih motenj. Ugotavljamo, da so ljudje največkrat zmotno prepričani o 
tem, da osebe motnje v duševnem razvoju lahko pridobijo tudi v odraslosti, saj je kar 62,5 
odstotka anketirancev odgovorilo z ne, 15,2 odstotka pa jih ni znalo odgovoriti. Med 
anketiranci je bil pogosto izbran negativni odgovor pri trditvi, da motnje v duševnem 
razvoju diagnosticira psihiater. 44,6 odstotka anketirancev meni, da motnje v duševnem 
razvoju diagnosticira psihiater, 33 odstotkov pa jih ne ve, ali motnje v duševnem razvoju 
diagnosticira psihiater ali ne. Največ anketirancev (92 %) ve, da osebe z motnjami v 
duševnem razvoju lahko imajo primanjkljaj na področju komunikacije. Kar 70 odstotkov 
jih ve, da potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih, 64,3 odstotka anketirancev je 
seznanjenih z dejstvom, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju znižane 
intelektualne sposobnosti. Le 52,7 odstotka anketirancev je seznanjenih z dejstvom, da se 
osebe z motnjami v duševnem razvoju ne morejo pozdraviti, saj jih 32,1 odstotka meni, da 
so motnje v duševnem razvoju ozdravljive. 
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Tabela 5: Frekvenčna in odstotna porazdelitev odgovorov anketirancev po posameznih 
trditvah o značilnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Pravilen odgovor pri vsaki 
trditvi je označen krepko. 

Trditve  f f % 

Za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju so značilne zmanjšane 
intelektualne sposobnosti. 

Da. 72 64,3 
Ne. 29 25,9 
Ne vem. 11 9,8 
Skupaj 112 100 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju se lahko pozdravijo. 

Da. 36 32,1 
Ne. 59 52,7 
Ne vem. 17 15,2 
Skupaj 112 100 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju potrebujejo pomoč pri 
vsakodnevnih dejavnostih. 

Da. 79 70,5 
Ne. 23 20,5 
Ne vem. 10 8,9 
Skupaj 112 100 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju so bolne. 

Da. 30 26,8 
Ne. 73 65,2 
Ne vem. 9 8 
Skupaj 112 100 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju so v odraslosti 
popolnoma neodvisne od tuje 
pomoči. 

Da. 10 8,9 
Ne. 78 69,6 
Ne vem. 24 21,4 
Skupaj 112 100 

Oseba lahko motnje v duševnem 
razvoju pridobi tudi v odraslosti. 

Da. 70 62,5 
Ne. 25 22,3 
Ne vem. 17 15,2 
Skupaj 112 100 

Za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju je lahko značilen 
primanjkljaj na področju 
komunikacije. 

Da. 103 92 
Ne. 3 2,7 
Ne vem. 6 5,4 
Skupaj 112 100 

Odraslim osebam motnje v 
duševnem razvoju diagnosticira 
psihiater. 

Da. 50 44,6 
Ne. 25 22,3 
Ne vem. 37 33 
Skupaj 112 100 

Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju lahko označimo tudi kot 
ljudi z depresijo. 

Da. 20 17,9 
Ne. 72 64,3 
Ne vem. 20 17,9 
Skupaj 112 100 
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Graf 2: Histogram porazdelitve števila anketirancev glede na poznavanje značilnosti oseb 
z motnjami v duševnem razvoju 

 
Statistična analiza je pokazala, da je povprečna vrednost točk v vprašalniku poznavanja 
značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 1,46 točke (graf 2). Rezultati kažejo 
precejšnjo razpršenost, saj je standardno odstopanje od povprečja 4,24 točke. Iz tabele 6 je 
razvidno, da je največ anketirancev (19,6 %) doseglo eno točko, kar pomeni, da so se 
pravilno opredelili za od 5 do 9 trditev. 17 odstotkov anketirancev je doseglo tri točke, kar 
pomeni, da so ustrezno prepoznali šest značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
14,3 odstotka anketirancev je ustrezno odgovorilo na sedem izmed devetih trditev. 9,8 
odstotka anketirancev je pravilno prepoznalo skoraj vse značilnosti, le ene ne. Le 5,4 
odstotka anketirancev je pravilno prepoznalo vse značilnosti oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. En anketiranec, kar pomeni 0,9 odstotka anketiranih, se je do vseh trditev opredelil 
neustrezno, zato je dosegel –9 točk. 3,6 odstotka anketirancev se je ustrezno opredelilo 
zgolj do ene trditve, 8,9 odstotka anketirancev pa se je ustrezno opredelilo do dveh trditev.  

Anketirance smo nato razdelili v tri skupine glede na stopnjo ozaveščenosti o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju. V prvo skupino slabo ozaveščenih smo uvrstili anketirance, 
ki so dosegli rezultat v razponu med –9 in –3 točkami, v drugo skupino spadajo anketiranci, 
ki so do neke mere ozaveščeni in so dosegli od –3 do 3 točke, v tretjo skupino pa so bili 
uvrščeni dobro ozaveščeni anketiranci, ki so dosegli od 3 do 9 točk. Odstotna porazdelitev 
števila anketirancev glede na stopnjo ozaveščenosti je prikazana na grafu 3. Z grafa lahko 
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razberemo, da je največ anketirancev (57,1 %) do neke mere ozaveščenih, 29,5 odstotka je 
dobro ozaveščenih, 13,4 odstotka pa je glede na skupno število točk slabo ozaveščenih.  
 
Tabela 6: Frekvenčna in odstotna porazdelitev anketirancev glede na poznavanje 
značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Število doseženih točk f f % 
–9 1 0,9 
–7 4 3,6 
–5 10 8,9 
–3 8 7,1 
–1 15 13,4 
1 22 19,6 
3 19 17 
5 16 14,3 
7 11 9,8 
9 6 5,4 

Skupaj 112 100 
 
 

	
Graf 3: Odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na stopnjo ozaveščenosti glede 
oseb z motnjami v duševnem razvoju 
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Da bi lahko preverili, ali ozaveščenost anketirancev o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju vpliva na njihova stališča do umestitve bivalne enote v bližnji okolici, moramo 
najprej predstaviti rezultate slednjih. V tabeli 7 prikazujemo frekvenčno in odstotno 
porazdelitev števila anketirancev na lestvici stališč do umestitve bivalne enote v njihovo 
bližnjo okolico. Lestvica stališč je bila izračunana kot povprečna vrednost vseh trditev 
anketnega vprašanja Q5 (priloga A) za posameznega anketiranca. 
 
Tabela 7: Frekvenčna in odstotna porazdelitev števila anketirancev na lestvici stališč do 
umestitve bivalne enote v njihovo bližnjo okolico 

Lestvica stališč f f % 

vrednost 

2,67 7 6,3 
3 15 13,4 
3,33 40 35,7 
3,50 1 0,9 
3,67 27 24,1 
4 14 12,5 
4,33 6 5,4 
4,67 1 0,9 
5 1 0,9 
Skupaj 112 100 

 
Pregled lestvice stališč o umestitvi bivalne enote v bližnjo okolico anketirancev je 

pokazal, da pri nobenem izmed anketirancev ni povprečne vrednosti, nižje od 2,5. Zaradi 
tega smo anketirance razvrstili v tri skupine. Tiste, ki so na lestvici stališč dosegli 
povprečno vrednost med 2,5 in 3,5, smo uvrstili v skupino neodločeni. Anketirance, pri 
katerih smo izračunali povprečno vrednost med 3,51 in 4,5, smo uvrstili v skupino, ki se 
nagiba v pozitivno. Skupino anketirancev, ki so na lestvici stališč izrazili povprečno 
vrednost, večjo od 4,51, smo opredelili kot anketirance z zelo pozitivnim stališčem in jih 
uvrstili v skupino zelo pozitivno stališče. Odstotna porazdelitev števila anketirancev v 
posamezni skupini je prikazana na grafu 4. 
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Graf 4: Odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na stališča do umestitve bivalne 

enote v njihovo bližnjo okolico 

 
Tabela 8 prikazuje frekvenčne porazdelitve po skupinah glede na ozaveščenost o 

osebah z motnjami v duševnem razvoju in na stališča do umestitve bivalnih enot. 
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev po skupinah glede na ozaveščenost v zvezi z osebami 
z motnjami v duševnem razvoju in na stališče do umestitve bivalnih enot v bližnjo 
okolico anketirancev 

Ozaveščenost glede oseb z 
motnjami v duševnem 
razvoju 

Stališče do odpiranja bivalnih enot 

Skupaj neodločeno 
stališče 

pozitivno 
stališče 

zelo 
pozitivno 
stališče 

Slaba 

f 4 10 1 15 
pričakovana f 2,1 10,4 2,4 15 

% znotraj 
skupine 26,7 66,7 6,7 100 

Srednja 

f 11 43 10 64 
pričakovana f 9,1 44,6 10,3 64 

% znotraj 
skupine 17,2 67,2 15,6 100 

Dobra 

f 1 25 7 33 
pričakovana f 4,7 23 5,3 33 

% znotraj 
skupine 3 75,8 21,2 100 

Skupaj 
f 16 78 18 112 

pričakovana f 16 78 18 112 
% 14,0 69,6 16,1 100 

 
 
Tabela 9: Odvisnost stališča do odpiranja bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju v lokalnem okolju v odvisnosti od stopnje ozaveščenosti glede oseb z motnjami v 
duševnem razvoju 

 Vrednost g p 
Likelihood Ratio 7,770 4 0,1 

g = št. prostostnih stopenj, p = stopnja tveganja 
 

Test neodvisnosti je bil izveden za dve spremenljivki na ordinalni skali. Pričakovane 
frekvence v treh kategorijah so bile manjše od 5, kar ne zadošča pogoju za izvedbo c2-
preizkusa neodvisnosti. Za testiranje morebitne odvisnosti stališča od ozaveščenosti smo 
zato uporabili alternativni Kullbackov 2I-preizkus. Ugotavljamo, da med spremenljivkama 
ni statistično pomembne odvisnosti I(4) = 7,770, p = 0,1 (tabela 9). Sklenemo lahko, da 
stopnja ozaveščenosti anketirancev glede značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
statistično pomembno ne vpliva na stališče anketirancev do umeščanja bivalne enote v 
njihovo bližnjo okolico. 
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Interpretacija 
 

