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I 

 

POVZETEK 
 

 

Namen diplomskega dela je bil prikazati kvaliteto ţivljenja odraslih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju v integriranih stanovanjih Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava. 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na pojem kvalitete ţivljenja in njene značilnosti. 

Opredelila sem elemente kvalitete ţivljenja. Sledi opredelitev in pomen samozagovorništva in 

njen vpliv k dvigu kvalitete ţivljenja, ter kratka predstavitev integriranih stanovanj ZUDV 

Dornava.  

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, v kateri sem preučevala, kako se stanovalci 

integriranih stanovanj počutijo v svojih domovih, kakšne odnose imajo s sostanovalci in 

zaposlenimi, kako razpolagajo s svojim denarjem, kako preţivljajo prosti čas in kako lahko 

odločajo o vsakdanjih rečeh, ki se nanašajo na njihova ţivljenja. 

V raziskavo je bilo vključenih 40 oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki ţivijo v integriranih 

stanovanjih in stanovanjski hiši. 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik. Pri obdelavi podatkov sem uporabila opisne 

statistične metode. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so polnopravni člani naše druţbe, pri tem naj bi bili 

deleţni vsaj enake pozornosti kot drugi člani naše druţbe. Imeti morajo moţnost, da razvijejo 

svoje osebnosti in zaţivijo čim bolj povezano z drugimi ljudmi. 

Iz dobljenih rezultatov raziskave lahko razberemo, da imajo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju dobre pogoje za ustvarjanje kvalitetnega ţivljenja v integriranih stanovanjih ZUDV 

Dornava.  

  

 

KLJUČNE BESEDE:  

kvaliteta ţivljenja, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, samozagovorništvo 
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II 

 

Self-advocacy in integrated housing of the institution for training, 

occupational work and care ZUDV DORNAVA 

 

 

SUMMARY 
 

The purpose of the thesis is to show the quality of life of adults with intellectual disabilities in 

integrated housing of the Institution for training, occupational work and care ZUDV Dornava. 

In the theoretical part, the focus is on the term quality of life and its characteristics. Elements of 

quality of life were defined. After that the definition and meaning of self-advocacy and its 

influence on the increased quality of life follow, as well as a short introduction of the integrated 

housing of ZUDV Dornava.  

In the empirical part, the research is presented, in which it is studied, how the residents of the 

integrated housing feel in their homes. What kind of relationships do they have with their co-

mates and employees, how they use their money, how they spend their spare time and how they 

are allowed to decide on common things, which refer on their lives. 

In the research, forty adults with intellectual disabilities were included, which live in integrated 

flats and in a house. 

In the research, a questionnaire is used. For data processing, the descriptive statistic method is 

used. 

Adults with intellectual disabilities are full members of our society, and they should receive at 

least the same attention as other members of our society. They should be able to develop their 

personality and to lead a life as closely related to other people. 

From the obtained research results, it can be seen that persons with intellectual disabilities have 

good conditions to create a quality of life in the integrated housing of ZUDV Dornava. 

 

 

KEYWORDS:  

quality of life, adults with intellectual disabilities, self-advocacy 
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1 UVOD 

 

Odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju se je v zadnjih letih izredno spremenil. Vse bolj 

se poudarja pomembnost vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v današnjo druţbo. 

Največji poudarek je na kvaliteti njihovega ţivljenja, normalnem sprejemu v druţbo in moţnostjo 

njihovega samoodločanja o pomembnih vprašanjih, ki se jih lotevajo. Zaradi svojih posebnih 

potreb, prav ti ljudje potrebujejo veliko pomoči, učenja, dodatnega izobraţevanja, veliko mero 

strpnosti in usposabljanja za dejavno vključevanje v druţbo. Za slednje pa je vsekakor potrebno, 

da imajo poleg ustreznega znanja in dodatne usposobljenosti tudi podporo s strani vseh 

zaposlenih v integriranih stanovanjih, kjer ţivijo, njihovih druţin in celotne druţbe. Saj jim prav 

to znanje in podpora okolice dovoljuje in omogoča nadaljnji korak k višji stopnji samostojnosti in 

normalnega ţivljenja. Za dvig kvalitete ţivljenja je pomembno tudi samozagovorništvo, ki 

omogoča vključevanje v okolico in priznava osebe z motnjo v duševnem razvoju za enakopravne 

člane druţbe. Tako se osebe z motnjo v duševnem razvoju s tem, ko postanejo samozagovorniki, 

naučijo sprejemati lastne odločitve, spregovoriti o konfliktni zadevi, izraţati svoje ţelje, se 

pritoţiti, opozoriti, dati nasvet, sprejemati kritiko, se zavedati svojih pravic in jih uporabljati.  

V okviru Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava (na kratko ZUDV Dornava) se več 

kot deset let uveljavlja ţivljenje oseb s posebnimi potrebami v okviru integriranih stanovanj. Na 

ta način se je nadgradila klasična oblika skrbi za osebe s posebnimi potrebami. Omogočeno jim je 

samostojno ţivljenje ob pomoči in vodenju vseh zaposlenih na področjih, kjer je ta pomoč 

potrebna. Uporabniki si večinoma sami kuhajo, skrbijo za svojo urejenost, sodelujejo v 

organizaciji dnevnih aktivnosti, prostega časa, vključujejo se v širše in oţje okolje. Ţivijo v 

devetih stanovanjskih enotah in stanovanjski hiši.  