Z začetnim vprašalnikom, ki je obsegal preverjanje poznavanja značilnosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju in razlikovanje od oseb z duševnimi motnjami, smo 
ugotavljali, v kolikšni meri so ljudje ozaveščeni na področju motenj v duševnem razvoju. 
Sprva smo ugotovili, da so ljudje do neke mere ozaveščeni na področju motenj v duševnem 
razvoju, saj je bila povprečna vrednost v vprašalniku o ozaveščenosti 1,46. To pomeni, da 
je bilo v povprečju nekaj več odgovorov pravilnih kot napačnih. Z vpogledom v frekvenčno 
porazdelitev točk smo ugotovili, da je le 5,4 odstotka anketirancev prepoznalo vse 
značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju, na podlagi česar sklepamo, da bi ljudje 
potrebovali prave informacije. Na boljšo ozaveščenost bomo poskušali vplivati s 
primernim gradivom in vanj vključili podatke, za katere smo ugotovili, da jih ljudje ne 
poznajo. Odgovore, ki so bili največkrat negativni, smo uporabili v brošuri (poglavje 6), 
saj želimo, da bi ljudje prejeli prave informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju.  

Pozitivno nas je presenetilo dejstvo, da anketiranci ne izkazujejo negativnega stališča 
do umeščanja bivalne enote v njihovo bližnjo okolico. Sicer tudi Lačen (2016) ugotavlja, 
da ljudje izražajo vse bolj pozitivno stališče, ki pa vendarle še ni trdno, a nas je dejstvo o 
tako pozitivnem stališču vseeno zelo presenetilo. V zadnjih letih je bilo storjenega že veliko 
z namenom postavitve oseb z motnjami v duševnem razvoju v enakovreden položaj z 
drugimi. Sprejeti so bili novi zakoni na področju oseb s posebnimi potrebami, strokovnjaki 
so se opredelili do pomena integracije, več je tudi dorečenih vprašanj, ki se nanašajo na 
življenje v odraslosti (Mandić, 2005). Dejstvo o tako pozitivnem stališču je presenetljivo 
tudi zato, ker anketiranci pravzaprav niso zelo dobro ozaveščeni glede značilnosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju.  

Že v poglavju o opredelitvi problema je omenjena raziskava T. Kosi in S. Petrinec 
(2009), ki sta preverjali stališče sosedov ob odprtju bivalne enote za osebe z motnjami v 
duševnem zdravju. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da sosedje izražajo precej negativno 
stališče in ne kažejo zanimanja za vzpostavljanje stika z uporabniki. V povzetku raziskave 
avtorici navajata, da bi bil lahko vzrok tudi neustrezna informiranost. M. Yazbeck, McVilly 
in Parmenter (2004) ugotavljajo, da naj bi bil eden pomembnih napovedovalcev stališča do 
oseb z motnjami v duševnem razvoju preteklo znanje o teh osebah, torej ozaveščenost 
oziroma predhodni stiki s temi osebami.  

Zato smo želeli preveriti, ali tudi v našem vzorcu anketiranih na stališče vpliva 
informiranost. Rezultati naše raziskave kažejo, da informiranost o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju ne vpliva na stališče do umestitve bivalne enote v bližnjo okolico 
anketirancev (p = 0,1). Omejitev pri analizi tega vprašanja je bilo relativno majhno število 
anketirancev, da bi lahko posplošili rezultat in tako z gotovostjo trdili, da informiranost ne 
bi vplivala na stališče ljudi do oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

Kljub temu da v vzorcu nismo zaznali odvisnosti med ozaveščenostjo glede oseb z 
motnjami v duševnem razvoju in stališča anketirancev do umestitve bivalne enote v njihovo 
bližnjo okolico, smo ugotovili, da anketiranci niso popolnoma prepričani, kaj je značilno 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju in kaj za osebe z duševnimi motnjami. Zato je 
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tovrstna analiza pokazala, da bi bilo ustrezno, tj. lahko berljivo gradivo z informacijami o 
osebah z motnjami v duševnem razvoju, koristno.  
 
  



   

 61 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako stopnja izobrazbe vpliva na stališče ljudi do bivanja 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju? 
 

Anketiranci so v anketi označili najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe. V našem vzorcu 
so trije anketiranci z nedokončano ali končano osnovno šolo, pet je anketirancev z 
dokončanim nižjim ali srednjim poklicnim izobraževanjem, 28 anketirancev s končano 
srednjo šolo ali gimnazijo, 12 anketirancev z zaključenim višješolskim programom, 30 
anketirancev z zaključenim visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim programom, 31 
anketirancev s končanim magisterijem stroke ali z zaključenim univerzitetnim programom 
pred bolonjsko reformo, trije anketiranci so z magisterijem ali doktoratom znanosti.	Za 
frekvenčno in odstotno porazdelitev števila anketirancev glede na najvišjo stopnjo 
izobrazbe glejte tudi tabelo 3 na strani 41. Frekvence v določenih skupinah so precej 
majhne, zato smo anketirance po izobrazbi združili v skupine, kot jih opredeljuje Statistični 
urad Republike Slovenije: 

- osnovnošolska izobrazba ali manj (anketiranci z nedokončano ali končano osnovno 
šolo); 

- srednješolska izobrazba (anketiranci z zaključenim nižjim ali srednjim poklicnim 
izobraževanjem, anketiranci s končano srednjo šolo ali gimnazijo); 

- višješolska ali visokošolska izobrazba (anketiranci z zaključenim višješolskim 
programom in anketiranci z zaključenim visokošolskim strokovnim ali 
univerzitetnim programom, anketiranci s končanim magisterijem stroke ali z 
zaključenim univerzitetnim programom pred bolonjsko reformo in anketiranci z 
magisterijem ali doktoratom znanosti). 

Odstotno porazdelitev anketirancev glede na stopnjo izobrazbe po skupinah prikazuje graf 
5. Razberemo lahko, da je 2,7 odstotka anketirancev doseglo osnovnošolsko izobrazbo ali 
manj, 29,5 odstotka anketirancev je s srednješolsko izobrazbo, 67,9 odstotka pa je z 
doseženo višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. 
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Graf 5: Stopnja izobrazbe anketirancev 

 
Za analiziranje stališča anketirancev do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v 
lokalnem okolju smo analizirali anketno vprašanje Q4 (priloga A). Anketirance smo 
razvrstili v tri skupine. Tiste, ki so na lestvici stališč dosegli povprečno vrednost med 2,5 
in 3,49, smo uvrstili v skupino neodločeni. Anketirance, pri katerih smo izračunali 
povprečno vrednost med 3,5 in 4,49, smo uvrstili v skupino pozitivno stališče. Skupino 
anketirancev, ki so na lestvici stališč izrazili povprečno vrednost 4,5 in več, smo opredelili 
kot anketirance z zelo pozitivnim stališčem in jih uvrstili v skupino zelo pozitivno stališče. 
Odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na posamezno skupino stališč o bivanju 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju je prikazana na grafu 6. Z grafa 
lahko razberemo, da 22,3 odstotka anketirancev izkazuje neodločeno stališče glede bivanja 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju. 76,8 odstotka anketirancev je 
izrazilo pozitivno stališče, le 0,9 odstotka anketirancev zelo pozitivno.  
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Graf 6: Odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na stališče do bivanja oseb z 
motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju 

 
V nadaljevanju prikazujemo tabelo 10 s podatki o frekvenčni porazdelitvi števila 

anketirancev po skupinah glede na stopnjo izobrazbe anketirancev in na stališče do bivanja 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju. 
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Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev po skupinah glede na stopnjo izobrazbe anketirancev 
in na stališče do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopnja izobrazbe 

Stališče do bivanja oseb z motnjami 
v duševnem razvoju v lokalnem 

okolju 
Skupaj 

neodločeno 
stališče 

pozitivno 
stališče 

zelo 
pozitivno 
stališče 

Osnovnošolska 
ali manj 

f 1 2 0 3 
pričakovana 

f 0,7 2,3 0,1 3 

% znotraj 
skupine 33,3 66,7 0 100 

Srednješolska 

f 12 21 0 33 
pričakovana 

f 7,4 25,3 0,3 33 

% znotraj 
skupine 36,4 63,6 0 100 

Višješolska, 
visokošolska 

f 12 63 1 76 
pričakovana 

f 17 58,4 0,7 76 

% znotraj 
skupine 15,8 82,9 1,3 

100 
 

Skupaj 

f 25 86 1 112 
pričakovana 

f 25 86 1 112 

% 22,3 76,8 0,9 100 
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Test neodvisnosti je bil izveden za dve spremenljivki na ordinalni skali. Pričakovane 
frekvence v petih kategorijah so bile manjše od 5, kar ne zadošča pogoju za izvedbo c2-
preizkusa neodvisnosti. Za testiranje morebitne odvisnosti stališča od ozaveščenosti smo 
zato uporabili alternativni Kullbackov 2I-preizkus. Ugotovimo lahko, da med 
spremenljivkama ni statistično pomembne odvisnosti I(4) = 6,173, p = 0,187 (tabela 11). 
Stopnja izobrazbe anketirancev torej statistično pomembno ne vpliva na stališče 
anketirancev do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju. 

 
Tabela 11: Odvisnost stališča do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem 
okolju od stopnje izobrazbe anketirancev 

 vrednost g p 
Likelihood 
Ratio 6,173 4 0,187 

g = št. prostostnih stopenj, p = stopnja tveganja 
 
Interpretacija 

 
Ugotovimo lahko, da je bilo v vzorec zajetih veliko več anketirancev z visokošolsko ali 

višješolsko izobrazbo kot z osnovnošolsko. Razlika nas je presenetila, a smo ugotovili, da 
se raven dosežene izobrazbe delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji v povprečju 
zvišuje (E. R., 2013). Logično je zato tudi v našem vzorcu zajetih več ljudi z visoko stopnjo 
izobrazbe. Tudi podatki statističnega urada kažejo, da se delež ljudi s končano ali z 
nedokončano osnovno šolo krepko znižuje (Razpotnik, 2015). Iz ankete smo sicer pridobili 
podrobnejše podatke o izobrazbeni strukturi, a smo jih zaradi velikosti vzorca združili v tri 
skupine.  

Ugotovili smo, da anketiranci ne izkazujejo zelo negativnega stališča do bivanja oseb 
z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju, kar lahko povežemo tudi s prvim 
raziskovalnim vprašanjem, pri katerem so kot najsprejemljivejše možnosti bivanja za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju izbrali bivanje v oskrbovanem stanovanju in bivanje v 
bivalni enoti. Rezultati so pokazali, da je stališče 22,3 odstotka anketirancev glede bivanja 
oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju precej neodločeno, vsi drugi 
anketiranci pa se do tega opredeljujejo pozitivno. Že glede na rezultat znotraj lestvice 
stališč smo pričakovali, da stopnja izobrazbe ne bo posebej vplivala na izražanje stališča 
do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju. To je pokazal tudi 
Kullbackov 2I-preizkus, na podlagi katerega smo ugotovili, da stališče ni odvisno od 
stopnje izobrazbe. Zanimivo je, da sta T. Kosi in S. Petrinec (2009) izpostavljali nižje 
izobraženo populacijo kot tisto, ki izraža bolj negativno stališče. V naši raziskavi tega 
nismo zaznali, a vemo, da je bil vzorec oseb z zaključeno samo osnovno šolo zares majhen, 
kar je zagotovo vplivalo tudi na rezultate.  
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Raziskovalno vprašanje 4: Kako se razlikujejo stališča do odpiranja bivalnih enot za 
osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju glede na spol? 
 

Med raziskovanjem smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v 
stališčih do odpiranja bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem 
okolju anketirancev glede na spol. V naš vzorec je bilo, kot je predstavljeno v tabeli 1, 
vključenih 44 moških in 66 žensk, dva anketiranca pa se glede spola nista opredelila. 
Anketirance smo pri izražanju stališča do umeščanja bivalne enote v njihovo bližnjo 
okolico postavili v hipotetično situacijo, kako bi ravnali, če bi prejeli pošto, da bodo v 
bližnji prihodnosti blizu njih odprli novo bivalno enoto za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju. Anketirancem smo navedli možne trditve, do katerih so se opredeljevali na 
petstopenjski lestvici, na kateri je možnost Sploh ni res pomenila eno točko, Ni res dve 
točki, Niti je res niti ni res tri točke, Res je štiri točke in možnost Popolnoma res je pet točk.  

Z Mann-Whitneyjevim U-testom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne 
razlike med posameznimi stališči, povezanimi z odpiranjem bivalnih enot v lokalnem 
okolju anketirancev glede na spol anketirancev. Rezultati testiranja so prikazani v tabeli 
12. 

Glede na spol smo ugotovili statistično pomembne razlike pri treh trditvah, zato v 
nadaljevanju predstavljamo le rezultate teh trditev. Statistično pomembno razliko glede na 
spol (p = 0,017) smo ugotovili pri trditvi Tako za osebe z motnjami v duševnem razvoj, kot 
za vse živeče v skupnosti je dobro, če so bivalne enote lahko umeščene znotraj vasi ali 
mesta. Srednja vrednost pri moških je 3,98 (SD = 0,813), medtem ko so ženske bolj 
odločene, da je za vse v skupnosti dobro, če so bivalne enote umeščene znotraj vasi ali 
mesta (M = 4,27; SD = 0,646). Odgovori žensk so tudi bolj homogeni kot odgovori moških.  

Statistično pomembno razliko (p = 0,006) smo ugotovili tudi pri trditvi Trudil bi se 
pridobiti stik z osebami, živečimi v bivalni enoti. Moški so do te trditve precej neodločeni 
(M = 3,27; SD = 0, 872), medtem ko se povprečna vrednost žensk nagiba bolj proti 
vrednosti trditve Res je (M = 3,70; SD = 0,960). Odgovori moških in žensk so pri tej trditvi 
precej razpršeni, kar lahko razberemo iz navedenih standardnih odstopanj.  

Zadnjo statistično pomembno razliko (p = 0,006) smo ugotovili pri trditvi Pripravljen 
bi bil sodelovati pri vključevanju živečih v bivalni enoti v lokalno okolje. Povprečna 
vrednost moških odgovorov je 3,52, kar kaže na to, da so precej neopredeljeni. Sicer se bolj 
nagibajo k pozitivnim stališčem. Ženske se s to trditvijo strinjajo (M = 3,98; SD = 0,712). 
Pri drugih petih trditvah statistično pomembnih razlik nismo zaznali. 
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Tabela 12: Opredelitev anketirancev do posameznih trditev glede umeščanja bivalne 
enote v njihovo lokalno okolje in statistika Mann-Whitneyjevega U-testa 

Trditev  Spol M Me SD U z p 
Z odprtjem bivalne 
enote v domačem 
kraju bi soglašal/-a. 

moški 4,32 4 0, 674 
1437,5 –0, 099 0,921 

ženski 4,35 4 0,595 

Strah bi me bilo 
bivati blizu bivalne 
enote. 

moški 1,80 4 0,851 
1339 –0,753 0,452 

ženski 1,67 4 0,771 

Tako za osebe z 
motnjami v 
duševnem razvoju 
kot za vse živeče v 
skupnosti je dobro, 
če so bivalne enote 
lahko umeščene 
znotraj vasi ali 
mesta. 

moški 3,98 4 0,731 

1106 –2,385 0,017 
ženski 4,27 4 0,646 

Osebe z motnjami 
v duševnem 
razvoju bi z 
vključenostjo 
prispevale 
lokalnemu okolju. 

moški 3,89 4 0,813 

1209 –1,723 0,085 
ženski 4,14 4 0,654 

Trudil/-a bi se 
pridobiti stik z 
osebami, živečimi 
v bivalni enoti. 

moški 3,27 3 0,872 

1027,5 –2,766 0,006 
ženski 3,70 4 0,960 

V komunikaciji z 
osebami, živečimi 
v bivalni enoti, bi 
bil/-a sproščen. 

moški 4 4 0,747 

1450 –0,014 0,989 
ženski 3,97 4 0,841 

Pripravljen/-a bi 
bil/-a sodelovati 
pri vključevanju 
živečih v bivalni 
enoti v lokalno 
okolje. 

moški 3,52 4 0,902 

1042 –2,744 0,006 
ženski 3,98 4 0,712 

Ne bi me motilo, 
če bi si z osebami, 
ki živijo v bivalni 
enoti, delil/-a javne 
površine. 

moški 4,41 4 0,583 

1294 –1,097 0,273 
ženski 4,50 5 0,685 
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N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, Me = mediana, SD = standardno 
odstopanje, U = statistika Mann-Whitneyjevega U-testa, z = standardizirana vrednost, p 
= mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali manj 

 
Splošen vpogled v stališča dobimo na podlagi upoštevanja vseh trditev, s katerimi so 

anketiranci stališče izražali. Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne 
razlike med spoloma v skupnem stališču do umestitve bivalne enote v bližnjo okolico 
anketirancev, kar smo znova preverili z Mann-Whitneyjevim U-testom. Rezultat testa 
prikazuje tabela 13. Čim pozitivnejše stališče izražajo anketiranci, tem bolj se mediana 
približuje maksimumu, ki je 5. Oblika porazdelitve skupnega stališča do umestitve bivalne 
enote v bližnjo okolico anketirancev je bila med moškimi in ženskami podobna, kar smo 
preverili grafično preverili (graf 7). Mediana stališča žensk 4,125 je bila statistično 
pomembno večja (p = 0,046) od mediane stališča moških anketirancev (4). 

 
 

Tabela 13: Skupno stališče do umestitve bivalne enote v bližino bivališča anketirancev 
glede na spol 

 Spol N Me U z p 
Stališče do umestitve bivalne 
enote v bližino bivališča 
anketirancev 

moški 44 4 
1126 –1, 996 0, 046 

ženski 66 4,125 
N = število anketirancev, Me = mediana, U = statistika Mann-Whitneyjevega U-testa, z = 
standardizirana vrednost, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali manj 
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Graf 7: Histogram porazdelitve skupnega stališča do umestitve bivalne enote v bližnjo 

okolico anketirancev glede na spol 

 
 
Interpretacija 

 
Ugotovimo lahko, da pri večini trditev, povezanih s stališčem do umestitve bivalne 

enote v bližnjo okolico anketirancev, ne zaznamo statistično pomembnih razlik med 
spoloma. Statistično pomembne razlike smo zaznali pri treh trditvah. Pri vseh treh so 
ženske izražale bolj pozitivno stališče kot moški, vendar so razlike minimalne. Trditvi 
Trudil/-a bi se pridobiti stik z osebami, živečimi v bivalni enoti in trditev Pripravljen/-a bi 
bil/-a sodelovati pri vključevanju živečih v bivalni enoti v lokalno okolje se nanašata na 
pripravljenost za nudenje pomoči in navezovanje stika. Zanimivo je, da smo ravno pri teh 
trditvah izračunali statistično pomembne razlike. V literaturi (Arsenjuk, 2010) je negovanje 
obravnavano kot del ženske vloge in pripravljenost za pomoč naj bi bila pri ženskah bolj 
izražena. Ugotovimo lahko, da se naš rezultat ujema z vlogo ženske, ki ji je pripisana v 
družbi. Ženskam se namreč nehote pripisujejo določene naloge in vloge, ki naj bi jih 
opravljale. Obe trditvi, pri katerih smo ugotovili statistično pomembno boljše stališče 
žensk, bi lahko povezali s prostovoljstvom, ki je pri vključevanju oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v enakopravno življenje še kako pomembno. Moč prostovoljstva je, da 
veliko prispeva k razvoju in prihodnosti, k socialnemu napredku družbe (Zveza Sožitje, 
b. d.). Razveseljuje podatek, da so se ženske, vključene v našo raziskavo, pozitivno 
opredelile do pripravljenosti pomagati pri vključevanju živečih v bivalni enoti v lokalno 
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okolje. Kljub temu da so moški glede te trditve neodločeni, je spodbudno dejstvo, da njihov 
rezultat ne odraža negativnega mnenja.  