Prav tako je bilo v integriranih stanovanjih ZUDV Dornava ugotovljeno, da so s 

samozagovorništvom pripomogli k večji zadovoljitvi njihovih temeljnih potreb po svobodi, moči, 

zabavi in ljubezni in s tem dvignili kvaliteto njihovega ţivljenja. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 KVALITETA ŢIVLJENJA 

 

2.1.1 KAJ JE KVALITETA ŢIVLJENJA 

 

 Kaj sploh je kvaliteta ţivljenja? Kvaliteta ţivljenja je zelo relativno vprašanje in vsak 

posameznik, prav vsak človek si jo razlaga po svoje, odvisno od ţelja, sposobnosti in 

zmoţnosti. Verjamemo, da obstajajo različne razlage za kvaliteto ţivljenja in njen pomen, 

vendar pa ne moremo mimo dejstva, da si kvalitetno in dostojanstva vredno ţivljenje 

zasluţijo tudi ljudje z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Kdor je duševno prizadet, 

je drugačen, torej drugi in tuj! (Zaviršek, 2009) 

 

 Je izkušnja, ko so posameznikove potrebe zadovoljene in ko ima oseba moţnost, da 

doseţe cilje in večje ţivljenjske načrte (Goode, 1997). 

Razlika med posameznikovimi doseţki in nezadovoljenimi potrebami in ţeljami. Večja je 

razlika, slabša je kvaliteta ţivljenja (Goode, 1997). 

 

 Imeti priloţnost ustvariti ţivljenje po lastnih sanjah, vizijah, ţeljah in potrebah (Holm, 

1995) – povzeto po www.soncek.org/Kvaliteta-zivljenja-februar2010.pdf. 

 

 Kakovost ţivljenja v običajnem pogovoru pomeni minimalni standard vrednot, ki so 

potrebne za ţivljenje, po mnenju večine zdravih ljudi. V strokovni literaturi so navedene 

naslednje vrednote: zdravje, varnost, dostopnost ustanov, dosegljivost interesnih 

aktivnosti, moţnost izbiranja in odločanja, poloţaj v druţbi ter kontrola. (Kroflič, 

1999:30) 
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2.1.2 KAZALCI KVALITETE ŢIVLJENJA 

 

»Kvaliteto ţivljenja lahko obravnavamo kot koncept za proučevanje druţbene blaginje. Pri 

raziskovanju kvalitete ţivljenja raziskovalci običajno ne vztrajajo pri celoviti teoretični 

konceptualizaciji, ampak izluščijo nekatere osnovne dimenzije kvalitete (socialna varnost, 

kultura, izobraţevanje), jih razstavijo na posamezne komponente in oblikujejo kazalce za njihovo 

merjenje, ki jih poznamo pod imenom »socialni indikatorji«. Socialni indikatorji so količine, ki 

popisujejo dejavnost, za katere se domneva, da so povezane z druţbeno blaginjo« (Antončič, Boh 

1991, str. 14). 

V slovenskem prostoru uporabljamo za opredeljevanje in raziskovanje kvalitete ţivljenja tako 

imenovani skandinavski model. Ta model proučuje: 

 ţivljenjsko raven, ki proučuje objektivne ţivljenjske pogoje posameznika (višino plače, 

velikost stanovanja, zaposlitev itd.), 

 posameznikovo subjektivno vrednotenje teh pogojev, ki se nanašajo na ţelje in 

zadovoljstvo z danimi ţivljenjskimi pogoji (zadovoljstvo s stanovanjem, zaposlitvijo, 

zdravjem …). 

Kvaliteta ţivljenja je torej izraz izpolnjenosti treh temeljnih potreb človeka: materialnih, 

socialnih in osebnostnih. Te tri skupine potreb spadajo v tako imenovano Allardovo trihotomijo 

zadovoljitve potreb »imeti – ljubiti – biti« (Allard, 1993), ki jo je povzela Damjana Derţek 

(1999, str. 34): 

1. v prvo skupino spadajo materialne potrebe – »imeti« - in se nanaša na osnovne pogoje 

človekovega preţivetja (fiziološke potrebe) in na potrebe po varnosti: gmotne vire, 

bivalne pogoje, izobrazba, zdravje, zaposlitev, delovne pogoje, varnost. V novejšem času 

med te pogoje vse bolj uvrščamo tudi potrebe po kakovostnem zraku, vodi in zemlji. 

2. v drugo skupino spadajo socialne potrebe – »ljubiti in biti ljubljen« - so potrebe po 

pripadnosti in sprejetosti. Nanašajo se na stike z drugimi ljudmi v druţini in sorodstvu, 

šoli, na delovnem mestu, v različnih zdruţenjih in organizacijah. 

3. v tretjo skupino spadajo osebnostne potrebe – »biti« - in so tiste potrebe, ki vključujejo 

osebnostni razvoj: smiselno delo, dejavno preţivljanje prostega časa, vključenost v  
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druţbo, sodelovanje pri odločanju o stvareh, ki vplivajo na naše ţivljenje, 

samouresničevanje, samopotrjevanje, osebnostna rast, spoštovanje sebe in drugih. 

 

Ta Allardova trihotomija spominja na Maslowo teorijo potreb. Zadovoljitev potreb vodi v 

zadovoljstvo. Pri tem gre za med seboj prepletajoče se cikle pojavljanja in obnavljanja potreb ter 

za pojavljanje potreb višjega reda ob zadovoljitvi potreb niţjega reda (Maslow, 1954). Maslowa 

teorija je sestavljena iz dveh konceptov (Černetič, 2001, str. 10-11): 

 hierarhija potreb (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po 

spoštovanju in potrebe po samouresničevanju). Tem potrebam ustrezajo motivacijski 

dejavniki: hrana, zasluţek, pripadnost, stalnost zaposlitve, medsebojni odnosi, moţnost 

samostojnega delovanja in izpopolnjevanja,… 

 pomembnost potreb (temeljne potrebe so med seboj v hierarhičnem razmerju). V 

normalnih okoliščinah običajno zadovoljujemo potrebe po naravnem vrstnem redu, od 

niţje ravni do višjih. Ko so potrebe na niţji ravni zadovoljene, se pojavijo potrebe na višji 

ravni, ki jih nato skušamo zadovoljiti. 

 

Zato se zadovoljstvo posameznika nenehno spreminja. Ljudje zadovoljujejo svoje potrebe tako, 

da uporabljajo določene materialne in nematerialne vire, oziroma, da imajo nadzor nad njimi. Kot 

je ugotavljal ţe Titmuss (1987), ki ga je povzela Damjana Derţek (1999, str. 38), bodo ljudje, ki 

nimajo na voljo ustreznih virov za zadovoljevanje svojih potreb, postajali vse bolj odvisni. 

Kvaliteta njihovega ţivljenja se bo zniţevala. Dajanje prednosti proučevanju kvalitete ţivljenja z 

objektivnimi kazalci pa seveda ne izključuje tudi drugega načina, to je preučevanje kvalitete 

ţivljenja pred subjektivno zaznane zadovoljenosti potreb. 

 

2.1.3 KONCEPT KVALITETE ŢIVLJENJA CENTRA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA 

NA UNIVERZI V TORONTU 

 

Center za promocijo zdravja na univerzi v Torontu je oblikoval model kvalitete ţivljenja, ki velja 

za vse osebe z ali brez posebnih potreb. Oblikovan je bil na osnovi analize literature o kakovosti  
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ţivljenja in kvalitativnih podatkov, ki so jih zbrali na osnovi raziskovanja in poglobljenih 

intervjujih z osebami brez in s posebnimi potrebami. 

Njihova definicija je: kvaliteta ţivljenja je raven, do katere posameznik uţiva pomembne 

moţnosti v svojem ţivljenju. Pri tem so moţnosti označene kot rezultat priloţnosti in omejitev, 

»uţivanje« pa kot izkustvo zadovoljstva.  

Model opisuje fizično osebo, njeno psihološko in duhovno delovanje, povezavo z okoljem in 

moţnosti za ohranjanje in krepitev veščin.  

 

Model kvalitete ţivljenja: 

BITI 

 

Kaj je nekdo? 

Fizično bitje  

 telesno zdravje 

 osebna higiena 

 prehrana 

 telesna vadba 

 bivanje in obleka 

 splošno fizično stanje 
 

Psihološko bitje  

 psihično zdravje in prilagoditev 

 kognicija 

 občutki 

 samospoštovanje, samo-kontrola 

 

Duhovno bitje  

 osebne vrednote 

 osebni standardi  

 duhovno prepričanje 

 

 
Slika 2.1: Model kvalitete ţivljenja Centra za promocijo zdravja univerze v Torontu 
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PRIPADATI 

 

Povezava z okoljem 

Fizično pripadanje  

 dom 

 delovno okolje /šola 

 soseska  

 skupnost 
 

Socialno pripadanje  

 intimni odnosi 

 druţina 

 prijatelji 

 sodelavci 

 soseska in skupnost 

 

Pripadanje skupnosti  

 primerni dohodki 

 zdravstvene in socialne storitve 

 zaposlitev 

 izobraţevalni programi 

 rekreacijski programi 

 dogodki in aktivnosti v skupnosti 

 

 
Slika 2.2: Model kvalitete ţivljenja Centra za promocijo zdravja univerze v Torontu 

 

POSTATI 

 

Doseganje osebnih ciljev, upanj in aspiracij 

Uresničevanje pri delu  

 gospodinjske aktivnosti 

 plačano delo 

 šolske in prostovoljne aktivnosti 

 skrb za zdravje in socialne potrebe 
 

Uresničevanje v prostem času  

 doseţki, ki omogočajo sprostitev in  

 zmanjšanje napetosti 

 

Samouresničevanje  

 aktivnosti, ki omogočajo vzdrţevanje  

 ali razvoj znanja in spretnosti 

 prilagoditev na spremembe 

 
Slika 2.3: Model kvalitete ţivljenja Centra za promocijo zdravja univerze v Torontu 

Vir: http://www.utoronto.ca/qol/ in http://www.soncek.org/Kvaliteta-zivljenja-februar2010.pdf 
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2.1.4 PRINCIPI KVALITETE ŢIVLJENJA 

 

Kvaliteta ţivljenja je v bistvu enaka za vse ljudi. Doseţena je, ko so zadovoljene posameznikove 

potrebe in ko ima posameznik moţnost odločati. Povezana je s širokim krogom ljudi – druţino, 

strokovnjaki, asistenti,… in s kvaliteto ţivljenja drugih ljudi iz okolja. Kvaliteto ţivljenja odraţa 

tudi kulturna dediščina posameznika (Goode, 1990) - povzeto po www.soncek.org/Kvaliteta-

zivljenja-februar2010.pdf. 

 

2.1.5 KODEKS ETIČNIH NAČEL 

 

Kvaliteta ţivljenja oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju je tesno povezana tudi z 

odnosom osebja, ki jim nudi oblike pomoči. Pri tem odnosu gre dejansko za medsebojno 

zaupanje in izraţa sprejemanje in spoštovanje ljudi za enakopraven odnos med uporabniki 

centrov, zavodov in podobnih institucij, ki delujejo v okviru potreb oseb z motnjo v telesnem ali 

duševnem razvoju. Temeljne vrednote temeljijo na Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu. 

Te omenjene vrednote, pa osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju pomenijo in 

omogočajo, da so to, kar so.  