Zanimivo je, da smo statistično pomembno razliko med spoloma ugotovili tudi pri 
trditvi, da je tako za osebe z motnjami v duševnem razvoju kot tudi za vse živeče v 
skupnosti dobro, če so bivalne enote lahko umeščene znotraj vasi ali mesta. Vsi anketiranci, 
tako ženske kot moški, izražajo pozitivno stališče do tega, le da so ženske še nekoliko bolj 
pozitivno naravnane. Razlogov za tak rezultat ne iščemo, opredeljujemo pa nekatere znane 
pozitivne vidike, ki jih prinaša umestitev bivalne enote v urbano okolje tako za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju kot tudi za druge prebivalce krajev, v katerih so bivalne 
enote umeščene. Umestitev bivalne enote znotraj vasi oziroma mest je za krajane priložnost 
za nove možnosti zaposlitve. Omogočene so tudi priložnosti za nove oblike sodelovanja 
med občani in osebami z motnjami v duševnem razvoju. Če so bivalne enote del mesta, je 
to priložnost tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki take skrbi še ne potrebujejo, 
a bo ta potreba kmalu nastala, hkrati pa je to priložnost za uresničevanje koncepta 
normalizacije. S tem je osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočen dostop do 
bližnjih pomembnih institucij, kar pomembno vpliva na boljšo integracijo v okolje 
(Vzpostavitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju 
koroške regije, 2017). 

Kljub temu da pri trditvi Strah bi me bilo bivati blizu bivalne enote nismo zaznali 
statistično pomembne razlike med spoloma, jo izpostavljamo, saj rezultati kažejo, da 
anketirancev ne bi bilo strah bivati blizu bivalne enote, kar je pozitiven podatek. Ujema se 
tudi z raziskavo Evropske komisije (2001), ki je pokazala, da se samo 40 odstotkov 
Evropejcev počuti nelagodno ob prisotnosti osebe s posebnimi potrebami (Yazbeck, 
McVilly in Parmenter, 2004).  

Za konec smo želeli ugotoviti tudi, kakšno je skupno stališče do umeščanja bivalnih 
enot v lokalno okolico glede na spol, in ugotovili, da ženske izražajo statistično pomembno 
bolj pozitivno stališče kot moški. Razlike, ki smo jih ugotovili, so bile minimalne. 
Razveseljuje podatek, da se v povprečju skupno stališče glede umestitve bivalnih enot v 
lokalno okolico anketirancev nagiba v pozitivno smer tako pri moških kot tudi pri ženskah.  
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Raziskovalno vprašanje 5: Kako raznoliki predhodni stiki anketirancev z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju vplivajo na njihovo stališče do umestitve bivalne enote 
v bližino njihovega doma?  
 

Anketirance smo vprašali, ali so že bili v stiku z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju. Možnosti, med katerimi so izbirali, so prikazane v tabeli 14. Anketiranci so za 
vsako trditev označili, ali zanje velja ali ne.  

 
 

 
Tabela 14: Frekvenčna in odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na raznolike 
stike z osebami z motnjami v duševnem razvoju 

Vrste stikov f f % 

O osebah z motnjami v duševnem 
razvoju sem izvedel/-a iz medijev. 

Da. 73 65,8 
Ne. 38 34,2 

skupaj 111  
Informacije o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju sem pridobil/-a iz 
knjig. 

Da. 39 35,5 
Ne. 71 64,5 

skupaj 110  

O osebah z motnjami v duševnem 
razvoju sem slišal/-a od prijateljev, 
znancev. 

Da. 84 75,7 

Ne. 27 24,3 
skupaj 111  

Osebi z motnjami v duševnem razvoju 
sem že pomagal/-a pri vsakodnevnih 
opravilih. 

Da. 60 54,1 
Ne. 51 45,9 

skupaj 111  

Z osebo z motnjami v duševnem 
razvoju sem že komuniciral/-a. 

Da. 102 91,9 
Ne. 9 8,1 

skupaj 111  

Osebo z motnjami v duševnem razvoju 
osebno poznam. 

Da. 75 67,6 
Ne. 36 32,4 

skupaj 111  
Zdi se mi, da z osebo z motnjami v 
duševnem razvoju še nisem bil/-a v 
nikakršnem stiku. 

Da. 13 11,8 
Ne. 97 88,2 

skupaj 110  
 
 

Iz tabele 14 lahko razberemo, kakšni stiki so najpogostejši in katera vrsta stika je pri 
anketirancih najredkejša. Največ anketirancev, kar 91,9 odstotka, je že komuniciralo z 
osebo z motnjami v duševnem razvoju, kar štejemo za neposredni stik. 75,5 odstotka 
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anketirancev je o osebah z motnjami v duševnem razvoju slišalo od prijateljev, kar pomeni 
posredni stik. Najmanj anketirancev (35,5 %) je informacije o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju pridobilo iz knjig. 

Stike smo nato uskupinili v naslednje kategorije: le posredni stiki, le neposredni stiki, 
posredni in neposredni stik ter ni stika. Na grafu 8 prikazujemo odstotno porazdelitev 
števila anketirancev po skupinah glede na stike z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 
Razberemo lahko, da je bilo največ anketirancev, kar 81,1 odstotka, tako v posrednem kot 
tudi v neposrednem stiku z osebami z motnjami v duševnem razvoju, 10,8 odstotka 
anketirancev je bilo v le neposrednem stiku, 6,3 odstotka v le posrednem, samo dva 
anketiranca (1,8 %) pa menita, da z osebo z motnjami v duševnem razvoju še nista bila v 
stiku. 
 

	
Graf 8: Odstotna porazdelitev števila anketirancev glede na vrsto stika z osebami z 

motnjami v duševnem razvoju 

 
V nadaljevanju prikazujemo tabelo 15, ki podaja frekvenčne porazdelitve števila 
anketirancev po skupinah glede na vrsto predhodnih stikov z osebami z motnjami v 
duševnem razvoju in glede na stališče do umestitve bivalne enote v njihovo bližnjo okolico. 
Iz tabele je razvidno, da največ anketirancev ne glede na stik izraža nagnjenost k 
pozitivnemu stališču do umestitve bivalne enote v njihovo lokalno okolje.  
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev po skupinah glede na predhodne stike anketirancev z 
osebami z motnjami v duševnem razvoju in glede na stališče do umestitve bivalne enote v 
bližnjo okolico 

Vrsta stika 

Stališče do umestitve bivalnih enot v 
lokalnem okolju 

Skupaj neodločeno 
stališče 

pozitivno 
stališče 

zelo 
pozitivno 
stališče 

Le posredni 
stik 

f 1 6 0 7 
pričakovana 

f 1 4,9 1,1 7 

% znotraj 
skupine 

14,3 85,7 0 100 

Le 
neposredni 
stik 

f 1 9 2 12 
pričakovana 

f 1,7 8,5 1,9 12 

% znotraj 
skupine 8,3 75 16,7 100 

Posredni in 
neposredni 
stik 

f 13 62 15 90 
pričakovana 

f 12,4 63,6 14 90 

% znotraj 
skupine 14,4 68,9 16,7 100 

 

Skupaj 

f 15 77 17 109 
pričakovana 

f 15 77 17 109 

% 13,8 70,6 15,6 100 
 
 
Tabela 16: Stališče do umestitve bivalne enote v bližnjo okolico anketirancev v 
odvisnosti od predhodnih stikov anketirancev z osebami z motnjami v duševnem razvoju 

 Vrednost g p 
Likelihood 
Ratio 2,869 4 0,580 

g = št. prostostnih stopenj, p = stopnja tveganja 
 

Test neodvisnosti je bil izveden za dve spremenljivki na ordinalni skali. Pričakovane 
frekvence v petih kategorijah so bile manjše od 5, kar ne zadošča pogoju za izvedbo c2-
preizkusa. Za testiranje morebitne odvisnosti stališča do umestitve bivalne enote v  bližnjo 
okolico od predhodnih stikov anketirancev z osebami z motnjami v duševnem razvoju smo 
zato uporabili alternativni Kullbackov 2I-preizkus. Ugotavljamo, da med spremenljivkama 
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ni statistično pomembne odvisnosti, kajti I(4) = 2,869, p = 0,580 (tabela 16). Vrsta različnih 
predhodnih stikov anketirancev z osebami z motnjami v duševnem razvoju torej statistično 
pomembno ne vpliva na njihovo stališče do umestitve bivalnih enot v lokalno okolje. 