 
 

 
Slika 2.4: Kodeks etičnih načel 

Vir: CUDV, Radovljica (spletni dostop) http://www.cudv-ml.si/kdo_smo.htm 

http://www.soncek.org/Kvaliteta-zivljenja-februar2010.pdf
http://www.soncek.org/Kvaliteta-zivljenja-februar2010.pdf
http://www.cudv-ml.si/kdo_smo.htm
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2.1.6 DIMENZIJE KVALITETE ŢIVLJENJA PO SCHALOCKU, 1997  

 

 

 ČUSTVENO BLAGOSTANJE: oseba se počuti varno, je srečna, zadovoljna, 

samozavestna, ima moţnost duhovnosti in umaknitve pred stresom. 

 

 MEDOSEBNI ODNOSI: oseba naklonjenost sprejema in jo daje, ima moţnost intimnosti, 

moţnost ţiveti v dobrih druţinskih odnosih, goji prijateljske vezi, ko potrebuje podporo, 

jo dobi, je v stiku z oţjim in širšim okoljem. 

 

 MATERIALNO BLAGOSTANJE: oseba je zaposlena, ima stalen finančni vir, je lastnik 

stvari, ima ustrezen socialno ekonomski status, ima dovolj hrane, obleke. 

 

 OSEBNI NAPREDEK: osebi je omogočeno izobraţevanje in izpopolnjevanje, 

pridobivanje novih veščin, razvijanje novih sposobnosti, ima moţnost napredovanja. 

 

 TELESNO BLAGOSTANJE: oseba je dobrega zdravja, ima ustrezno zdravstveno oskrbo, 

ima ustrezno prehrano, je mobilna, ima moţnost rekreacije in preţivljanja prostega časa, 

ima dnevni ritem, ki ne izčrpa. 

 

 SAMOODLOČANJE: oseba ima moţnost izbiranja in sprejemanja odločitev, ima osebno 

kontrolo nad stvarmi, ki se ji dogajajo in moţnosti za dosego ciljev, ima pravico 

sprejemati odločitve, ki so v mejah realnih zmoţnosti. 

 

 SOCIALNA VKLJUČENOST: oseba je sprejeta in dobiva podporo od druţine, 

prijateljev, sodelavcev, se vključuje v druţbene aktivnosti, spoštuje druţbena pravila, 

preţivlja prostovoljne aktivnosti v socialni sredini. 

 

 PRAVICE: oseba ima pravico do zasebnosti, dostopa, lastništva, odločanja, vsaka oseba 

pa ima tudi drţavljanske dolţnosti. 
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2.2 KVALITETA ŢIVLJENJA OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

 
Kvaliteta ţivljenja osebe s posebnimi potrebami je odvisna od mnogih vplivov. Ko ocenjujemo 

kvaliteto ţivljenja oseb s posebnimi potrebami, nas zanimajo omejitve in prizadetosti fizičnega, 

socialnega in emocionalnega značaja in omejitve običajnih dnevnih aktivnosti. Vendar pa je treba 

posvečati pozornost tudi temu, kaj lahko oseba s posebnimi potrebami stori, in ne samo česa ne 

more storiti. Za sleherno ţivljenje, za slehernega človeka je pomembno in vredno, da najde 

smisel ţivljenja in tako je tudi z osebami s posebnimi potrebami. Ne glede na razlike med ljudmi 

imamo vsi izraţeno potrebo po človekovem dostojanstvu. 

 

Včasih so bile uveljavljene predvsem definicije, ki so naštevale in opredeljevale, česa vse osebe z 

motnjami v duševnem razvoju ne zmorejo in kje vse so prikrajšane, manj pa o tem, kaj vse te 

osebe zmorejo, če se jim pri tem pomaga in jih usmerja. Izkušnje strokovnjakov in vseh, ki so v 

stiku s to ciljno skupino, pa so pokazale ravno obratno ─ osebe z motnjami v duševnem razvoju 

lahko ob ustrezni pomoči in stimulaciji dosegajo nepredvidene razvojne moţnosti (Posebni 

program … 2005b). 

 

2.2.1 OPREDELITEV OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem razvoju iz različnih vidikov in stališč. Obstajajo 

številni kriteriji, zato je teţko oblikovati eno samo definicijo, ki bi bila dovolj široka, da bi zajela 

vse značilnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju in poenotila različna gledanja. Prav tako ni 

moţno upoštevati en kriterij kot edino pomemben. Iz mnoţice definicij, ki so si bolj ali manj 

podobne, Lačen (2001, str. 12) povzame bistvo in opredeli osebo z motnjami v duševnem razvoju 

kot osebo, ki pri testiranju doseţe rezultat, ki bistveno odstopa od povprečja na vsaj dveh od 

naslednjih področij adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb za samega sebe, domača opravila, 

ţivljenje v okolju, funkcionalno akademska znanja, samousmerjanje, zdravje in varnost, prosti 

čas, delo in zaposlitev ter socialno interpersonalna sposobnost. 

Lačen (2001, str. 12) ugotavlja, da se je pri definiranju in razumevanju oseb z motnjami v 

duševnem razvoju veliko spremenilo. Duševne motnje se sedaj ne pojmuje več kot neko končno  



Krišto, L.: Kvaliteta ţivljenja v integriranih stanovanjih ZUDV Dornava 

10 

 

 

stanje posameznika, temveč kot stanje, ki je odvisno od tega, v kakšni interakciji je posameznik z 

motnjami v duševnem razvoju s svojimi vrstniki in okoljem, kjer ţivi in biva.  

 

Jakulić (1981) navaja pet najpogostejših kriterijev, ki se pojavljajo v različnih definicijah. Ti so: 

 razvojno obdobje, 

 intelektualni primanjkljaj, 

 socialna neustreznost, 

 organska osnova, 

 neozdravljivost stanja. 