 
 

Interpretacija 
 
Ob odgovorih na vprašanje o raznolikih predhodnih stikih smo dobili nepričakovane 

rezultate, saj je največ anketirancev že bilo tako v neposrednem kot tudi v posrednem stiku 
z osebo z motnjami v duševnem razvoju. Glede na to, da so institucije za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju še vedno precej skrite in je na Gorenjskem le šest bivalnih enot za 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, bi pričakovali, da je neposrednih stikov manj. 
Pričakovali smo, da bodo največjo skupino tvorili anketiranci, ki so bili z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju samo v posrednem stiku. Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju sicer postajajo vidnejše, mnoge pa so še vedno v precej izoliranem socialnem 
prostoru – s svojimi starši, sostanovalci iz ustanove in z osebjem (Bigby in Wiesel, 2011). 
S tem odgovorom pa lahko potrdimo navedbe iz literature, po katerih so osebe z motnjami 
v duševnem razvoju del naše družbe in skupnosti. V Sloveniji se neposredno dotikajo okoli 
100 000 Slovencev, posredno pa pravzaprav vseh nas (Lačen, 2005). Kljub temu da so v 
medijih in filmih omenjene tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, se dvema 
anketirancema zdi, da še nista bila v nikakršnem stiku s takimi osebami.  

Zaradi presenetljivih rezultatov smo preverili, kakšen stik z osebami z motnjami v 
duševnem razvoju je pri naših anketirancih najpogostejši. Ugotovili smo, da je največ 
anketirancev že komuniciralo z osebo z motnjami v duševnem razvoju. Takih je bilo kar 
91,9 odstotka, kar je izjemno velika številka. Zanimiva je ugotovitev, da je najmanj 
anketirancev podatke o osebah z motnjami v duševnem razvoju pridobilo iz knjig. 
Sklepamo, da ljudje namensko ne kupujejo knjig, ki bi se dotikale oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, hkrati pa se zdi, da ni veliko poljudne literature, ki bi govorila o osebah 
z motnjami v duševnem razvoju in bi bila primerna za laično javnost.  

Rezultati glede odvisnosti stališča anketirancev do umestitve bivalnih enot v njihovo 
lokalno okolje od raznolikih predhodnih stikov z osebami z motnjami v duševnem razvoju 
so pokazali, da njihovo stališče ni odvisno od predhodnih stikov. Stališče anketirancev je 
večinoma pozitivno in glede na to, da jih je bila večina že v neposrednem stiku, to ne 
preseneča. Statistično se sicer vpliv neposredne izkušnje oziroma neposrednega stika ni 
pokazal. A podatki iz literature pričajo o tem, da neposredna izkušnja nedvomno zelo 
vpliva na oblikovanje in spreminjanje stališča (Rebolj, 2014).  
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Raziskovalno vprašanje 6: Koliko anketirancev želi biti informiranih na področju 
življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in na kakšen način bi informacije želeli 
pridobiti? 
  

Anketirance smo vprašali, ali bi si želeli, da bi jih o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju kdo seznanil. Frekvenčno in odstotno porazdelitev odgovorov prikazujemo v tabeli 
17 spodaj. 74 anketirancev (66,7 %) si želi, da bi jih o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju kdo seznanil, 11 anketirancev (9,9 %) si tega ne želi, 26 anketirancem (23,4 %) pa 
je vseeno, ali jih kdo seznani ali ne. En anketiranec na to vprašanje ni odgovoril. 
 
Tabela 17: Frekvenčna in odstotna porazdelitev števila anketirancev glede želje po 
pridobivanju informacij o osebah z motnjami v duševnem razvoju 

Odgovor f f % 
Da. 74 66,7 
Ne. 11 9,9 

Vseeno mi je. 26 23,4 
Skupaj 111 100 

Ni podatka 1  
Skupaj 112  

 
74 anketirancev, ki so izrazili željo, da bi jih o osebah z motnjami v duševnem razvoju 

kdo seznanil, smo tudi vprašali, na kakšen način bi želeli informacije pridobiti. Predstavili 
smo jim štiri možnosti, do katerih so se opredeljevali na petstopenjski lestvici, pri kateri 
možnost Sploh mi ne ustreza prinaša eno točko, Ne ustreza mi dve točki, Niti mi ustreza 
niti ne ustreza tri točke, štiri točke prinaša možnost Ustreza mi in pet točk možnost Zelo mi 
ustreza. Možnosti načina pridobivanja informacij, do katerih so se anketiranci 
opredeljevali, so bile naslednje: brošura, kratek videoprikaz, obisk predavanja in 
spremljanje strani v družabnem omrežju. V tabeli 18 predstavljamo povprečno vrednost in 
standardno deviacijo stališč anketirancev za vsako izmed naštetih možnosti. 
 
Tabela 18: Opredelitev anketirancev do različnih načinov pridobivanja informacij o 
osebah z motnjami v duševnem razvoju 

Način pridobivanja informacij N M SD 

Iz brošure 74 3,73 0,816 

Z ogledom kratkega videoprikaza 73 4,04 0,857 
Z obiskom predavanja 73 3,70 1,063 
Preko spremljanja strani v 
družabnem omrežju 73 2,99 1,196 

N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, SD = standardno odstopanje 
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Opazimo lahko, da največ uporabnikom ustreza pridobivanje informacij po ogledu 
kratkega videoprikaza. Ta možnost jim ustreza s povprečno vrednostjo 4,04 (SD = 0,857). 
Tej izbiri sledi pridobivanje informacij iz brošure, pri čemer je povprečna vrednost 3,73 
(SD = 0,816). Zadnja izbira anketirancev glede pridobivanja informacij je spremljanje 
strani v družabnem omrežju, z najmanjšo povprečno vrednostjo, ki znaša 2,99, a je značilno 
tudi največje standardno odstopanje, ki znaša kar 1,196. Zato v nadaljevanju (tabela 19) 
prikazujemo frekvenčno porazdelitev odgovorov za možnost, da bi informacije pridobili 
med spremljanjem strani v družabnem omrežju. Opazimo, da je 38,3 odstotka anketirancev 
odgovorilo, da jim spremljanje strani v omenjenem družabnem omrežju ustreza ali zelo 
ustreza, medtem ko 32,9 odstotka anketirancem pridobivanje informacij v družabnem 
omrežju ne ustreza ali zelo ne ustreza. 28,4 odstotka anketirancev je ostalo neodločenih. 
 
Tabela 19: Frekvenčna in odstotna porazdelitev odgovorov za način pridobivanja 
informacij preko spremljanja strani v družabnem omrežju 

Način pridobivanja informacij preko spremljanja strani v 
družabnem omrežju f f % 

Sploh mi ne ustreza. 11 15,1 
Ne ustreza mi. 13 17,8 

Niti mi ustreza niti ne ustreza. 21 28,8 
Ustreza mi. 22 30,1 

Zelo mi ustreza. 6 8,2 
Skupaj 73 100 

Ni podatka 1  
Skupaj 74  

 
 
Interpretacija  

 
Ugotovimo lahko, da so anketiranci večinoma pripravljeni na sprejemanje informacij 

in bi si jih želeli pridobiti, saj jih je kar 66,7 odstotka izrazilo, da si informacije o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju želijo pridobiti. Anketiranci, ki si ne želijo pridobiti 
informacij, menijo, da so že dovolj ozaveščeni, ali pa jih tematika preprosto ne zanima. 23 
odstotkom anketirancev je vseeno, ali bi informacije pridobili ali ne.  

Anketirancem smo namerno ponudili različne možnosti pridobivanja informacij, saj 
informacije radi pridobivamo preko različnih medijev. Nekaterim bolj ustrezajo vizualni 
prikazi, drugi so bolj navdušeni nad avditivnimi, nekaterim bolj ustrezajo sličice, drugi raje 
kaj preberejo. Odgovori glede raznolikih možnosti pridobivanja informacij so bili precej 
razpršeni, kar smo pričakovali. Ljudje v komunikaciji, ob pridobivanju informacij in pri 
učenju uporabljajo tri zaznavne poti – vizualno, avditivno in kinestetično (Nanut Planinšek, 
b. d.). Možnosti, ki smo jih ponudili v anketi, omogočajo, da se odločijo za pridobivanje 
po vizualni poti (v brošuri), po kombinaciji vizualne in avditivne (v družabnem omrežju, s 
kratkim videoprikazom) ter po avditivni poti (med predavanjem). 
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V povprečju anketirancem najbolj ustreza možnost pridobivanja informacij po kratkem 
videoprikazu, kar nas ne preseneča. Tak način omogoča, da v kratkem času na atraktiven 
način izvemo nove informacije, hkrati pa se nam ni treba truditi z branjem.  

Kot drugo možnost so ljudje v povprečju izbrali brošuro, ki je odlična možnost, saj 
omogoča hitro pridobivanje informacij na javnih krajih, v čakalnicah, kjer imajo osebe čas. 
Tako ga lahko koristno porabijo in se marsikaj naučijo. Običajno so v brošurah strnjene 
najpomembnejše informacije, ki jih potrebujemo o določeni temi, in so zaradi tega zelo 
učinkovite.  

Zanimivo je, da smo največjo razpršenost ugotovili pri možnosti pridobivanja 
informacij po strani v družabnem omrežju. Kljub temu da 32,9 odstotka anketirancem 
spremljanje strani v družabnem omrežju ne ustreza ali zelo ne ustreza, je znano, da se 
različna družabna omrežja vedno bolj uporabljajo tudi za promocijo in širjenje informacij. 
Mnogo institucij in društev tam objavlja različne novice, ki hitro dosežejo širok krog 
uporabnikov. Največja variabilnost glede strani v družabnem omrežju izhaja iz dejstva, da 
nekateri anketiranci nimajo profila v družabnih omrežjih, kar pomeni, da jim informacije, 
ki so objavljene tam, niso dostopne. Zato je njihov odgovor glede strani v družabnem 
omrežju lahko negativen. Družabno omrežje je zelo zanimivo in ga uporabljajo predvsem 
mladi, zato z informiranjem na takšen način ciljamo predvsem na mlajši del populacije. 
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Raziskovalno vprašanje 7: Kako anketiranci prepoznavajo pomen ozaveščenosti 
glede sprejemanja oseb z motnjami v duševnem razvoju? 
 