 

Trije od petih kriterijev, ki se pojavljajo v različnih definicijah, so dejansko v vsaki definiciji 

opredeljeni na malce drugačen način, medtem ko sta ostala dva samo v posameznih. V različnih 

virih najdemo natančnejše in deloma tudi različne opredelitve posameznih skupin oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Njihove glavne značilnosti so (http://www.zdravstvena.info): 

 Osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju predstavljajo 85 odstotkov vseh, ki so označeni 

z motnjo v duševnem razvoju. Ni nujno, da njihov minimalni zaostanek na 

senzomotoričnem področju značilno zaostaja za tistimi brez motnje v duševnem razvoju. 

V odraslosti običajno doseţejo socialna in poklicna znanja, ki jim omogočajo samostojno 

ţivljenje. Če pride do neugodnih socialnih in ekonomskih stresov, potrebujejo vodenje in 

pomoč. Večinoma se poročijo in ţivijo druţinsko ţivljenje. Njihovo ţivljenje se ne 

razlikuje od ţivljenja drugih ljudi. O njih najpogosteje ne govorimo kot o osebah z motnjo 

v duševnem razvoju. 

 

 Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju predstavljajo pribliţno 10 odstotkov vseh, ki 

so označeni z motnjo v duševnem razvoju. V zgodnjem otroštvu jih večina usvoji 

komunikacijska znanja, lahko se tudi usposobijo, da lahko sami potujejo v domačem 

okolju. V odraslosti so pod nadzorstvom sposobni opravljati preprosta ali manj zahtevna 

dela. Posamezne sposobnosti imajo različno razvite (pri učenju usvojijo osnove branja, 

računanja in pisanja; pri dejavnostih, kot so gibalne, likovne in glasbene, pa lahko 

doseţejo več). Praviloma se ne morejo usposobiti za povsem neodvisno ţivljenje. 

 

http://www.zdravstvena.info/
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 Osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju predstavljajo pribliţno 3─4 odstotkov vseh z 

motnjo v duševnem razvoju. V zgodnjem otroštvu pridobijo malo ali pa sploh nič 

govornih sposobnosti v komunikacijskem smislu. V šolskem obdobju so morda sposobni 

spregovoriti, se usposobiti za osnovno samooskrbo ter omejeno sprejemati navodila na 

šolskem področju. V odraslem obdobju so morda sposobni izvesti preproste naloge v 

skrbno vodenem okolju. Mnogi se dobro prilagodijo ţivljenju v druţbi, skupnih domovih 

ali druţini, razen če zaradi spremljajočih motenj ne potrebujejo zdravstvene nege. 

 

 Osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju predstavljajo pribliţno 1─2 odstotkov vseh 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Večina oseb ima prepoznavne nevrološke motnje, 

ki so privedle do motnje v duševnem razvoju. V zgodnjem otroškem obdobju kaţejo 

izrazit zaostanek v senzomotornem funkcioniranju. Za optimalen razvoj je treba 

zagotoviti zelo strukturirano okolje, kjer je zagotovljena neprestana pomoč in vodenje za 

vsakega posebej. Pravilno vodeno usposabljanje lahko vodi do napredka na motoričnem, 

samooskrbnem in komunikacijskem področju. Osebe z motnjami v duševnem razvoju so 

si med seboj zelo različne.  

 

Zakon o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. št. 41/83) je osebam z 

motnjo v duševnem razvoju priznal status invalida. Ta zakon razlaga in ureja tudi status invalida, 

oblike druţbenega varstva in materialne pravice teh oseb.  
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Invalidi so si pridobili pravico do: 

 ţivljenja, 

 zdravstvenega varstva, 

 izobraţevanja in usposabljanja, 

 dela in zaposlitve, 

 ustreznega bivanja, 

 izobraţevanja odraslih, 

 obravnave in denarnega nadomestila, 

 samostojnega odločanja in intimnega ţivljenja, 

 nediskriminirane obravnave, 

 nadomestila za invalidnost, 

 dodatka za tujo nego in pomoč, 

 varstva v splošnih in posebnih zavodih, 

 varstva v drugi druţini. 

 

Določene spremembe in napredki so se zgodili za osebe z motnjami v duševnem razvoju s 

sprejetjem Delhijske deklaracije. Ta deklaracija je posegla tudi na nekatera področja, ki do tedaj 

niso bila točno opredeljena. S tem je posegla tudi na nekatera do tedaj tabu področja. Danes je 

paleta deklariranih pravic oseb z motnjo v duševnem razvoju precej široka: nekatere so 

občečloveške, druge zelo specifične. Večini je skupno to, da so načeloma sprejemljive za vse 

ljudi, razen nekaterih izjem. Po zaslugi Delhijske deklaracije in splošnega druţbenega razvoja pa 

so to sedaj ţe pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju in se postopoma ukoreninjajo v zavest 

najširšega kroga ljudi. Te pravice so: pravica do samostojnega bivanja, pravica do spolnosti in 

pravica do aktivnega ţivljenja (Lačen, 2001, str. 29). 

 

Delhijska deklaracija sprejeta dne 26.11. 1994 o pravicah in potrebah oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovih druţin navaja naslednje pravice:  

 

 Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo enake človeške pravice kot ostali ljudje. Te 

pravice so ţe predolgo zanikane. 
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 Osebe z motnjami v duševnem razvoju so še vedno izpostavljeni diskriminaciji, ki je 

povezana s spolnim, druţbenim, rasnim, kulturnim, jezikovnim, verskim, starostnim in 

spolnostnim razlikovanjem. 