Boljša ozaveščenost verjetno ni nujno tudi pogoj za boljše sprejemanje oseb z motnjami 
v duševnem razvoju v družbi. Anketirancem smo ponudili štiri trditve, do katerih so se 
opredeljevali na tristopenjski lestvici, pri čemer možnost Ni res je vrednoteno eno točko, 
Niti je res niti ni res dve točki, Res je pa tri točke. Trditve so bile vezane na vpliv 
ozaveščanja za boljše sprejemanje oziroma odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju 
v družbi. Skupaj z rezultati statistične analize so podane v tabeli 20. 

 
Tabela 20: Pomen ozaveščenosti in ozaveščanja za boljše sprejemanje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v družbi 

Pomen ozaveščanja pri 
sprejemanju oseb z motnjami v 
duševnem razvoju  

N M Me SD 

Prave informacije o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju bi 
lahko vplivale na boljši odnos do 
teh oseb. 

112 2,96 3 0,186 

Sprejemanje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju bi bilo boljše, če 
bi o značilnostih in potrebah teh 
oseb seznanjali že otroke med 
izobraževanjem. 

110 2,95 3 0,265 

Ozaveščanje bi bilo najuspešnejše, 
če bi bile osebe z motnjami v 
duševnem razvoju vidnejše. 

110 2,81 3 0,459 

Napačno prepričanje ljudi o osebah 
z motnjami v duševnem razvoju bi 
bilo tudi z ustreznim informiranjem 
težko spremeniti.  

110 1,89 2 0,817 

 
Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo Prave informacije o osebah z motnjami v 

duševnem razvoju bi lahko vplivale na boljši odnos do teh oseb, s povprečno vrednostjo 
2,96 (SD = 0,186). Zelo so se strinjali tudi s trditvijo Sprejemanje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju bi bilo boljše, če bi o značilnostih in potrebah teh oseb seznanjali že 
otroke med izobraževanjem. Povprečna vrednost pri tej trditvi je bila 2,95 (SD = 0, 265). 
Najbolj razpršeni odgovori anketirancev so bili pri zadnji trditvi, tj. Napačno prepričanje 
ljudi o osebah z motnjami v duševnem razvoju bi bilo tudi z ustreznim informiranjem težko 
spremeniti. Pri slednji trditvi je povprečna vrednost 1,89, standardno odstopanje pa 0,817. 
Mediana skupnega stališča vseh anketirancev glede ozaveščanja o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju je enaka 2,75, kar kaže na močna stališča, ki pritrjujejo, da je pomen 
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ozaveščanja izjemno velik. V nadaljevanju izpostavljamo rezultate (tabela 21) za zadnjo 
trditev, na katero so se anketiranci odzvali najbolj raznoliko.  

Razvidno je, da se 39,1 odstotka anketirancev sicer ne strinja s trditvijo, da bi bilo 
napačno prepričanje kljub ustreznemu informiranju težko spremeniti, hkrati vidimo, da je 
32,7 odstotka anketirancev neodločenih glede te trditve, 28,2 odstotka pa jih meni, da je 
napačno prepričanje kljub ustreznemu informiranju težko spremeniti. Dva anketiranca se 
do te trditve nista opredelila. 
 
Tabela 21: Frekvenčna in odstotna porazdelitev števila anketirancev za trditev Napačno 
prepričanje ljudi o osebah z motnjami v duševnem razvoju bi bilo tudi z ustreznim 
informiranjem težko spremeniti 

Trditev: Napačno prepričanje ljudi o 
osebah z motnjami v duševnem razvoju bi 
bilo tudi z ustreznim informiranjem težko 
spremeniti. 

f f % 

Ni res. 43 39,1 
Niti je res niti ni res. 36 32,7 

Res je. 31 28,2 
Skupaj 110 100 

Ni podatka 2  
Skupaj 112  

 
 
Interpretacija 
 

Na podlagi podatkov v tabelah smo ugotovili, da anketiranci večinoma prepoznavajo 
pomen ozaveščanja pri boljšem sprejemanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kljub 
temu da v raziskavi nismo zaznali vpliva ozaveščenosti na stališče, anketiranci očitno 
menijo, da ozaveščenost na stališče vpliva. 

Anketiranci so se najbolj pozitivno opredelili do trditve, da bi prave informacije lahko 
vplivale na boljši odnos ljudi do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Tudi ta rezultat se 
ujema z drugimi ugotovitvami naše raziskave, ki kažejo, da se ljudje zavedajo pomena 
informiranosti in si tudi želijo pridobiti prave informacije o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju.  

Ugotovili smo, da se večina anketirancev strinja s trditvijo, da bi bilo ozaveščanje 
boljše, če bi bile osebe z motnjami v duševnem razvoju v družbi vidnejše, kar se ujema z 
navedbami A. B. Rebolj (2014), ki meni, da do tistih, s katerimi smo več v stiku ali jih 
pogosteje srečujemo, gojimo pozitivnejše stališče. Če so stvari očem prikrite, obstaja velika 
verjetnost, da bodo prve reakcije ob stiku negativne. Anketiranci se očitno zavedajo, da se 
človek neznanega večkrat boji, več stikov pa bi prineslo lažje oblikovanje mnenja.  

Ugotovili smo, da je tudi trditev Sprejemanje oseb z motnjami v duševnem razvoju bi 
bilo boljše, če bi o značilnostih in potrebah teh oseb seznanjali že otroke med 
izobraževanjem ovrednotena zelo visoko (M = 2,96; SD = 0,186). Sklepamo lahko, da se 



   

 80 

ljudje zavedajo, kako pomembno je s primernimi informacijami in seznanjanjem začeti že 
v šolah, ko otroci še niso polni stereotipov in predsodkov. Tako je tudi mnenje nekaterih 
zavodov oziroma ustanov, kjer z različnimi dejavnostmi spodbujajo inkluzijo med otroki, 
mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami ter preostalo večino vseh generacij (Žibert, 
2015). Strokovnjaki in institucije se torej zavedajo, kako pomembno je, da ozaveščanje 
začenjamo že zgodaj, in pozitivno je, da se tega zavedajo tudi laiki.  

Zanimivo je, da smo največjo razpršenost odgovorov zaznali pri trditvi, da bi bilo 
napačno prepričanje ljudi o osebah z motnjami v duševnem razvoju tudi z ustreznim 
informiranjem težko spremeniti. Anketiranci se torej zavedajo, da je negativno stališče 
težko spremeniti oziroma je to zelo dolgotrajen proces, hkrati pa nanj ne vplivajo samo 
prave informacije. Spreminjanja stališča se je treba lotiti postopno in premišljeno. Zavedati 
se je treba, da so napačna prepričanja in negativna stališča nastala v procesu socializacije 
in se zato ne morejo na hitro spremeniti. Spreminjanje je odvisno od več dejavnikov, ne 
samo od pravih informacij, temveč tudi od stališča drugih ljudi v družbi, posameznikovega 
razpoloženja in podobno (Rebolj, 2014).  

Dejstvo, da so ljudje pozitivno naravnani do pomena ozaveščanja, je za družbo dobro, 
saj je pozitivno naravnanost lažje negovati kot spreminjati negativno.  
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6 OBLIKOVANJE BROŠURE IN KONCEPTA STRANI V DRUŽABNEM 
OMREŽJU 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da laična javnost še vedno ne pozna dovolj 
populacije oseb z motnjami v duševnem razvoju in ji pripisuje določene značilnosti, ki 
veljajo za osebe z duševnimi boleznimi. V povprečju so sicer anketiranci do neke mere 
ozaveščeni, vendar ne poznajo vseh značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Anketirancev, ki bi ustrezno prepoznali vse značilnosti, je bilo malo. Ugotovili smo tudi, 
da bi 74 anketirancev, kar pomeni 66,7 odstotka vključenih v raziskavo, želelo pridobiti 
informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju. Opredelili smo že, da si ljudje želijo 
informacije pridobiti preko različnih medijev. Kljub temu da je bilo največ zanimanja za 
pridobivanje informacij po kratkem videoprikazu, je bilo izraženo tudi močno zanimanje 
za brošuro.  

V sklopu magistrskega dela smo zato oblikovali brošuro Spoznaj osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, ki je z izrazoslovjem in osnovnimi informacijami prilagojena različnim 
ljudem, ne glede na izobrazbo in starost. Iz anketnih vprašalnikov smo črpali odgovore, ki 
so bili največkrat nepravilni, in ustrezne informacije umestili v brošuro, katere izvode bomo 
razdelili po različnih institucijah na Gorenjskem (zdravstvenih domovih, poštnih uradih, 
bankah, prostorih občine, frizerskih salonih ipd.), hkrati pa jo bomo objavili tudi na novo 
postavljeni strani v družabnem omrežju, tako da bo lahko dosegla kar se da širok krog ljudi. 
Z brošuro sicer želimo zagotoviti, da bi informacije lahko dosegle tudi ljudi brez profila v 
družabnem omrežju. Z brošuro smo želeli podati osnovne informacije o osebah z motnjami 
v duševnem razvoju, njihovih možnostih bivanja, želeli smo opozoriti na nekaj značilnosti 
napačnega prepričanja, ki je v družbi še vedno lahko zakoreninjeno. Podali smo tudi 
informacije, kje bralci lahko preberejo več, saj v brošuri nismo mogli zajeti ogromnega 
števila informacij. Brošuro bralec magistrskega dela najde v prilogi B. 

Raziskava je pokazala, da so ljudje glede možnosti pridobivanja informacij o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju na strani v družabnem omrežju odgovarjali najbolj 
raznoliko. Stran je namenjena predvsem mlajši populaciji, saj smo prepričani, da bo to 
ciljna skupina, ki ji bo taka možnost najbolj ustrezala.  