 

 Čas je, da se osebam z motnjami v duševnem razvoju zagotovijo njihove pravice, se jih 

spoštuje in se jim dodeli enakopraven poloţaj v vseh druţbah. 

 

 Druţine so glavna podpora pri pomoči in učenju. V zameno za to potrebujejo pomoč 

druţbenih skupnosti. Več je treba storiti za boljše splošno razumevanje potreb in 

dejanskega stanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih druţin. Ključno vlogo 

pri tem imajo mediji, šole in ustanove, ki so odgovorne za usposabljanje strokovnega 

kadra. 

 

 Lokalne in drţavne oblasti imajo odločilno vlogo pri načrtovanju, ustanavljanju in 

financiranju potrebnih storitev za pomoč druţinam in članom skupnosti oseb z motnjami 

v duševnem razvoju. 

 

 Pomoč oziroma podpora se začne, ko je motnja prvič ugotovljena, in mora ostati 

doţivljenjska. Osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove druţine potrebujejo 

dostop tudi do vseh storitev in uslug, ki so na razpolago ostalim prebivalcem. Te 

vključujejo osnovno zdravstveno skrb, izobraţevanje, druţbeno in socialno skrbstvo, 

stanovanje, moţnost zaposlitve, rekreacijo in moţnost navezovanja druţbenih in 

medosebnih stikov, vključujoč intimne oziroma spolne odnose. 

 

 Druţbi se lahko njeno pozitivno delovanje v skupnosti obrestuje le, če oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovim druţinam nudi vso potrebno podporo. 

 

 Skupnosti ali druge organizacije druţin, oseb z motnjami v duševnem razvoju samih in 

njihovih druţin ter strokovno usposobljenih morajo biti v tesnem sodelovanju z lokalnimi, 

drţavnimi in mednarodnimi organi. Oseba z motnjami v duševnem razvoju in njegova  
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druţina morata biti osrčje sodelovanja. Upoštevati jih je treba pri katerikoli politiki in 

odločanju, ki zadevajo njihovo ţivljenje. 

 

 Zdruţeni narodi so svetu posredovali navodila oziroma vodilo z izdajo 22 Standardnih 

pravil o poenotenju priloţnosti za prizadete osebe (Standard Rules on teh Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities). Vse vlade se poziva, da izvajajo ta pravila v 

sodelovanju z organizacijami oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

2.2.2 ELEMENTI KVALITETE ŢIVLJENJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Danes veliko govorimo o kvaliteti ţivljenja oseb s posebnimi potrebami. Ta vključuje njihovo 

zdravstveno stanje, duševno zdravje, socialno delovanje, podporo socialne mreţe, moţnost 

šolanja in usposabljanja, materialne okoliščine ţivljenja in kakovost zdravstvene skrbi, ki jo 

prejemajo. 

Različnost in omejitve oseb s posebnimi potrebami, so danes znatno manjše, kot so bile pred 

nekaj desetletji. Pa vendar so to še vedno osebe s posebnimi potrebami. Če ţelimo zmanjšati 

omejitve in posebne teţave, moramo kot drţavljani, strokovnjaki, delovati predvsem na dveh 

področjih – na področju stališč in na področju ukrepov. V druţbi prevladujoča stališča in odnosi 

do oseb s posebnimi potrebami, določajo kvaliteto njihovega ţivljenja, njihovo delovanje, razvoj 

in počutje. Na tem področju smo zagotovo naredili velik napredek v smeri zaščite pravic in 

spoštovanja dostojanstva oseb s posebnimi potrebami.  

Na kvaliteto ţivljenja oseb s posebnimi potrebami (invalidom) vplivajo naslednji elementi: 

 pravica do dostojanstva kot temeljna človekova pravica, 

 pravica do enakosti in nediskriminacije, 

 pravica do izenačevanja moţnosti, 

 osveščanje druţbe o osebah s posebnimi potrebami, 

 pravica do dostopnosti, 

 skrb za zdravje, 
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 preventiva in zdravstveno izobraţevanje, 

 identifikacija in diagnostika, 

 zdravljenje in terapevtski pripomočki, 

 rehabilitacija, 

 zdravstveni zavodi, 

 izobraţevanje, 

 poklicno usmerjanje in poklicno usposabljanje, 

 zaposlovanje, 

 vpliv druţine, 

 socialna integracija in okolje, 

 socialno, ekonomsko in pravno varstvo, 

 prostočasne in kulturne dejavnosti, 

 šport, 

 invalidske organizacije. 

 

Največji poudarek je torej na njihovi kvaliteti ţivljenja, normalnim sprejemom v druţbo in 

moţnostjo njihovega samoodločanja o pomembnih vprašanjih, ki se jih lotevajo. Kljub vsemu 

poprej naštetemu pa osebe z motnjami v duševnem razvoju še vedno veljajo za eno najbolj 

izključenih skupin iz druţbe. Zato je druga smer delovanja praktične narave, in sicer: kako 

zagotoviti čim bolj realne moţnosti ţivljenja, izobraţevanja, dela; kako upoštevati njihove 

posebne potrebe. 
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Tukaj pa igra pomembno vlogo samozagovorništvo oseb s posebnimi potrebami, ker: 

»Oseba z motnjo v duševnem razvoju mora imeti pravico se odločati o prav vsem, kar zadeva 

njeno ţivljenje, v tem je tudi smisel samozagovorništva in delovanja skupin za 

samozagovorništvo. Biti mora subjekt svojega ţivljenja, njeno ţivljenje mora potekati po njenih 

dejanskih potrebah, ne pa po predstavah nekoga drugega, ki meni, da je za osebo z motnjo v 

duševnem razvoju tako dobro in prav.« (Lačen, 2001, str. 23).  