Oblikovali smo stran v enem izmed družabnih omrežij z naslovom Bodi v stiku, na 
kateri bomo objavljali strokovno korektne informacije o značilnostih, življenju, pravicah 
in možnostih bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Spletna stran je dostopna na 
naslovu https://www.facebook.com/Bodi-v-stiku-2044789465749742/. Objavljene bodo 
različne zanimivosti in novosti v zvezi s spremembami zakonodaje, z odpiranjem bivalnih 
enot, novimi projekti in dogodki, ki se dotikajo populacije oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Na strani bomo objavljali tudi kratke videoprikaze, datume različnih predavanj, ki 
se bodo odvijala na temo oseb z motnjami v duševnem razvoju, in tako tudi ljudem, ki si 
želijo informacije pridobiti na predavanjih in v videoprikazih, ponudili raznovrstne 
možnosti. Začeli bomo s kratkimi prikazi, kaj so osebe z motnjami v duševnem razvoju, se 
nato usmerili na njihove možnosti bivanja in predstavili vsako možnost posebej, objavljali 
članke o pravicah oseb z motnjami v duševnem razvoju in vsebine o gibanju oziroma 
specialni olimpijadi. Članke bomo dopolnjevali z aktualnim dogajanjem na področju oseb 
z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji.  
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Pri snovanju in nadaljnem razvoju strani v omenjenem družabnem omrežju bodo v 
prihodnje lahko vključeni tudi študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bodo 
tako imeli neposredno možnost širiti zavest in prave informacije o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju. Tako bomo zagotovili, da bodo v sklopu predmeta, ki se dotika 
populacije oseb z motnjami v duševnem razvoju, tudi oni praktično dejavni in bodo 
spremljali, kaj se na tem področju dogaja. Zagotovili bomo, da bodo ostajali v stiku z 
aktualnimi informacijami, hkrati pa bi več ljudi lahko močno razširilo krog sledilcev strani. 
Želimo si, da bi vsako leto pridobili nove študente, ki se bodo vključevali v ta projekt. 

Po e-pošti bodo poslana tudi vabila različnim socialnovarstvenim institucijam, centrom 
za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno-delovnim centrom, društvom in šolam s 
prilagojenim programom, ki bodo lahko pošiljali sporočila o svojih novostih in zanimivih 
projektih ter druge članke, mi pa jih bomo delili na strani v družabnem omrežju. Tudi 
institucijam in društvom, ki že imajo svoje spletne strani, bomo ponudili možnost 
vključitve, saj bi bile tako raznolike informacije zbrane na eni strani. 

S pravimi informaciji, ki bodo podane javnosti, želimo vplivati na kognitivno 
komponento stališč. Zavedamo se, da ni edina, ki vpliva na vedenje oseb, a zagotovo 
pomeni dodatno vrednost k spreminjanju odnosa do oseb z motnjami v duševnem razvoju.  
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7 ZAKLJUČEK 

 
Z magistrskim delom smo želeli pridobiti uvid v to, koliko so ljudje ozaveščeni o 

osebah z motnjami v duševnem razvoju, kakšno je stališče do bivanja teh oseb v lokalnem 
okolju ter kako bi se odzvali, če bi se v njihovo bližnjo okolico naselile osebe z motnjami 
v duševnem razvoju. Želeli smo doprinesti k izboljšanju procesa ozaveščanja o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju v slovenskem prostoru in tako vplivati na boljšo integracijo 
in sprejetost teh oseb v lokalnem okolju. Informacije smo želeli pridobiti tudi zato, da bi 
lahko pripravili kakovostno gradivo, ki bi omogočalo, da bi vsaj nekaj ljudi prejelo prave 
informacije, ki bi lahko do neke mere spremenile njihove predstave o osebah z motnjami v 
duševnem razvoju. Odnosi z bližnjimi stanovalci so namreč pomembni za kakovostno 
življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v skupnosti, saj tudi one 
zaznavajo, če je drugim v njihovi bližini neprijetno.  

Rezultate raziskave smo interpretirali in jih primerjali oziroma povezali z različnimi 
navedbami iz literature. Celotni pregled rezultatov priča o tem, da anketiranci izražajo 
nagnjenost k pozitivnemu stališču do bivanja oseb z motnjami v razvoju v lokalnem okolju, 
kar lahko razberemo prav iz vseh raziskovalnih vprašanj. Glede na literaturo tega nismo 
pričakovali. Ob tem se moramo zavedati, da so bila določena vprašanja vezana na 
hipotetično situacijo.  

Motnje v duševnem razvoju in duševne motnje so glede na izraz podobne, a pomenijo 
povsem drugačno stanje pri človeku. V raziskavi smo ugotovili, da anketiranci 
prepoznavajo in razločujejo posamezne značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
in duševnimi motnjami, še vedno pa je nekaj značilnosti, ki jih pogosto zamenjujejo. 
Motnjam v duševnem razvoju pripisujejo značilnosti duševnih motenj. V medijih in 
različnem materialu za informiranje bi bilo zato treba tovrstne razlike konkretneje 
izpostaviti.  

Presenetilo nas je, da je bila večina anketirancev že v neposrednem stiku z osebo z 
motnjami v duševnem razvoju, kar pomeni, da tako osebo osebno poznajo, ali so z njo že 
komunicirali, ali pa so ji že pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Večina anketirancev je 
bila poleg neposrednega stika tudi v posrednih stikih, kar pomeni, da so o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju slišali v medijih, prebrali v knjigah ali izvedeli od prijateljev. 
Podatki pričajo o tem, da osebe z motnjami v duševnem razvoju postajajo bolj vidne in 
izpostavljene. Ob zavedanju, da so bili skoraj vsi anketiranci že v stiku z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju, dejstvo, da anketiranci zavzemajo precej pozitivno stališče, 
ni več presenetljivo. Naša raziskava se sicer navezuje na hipotetične situacije in verjetno 
so lahko odgovori, ko zares pride do opisane situacije, drugačni, vendar je spodbudna 
pozitivna naravnanost, ki smo jo zaznali med raziskovanjem.  

Zanimivo je, da smo zaznali statistično pomembne razlike v stališčih med spoloma, ki 
so sicer minimalne. Ugotovili smo, da ženske izražajo nekoliko pozitivnejše stališče do 
umestitve bivalne enote v njihovo bližnjo okolico kot moški.  

Pričakovali smo, da bomo ugotovili statistično pomemben vpliv raznolikih predhodnih 
stikov na stališče anketirancev do umeščanja bivalne enote v bližnjo okolico, vendar glede 
na izračune statistično pomembnega vpliva nismo zaznali. Prav tako nismo zaznali 
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statistično pomembnega vpliva stopnje informiranosti anketirancev o značilnostih oseb z 
motnjami v duševnem razvoju do stališča do umestitve bivalne enote v njihovo bližnje 
okolje. V raziskavi smo preverjali tudi morebitno odvisnost med stopnjo izobrazbe 
anketirancev in njihovimi stališči do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v 
lokalnem okolju. Ugotovili smo, da stopnja izobrazbe statistično pomembno ne vpliva na 
stališče do bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju, kljub temu da 
so se anketiranci do posameznih trditev opredeliti bolj pozitivno kot do drugih. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti tudi, kako anketiranci prepoznavajo pomen 
ozaveščanja pri oblikovanju stališča oziroma odnosa do oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Ugotovili smo, da ozaveščanju pripisujejo velik pomen že v otroštvu ter tudi 
pozneje in menijo, da bi boljša ozaveščenost lahko vplivala na razvoj odnosa do oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Spodbudno je, da bi si večina anketirancev informacije 
želela pridobiti, saj s tem sporočajo o svoji motiviranosti za to, da bi izvedeli več. Ob 
zavedanju, da smo ljudje različni smo jim ponudili različne možnosti in ugotovili, da bi si 
ljudje želeli informacije pridobiti tako z videoprikazi kot tudi z brošurami, na predavanjih 
in v družabnem omrežju. Brošura bo namenjena predvsem ljudem, ki profila v družabnih 
omrežjih nimajo, medtem ko bomo na strani v omenjenem omrežju poskušali združevati 
čim raznovrstnejše prikaze, ki so zanimivi za ljudi in hkrati dovolj preprosti. Želimo si, da 
bi stran zaživela in da bi jo obiskovalo čim več uporabnikov.  

Za izvedeno raziskavo so značilne tudi določene pomanjkljivosti. Za večjo zanesljivost 
rezultatov bi bilo zagotovo ustrezneje, če bi pridobili večji vzorec anketirancev. Pri metodi 
anketiranja, ki se dotika tematike ranljivih skupin, bi lahko prišlo tudi do socialno zaželenih 
odgovorov. Kljub temu raziskava zagotovo ponuja mnogo izhodiščnih točk, iz katerih 
lahko raziskovanje nadaljujemo, hkrati pa je osnova, na podlagi katere smo oblikovali 
primerno gradivo za informiranje. Upamo, da bo doseglo širok krog uporabnikov. Tako 
bodo ljudje lahko spoznali, kdo so pravzaprav osebe z motnjami v duševnem razvoju, in na 
zanimiv način prišli do poučnih informacij. Pozitivno stališče, ki smo ga zaznali, se utrjuje, 
če ga izraža večina, zato z oblikovano brošuro in s stranjo v družabnem omrežju želimo, 
da bi se pozitivno stališče utrdilo in preneslo še na koga, ki razmišlja drugače.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo ustrezno raziskati, kakšno je stališče sosedov bivalnih 
enot, ki so že umeščene v skupnost. Z njimi bi bilo smiselno izvesti intervjuje. Tako bi 
lahko ugotovili, kako zanesljivi so odgovori v zvezi s hipotetično situacijo v primerjavi z 
realno sliko. Zanimivo bi bilo izvesti pregled po regijah v Sloveniji oziroma raziskavo 
razširiti na celotno prebivalstvo. Raziskavo bi bilo ustrezno razširiti tudi na uporabnike in 
strokovnjake v bivalnih enotah v Sloveniji in preveriti, v kolikšni meri so uporabniki enote 
v stiku z bližje živečimi, ali se sosedje zanimajo zanje in podobno. Tako bi pridobili 
informacije z več zornih kotov, kar bi omogočalo, da bi lažje ocenili na kakšen način se 
uresničuje socialna participacija in deinstitucionalizacija.  