 

 

2.3 SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 

2.3.1 KAJ JE SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 

Samozagovorništvo je v prvi vrsti način, da spregovoriš zase, da zagovarjaš svoja stališča, ne 

glede na to, kdo si, kaj si in kaj v svojem ţivljenju predstavljaš. Dejansko gre pri 

samozagovorništvu za to, da predstavljaš samega sebe in imaš moţnost odločanja, učenja stvari, 

ki jih potrebuješ za vključevanje v druţbo.  

»Kaj je samozagovorništvo za osebe, ki so vključene v gibanje samozagovorništva? Pravica glasu 

za vsakega, biti aktiven, prizadevati si za svoje pravice, imeti pravico do lastnega izbora, biti z 

ljudmi, druţenje, pomagati tistemu, ki potrebuje pomoč, skrbeti zase, prihajati na sestanke, biti 

poslušan, samozastopanje, enake pravice, ljudje in srečevanja, prijatelji in prijateljstvo.« (Pelicon, 

1999) 

Samozagovorništvo se je razvilo iz velike ţelje, da bi spremenili ţivljenje oseb z motnjo v 

duševnem razvoju na bolje. Osebe z motnjami v duševnem razvoju je treba vpeljati v širšo 

druţbo, jih primerno predstaviti in tudi njih same poučiti o sodobnem času in načinu ţivljenja, ter 

o druţbi, v katero se vključujejo in kjer se ţelijo samozagovarjati v smislu svojih prepričanj in 

stališč.  

»Samozagovorništvo nam pomaga, da lahko nadzorujemo svoje ţivljenje, tako da z nami ravnajo 

kot z vsemi drugimi ljudmi. Imamo moţnost spregovoriti, izraziti svoje mnenje in sodelovati. To 

nam pomaga, da sprejemamo pomembne odločitve v ţivljenju, kot so na primer, kje bomo ţiveli 

in delali.« (Mednarodna zveza društev za osebe z motnjo v duševnem razvoju, 1999) 

 



Krišto, L.: Kvaliteta ţivljenja v integriranih stanovanjih ZUDV Dornava 

17 

 

 

Opredelimo ga lahko tudi kot neke vrste učenje strategij in taktik za samozastopanje, ki temeljijo 

na oblikovanju pozitivne samopodobe. Je proces, pri katerem se spodbujajo uporabniki, da 

spregovorijo neposredno in samo zase.  

»Osebe z motnjami v duševnem razvoju ţelijo biti tretirane kot odrasle osebe, ki sprejemajo 

lastne odločitve – odločajo o svojem ţivljenju.  

Kljub temu, da te osebe potrebujejo več časa, da se kaj naučijo in razumejo, nima nihče pravice 

sprejemati odločitev namesto njih«. (Pelicon, 1999) 

Samozagovorništvo izhaja iz dejstva, da so vsi ljudje predvsem ljudje, zato jih je potrebno 

sprejeti takšne, kot so, z dostojanstvom in spoštovanjem. Vsak posameznik ima lastno identiteto 

in pravico do sprejemanja lastnih odločitev, ki jih je treba spoštovati. Iz tega izhaja, da ima prav 

tako vsak posameznik pravico delati in se učiti na svojih napakah. 

Če opredelitev nekako poenostavimo samozagovorništvo (self-advocacy) torej zajema ukrepe 

uporabnika do takšne stopnje, da je lahko sam sposoben artikulirati in delovati v korist svojih 

interesov, potreb in zaščiti svoje pravice. Takšna opredelitev dokaj jasno nakazuje, kaj sploh je 

samozagovorništvo, vendar ker ga uporabljamo za osebe z motnjami v duševnem in telesnem 

razvoju, to pomeni, da se morajo samozagovorništva šele naučiti. In tukaj se vprašamo, kje se ga 

naučijo? Samozagovorništva se naučijo v skupinah za samozagovorništvo. Te skupine so se 

najprej oblikovale za svojce oseb z motnjami v duševnem razvoju, kasneje pa so se nadgradile v 

skupine za samozagovorništvo, kjer se osebe z motnjo v duševnem razvoju naučijo 

samozagovorništva, ki jim krepi samozavest in njihovo moč. Z večanjem samozagovorništva pa 

tudi posameznik čez čas dobi moč in zaupanje vase, kar mu vsekakor pripomore k večjemu 

nadzoru nad lastnim ţivljenjem.  

»Skupine in programi v teh skupinah za odrasle z motnjami v duševnem razvoju je potrebno 

kvalitetno izvajati in razvijati, ter poleg drugih strok upoštevati tudi vede izobraţevanja in vzgoje, 

saj lahko le na tak način skladno obravnavamo duševni in telesni razvoj teh oseb in razvijemo 

njim primerno skupino za samozagovarjanje. Prav tako pa moramo ob tem upoštevati tudi ţelje 

svojcev in seveda posameznikov, ki so jim te skupine tudi namenjene«. (Zaviršek in sodelavke, 

2002). 
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2.3.2 ZGODOVINA SAMOZAGOVORNIŠTVA 

 

Zgodovina samozagovorništva oziroma njegovega prvega delovanja sicer sodi v 60. leta 

prejšnjega stoletja, ko so se na Švedskem osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju 

začele zdruţevati v klube za prosti čas. Kasneje ţe leta 1968, je bila sklicana prva drţavna 

konferenca, na kateri je sodelovalo 20 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Take 

konference so na Švedskem organizirali tudi kasneje, kar je botrovalo temu, da so podobne 

skupine nastajale tudi drugje po svetu. 