Ozaveščanje je zagotovo pomemben del pri razvijanju primernega odnosa do oseb, ki 
so v določenih pogledih drugačne. Poleg procesa ozaveščanja pa so prav osebe, ki so 
vključene v skupnost, tiste, ki prispevajo k boljši informiranosti vseh ljudi. Če so osebe 
vidne, lahko vse več ljudi ve, kdo so osebe z motnjami v duševnem razvoju in kaj pomeni 
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imeti motnje v duševnem razvoju. Želimo si, da bi se trend premeščanja teh oseb v skupnost 
nadaljeval, saj si zaslužijo enako mesto v družbi, kot ga imamo vsi drugi.  
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

  
Spoštovani,  
 
sem Vita Peharc, absolventka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zadnjih nekaj mesecev 
poglobljeno raziskujem in pripravljam magistrsko delo z naslovom Ozaveščenost in 
stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
v lokalno okolje na Gorenjskem. Da bo delo zares kakovostno, z ugotovitvami, ki bodo 
praktično uporabne in pomembne za izboljšanje odnosa družbe do oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, mi lahko pomagate tudi vi. Pripravila sem kratek vprašalnik o vaši 
ozaveščenosti glede oseb z motnjami v duševnem razvoju in vaših stališčih do odpiranja 
bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vprašalnik je popolnoma 
anonimen, reševanje pa vam bo vzelo približno deset minut.  
 
Iskrena hvala za čas, ki ga boste namenili reševanju vprašalnika.  

 
Q1 – Kaj je po vašem mnenju značilno za osebe z motnjami v duševnem razvoju? 
Opredelite se do navedenih trditev. 
   

 Da. Ne. Ne 
vem. 

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju so značilne 
zmanjšane intelektualne sposobnosti.     

Osebe z motnjami v duševnem razvoju se lahko 
pozdravijo.      

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo 
pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih.     

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so bolne.     
Osebe z motnjami v duševnem razvoju so v odraslosti 
popolnoma neodvisne od tuje pomoči.     

Oseba lahko motnje v duševnem razvoju pridobi tudi v 
odraslosti.     

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju je lahko 
značilen primanjkljaj na področju komunikacije.     

Odraslim osebam motnje v duševnem razvoju  
diagnosticira psihiater.     

Osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko označimo  
tudi kot ljudi z depresijo.     
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Q2 – Naslednje trditve se nanašajo na vaše stike z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju. Pri vsaki trditvi ustrezno označite, kar velja za vas.  	
 
 Da. Ne. 
O osebah z motnjami v duševnem razvoju sem slišal/-a oz. Prebral/-a v 
medijih (v časopisu, po televiziji, radiu, v internetu).    

Informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju sem pridobil/-a iz 
knjig.      

O osebah z motnjami v duševnem razvoju sem slišal/-a od prijateljev, 
znancev.     

Osebi z motnjami v duševnem razvoju sem že pomagal/-a pri vsakodnevnih 
opravilih.    

Z osebo z motnjami v duševnem razvoju sem že komuniciral/-a.     
Osebo z motnjami v duševnem razvoju osebno poznam.     
Zdi se mi, da z osebo z motnjami v duševnem razvoju še nisem bil/-a v 
nikakršnem stiku.    

  	
Q3 – Naslednje trditve predstavljajo možnosti bivanja odraslih oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Kje naj bi po vašem mnenju živela odrasla oseba z motnjami v 
duševnem razvoju? Do različnih možnosti se opredelite na spodnji lestvici.   
 
Odrasla oseba z motnjami v duševnem razvoju naj bi živela:    

 
Sploh se 

ne 
strinjam. 

Ne 
strinjam 

se. 

Niti se 
strinjam 
niti ne 

strinjam. 

Strinjam 
se. 

Popolnoma 
se 

strinjam. 

Doma pri 
starših/sorodnikih, saj ti 
najbolje poznajo njene 
potrebe. Družina je 
osnovna celica družbe, kjer 
je nudena največja stopnja 
varnosti in topline.    

     

Samostojno v lastnem 
stanovanju, zaradi temeljne 
pravice do samostojnega 
bivanja.   

     

V lastnem stanovanju z 
možnostjo osebne 
asistence, ki nudi podporo 
na področjih primanjkljaja. 

     

V bivalni enoti s svojimi 
vrstniki, kjer lahko 
zadovolji socialne potrebe 
in ima ustrezno stopnjo 
intime.   

     

V domu starejših občanov,      
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kjer sta ji nudeni osnovna 
asistenca in nega.   
V instituciji, namenjeni 
osebam z motnjami v 
duševnem razvoju, kjer ji 
pomoč lahko nudijo za to 
usposobljeni strokovni 
delavci.   

     

  	

	
Q4 – Spodnje trditve se nanašajo na vašo informiranost in stališče o bivalnih enotah 
v lokalnem okolju.  	
 

 
Sploh 

ne 
velja. 

Ne 
velja. 

Niti 
velja niti 
ne velja. 

Velja. Popolnoma 
velja. 

V bivalni enoti, ki je umeščena v 
lokalno okolje, naj bi bivalo od 
štiri do štiriindvajset ljudi.  

     

Bivanje v lokalnem okolju za 
osebe z motnjami v duševnem 
razvoju prinaša pozitivne 
posledice. 

     

V bivalnih enotah v lokalnem 
okolju sta osebam ves čas nudeni 
pomoč in podpora, ki jo 
potrebujejo.   

     

Osebe, ki bivajo v bivalnih enotah 
v lokalnem okolju, se 
vsakodnevno odpravljajo na delo. 

     

Osebe, ki bivajo v bivalnih enotah 
v lokalnem okolju, skrbijo za 
čistočo prostorov in okolico 
bivalne enote.  

     

O umestitvi bivalne enote naj bi 
bilo lokalno okolje obveščeno.        

V Sloveniji je premalo bivalnih 
enot za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju.   

     

Osebe, ki živijo v bivalni enoti, so 
lahko v partnerskih zvezah.        
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Q5 – Predstavljajte si naslednjo situacijo. Na dom prejmete obvestilo, da se v 
prihodnjem letu v okolici vašega bivališča odpira bivalna enota za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju. Opredelite se do spodnjih trditev.  
  

 Sploh 
ni res. 

Ni 
res. 

Niti 
je res 
niti ni 
res. 

Res 
je. 

Popolnoma 
res je. 

Z odprtjem bivalne enote v domačem 
kraju bi soglašal.        

Strah bi me bilo bivati blizu bivalne 
enote.        

Tako za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju kot za vse živeče v skupnosti je 
dobro, če so bivalne enote lahko 
umeščene znotraj vasi ali mesta.   

     

Osebe z motnjami v duševnem razvoju bi 
z vključenostjo prispevale k lokalnemu 
okolju.   

     

Trudil/-a bi si pridobiti stik z osebami, 
živečimi v bivalni enoti.        

V komunikaciji z osebami, živečimi v 
bivalni enoti, bi bil/-a sproščen/-a.        

Pripravljen/-a bi bil/-a sodelovati pri 
vključevanju živečih v bivalni enoti v 
lokalno okolje.   

     

Ne bi me motilo, če bi si z osebami, ki 
živijo v bivalni enoti, delil/-a javne 
površine, kot so trgovina, pošta, banka 
ipd.   

     

  
 Q6 – Naslednje trditve se nanašajo na vaše stališče glede ozaveščanja o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju. Opredelite se do spodnjih trditev.  	
 

 Ni 
res.  

Niti je 
res niti ni 

res. 

Res 
je. 

Prave informacije o osebah z motnjami v duševnem razvoju 
bi lahko vplivale na boljši odnos do teh oseb.    

Sprejemanje oseb z motnjami v duševnem razvoju bi bilo 
boljše, če bi o značilnostih in potrebah teh oseb seznanjali 
otroke že med izobraževanjem. 

   

Ozaveščanje bi bilo najuspešnejše, če bi bile osebe z 
motnjami v duševnem razvoju v družbi vidnejše.    

Napačno prepričanje ljudi o osebah z motnjami v duševnem 
razvoju bi bilo tudi z ustreznim informiranjem težko 
spremeniti. 
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Q7 – Bi si želeli, da bi vas o osebah z motnjami v duševnem razvoju kdo seznanil?  

• Da.   

• Ne.  

• Vseeno mi je.   
 
IF (1) Q7 = [1]  Q8 – Na kakšen način bi želeli pridobiti informacije o osebah z 
motnjami v duševnem razvoju? Do vsake možnosti se opredelite na spodnji lestvici.  	
 

 Sploh mi 
ne ustreza. 

Ne 
ustreza 

mi. 

Niti mi 
ustreza niti ne 

ustreza. 

Ustreza 
mi. 

Zelo mi 
ustreza. 

Iz brošure.      
Z ogledom kratkega 
videoprikaza.      

Z obiskom predavanja.      
S spremljanjem 
namenske strani v 
Facebooku. 

     

  
 
 
Spol:  

• moški    

• ženski 
 
    
V katero starostno skupino spadate?     

• 18–30 let    

• 31–40 let    

• 41–50 let    

• 51–60 let 

• več kot 60 let  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Katera je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

• Nedokončana ali končana osnovna šola.      

• Nižje (2-letno) ali srednje (3-letno) poklicno izobraževanje.    

• Končana 4-letna srednja šola ali gimnazija.    

• Zaključen višješolski program.    

• Zaključen visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bolonjska 
stopnja).     

• Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali zaključen univerzitetni program 
pred bolonjsko reformo.   

• Magisterij znanosti ali doktorat znanosti.  
 
   	
	

V katerem kraju je vaše stalno prebivališče?  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PRILOGA B: BROŠURA – SPOZNAJ OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU 

 
Opomba: Bralec tiskane izdaje magistrskega dela brošuro najde v žepku na zadnji strani 
dela. 
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