Leta 1972 se je ideja teh klubov samozagovorništva razširila v Anglijo, kjer je novinarka Ann 

Shearer pripravila prvo angleško drţavno konferenco za osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

Zgledu te konference so sledili tudi Američani in Kanadčani. Ţe leta 1994 so pripravili listo 

prepričanj, vrednot in načel, ki jih mora poznati vsak član samozagovorniške skupine, kjer so bile 

strnjene zamisli, kako, naj bi se obravnavale osebe z motnjami v duševnem razvoju.  

Od prve konference na Švedskem, kjer je sodelovalo 20 oseb, so ta srečanja prerasla v dobro 

organizirano gibanje z več sto udeleţenci na mednarodnih konferencah. Gibanje se hitro širi in 

simbolizira rast samozaupanja, veščin in samostojnosti velikega števila oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. 

 

2.3.3 VREDNOTE IN PREPRIČANJA SAMOZAGOVORNIŠTVA DANES 

 

Vrednote samozagovorništva danes so nekaj povsem drugega, kakor so bile včasih. Danes se 

ljudje zavzemamo za poloţaj oseb z motnjami v duševnem razvoju in jih pri njihovem 

osamosvajanju spodbujamo in jim pomagamo na vse moţne načine in v vseh situacijah, kjer je to 

mogoče. Vrednote in načela so bila zapisana tako, kot so jih sporočali udeleţenci prvega in 

drugega srečanja odbora za samozagovorništvo. Prvo je bilo v Utrechtu na Nizozemskem leta 

1993 in drugo leto pozneje v Londonu. Sodelovali so predstavniki iz Kanade, Švedske, Nemčije, 

Nove Zelandije, Avstrije, Nizozemske in Anglije. 

Najpomembnejše vrednote in prepričanja oseb z motnjo v duševnem razvoju sodi v spekter idej, 

da se jih sprejme z dostojanstvom in spoštovanjem, kot to velja za vse druge ljudi. Njihova ţelja 

je, da jih poslušamo, kadar izraţajo svoje mnenje ter da njihove odločitve spoštujemo in 

upoštevamo. Ne glede na stopnjo motenosti in tveganost odločitve bi morali imeti podporo, da se  
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odločajo o tem sami, vendar jih moramo v tej smeri tudi voditi, da znajo svoja stališča tudi 

zagovarjati.  

 

Prepričanja, vrednote za osebe z motnjami v duševnem razvoju so:  

 

 Biti predvsem človek 

Vsi ljudje so najprej ljudje, ki se jih mora obravnavati z dostojanstvom in spoštovanjem. Biti 

človek pomeni najti smisel.  

 

 Imeti lastno identiteto 

Vsak človek mora biti sprejet takšen, kakršen je. Vsi smo enkratni in enaki in vsi se motimo.  

 

 Sprejemati lastne odločitve 

Vsak človek ima pravico sprejemati lastne odločitve, ki jih moramo drugi spoštovati. Vsak ima 

pravico delati napake in se na njih učiti. Ljudem, ki jim je potrebna večja podpora in pomoč 

moramo omogočiti, da sami sprejemajo odločitve in ne odločamo namesto njih. 

 

 Verjeti v svojo vrednost 

 Od rojstva so vsi ljudje enaki in tako jih moramo obravnavati. Vsakemu moramo pomagati, da se 

sprejme takšen, kakršen pač je.  

 

 Vedeti, da drugi ljudje verjamejo vate kot v človeka 

Nihče ne sme biti zaradi svojih teţav diskriminiran, ampak mora biti obravnavan enako in imeti 

moţnost izbirati svoje prijatelje. Diskriminiran ne sme biti iz nobenega razloga. Ne glede na 

stopnjo prizadetosti, motenj, barve koţe, las, verske usmeritve in podobno. Vsi smo enaki in 

enako obravnavani.  
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2.3.4 NAČELA SAMOZAGOVORNIŠTVA 

 

Gre za navodila ali principe, ki jim sledijo v sprejemanju odločitev. 

 

 Usposobiti 

Dajanje opore mora človeka usposobiti, da sprejema lastne odločitve, ne glede na tveganje, ki ga 

odločitev vključuje. Posamezniku moramo predstaviti, kakšne so moţne posledice napačne 

odločitve in ga pustiti, da sam izrazi svojo voljo. Od njega je odvisno ali bo prosil za pomoč ljudi, 

ki jim zaupa. 

 

 Dati vsem enako priložnost 

Vsak človek mora imeti enake moţnosti, da bo sprejet kot enakopraven član skupnosti. Tudi 

tistim, ki ţivijo v instituciji, moramo nuditi moţnost sprejemanja lastnih odločitev. Enake 

moţnosti pa ne bodo nikoli zagotovljene, dokler ţivijo v institucijah. 

 

 Živeti kot ostali, skupaj z drugimi 

Nedopustno je ločevati ljudi iz skupnosti. Vsi imajo pravico, da prispevajo v skupnost, da v njej 

rastejo in se razvijajo. 

 

 Neetiketiranje 

Ljudje imajo pravico, da se jih sprejema takšne kakršni so in zato se jih ne sme etiketirati. Etiketa 

človeka razvrednoti, ima se za manj močnega in pomembnega, upade mu samozavest in 

podobno.  

 

Vse to in podobne zadeve se danes ne bi smele več dogajati, zato si skupine in podporniki 

samozagovorništva prizadevajo, da do podobnih situacij in izločevanja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju v druţbi več ne bi prihajalo, in da lahko tudi sami stojijo za svojimi stališči. 
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2.3.5 PODPORNIKI SAMOZAGOVORNIŠTVA IN NJIHOVI CILJI 

 

Kot smo ţe predhodno omenili, je treba osebe z motnjami v duševnem razvoju nenehno 

usmerjati, da bodo na svoji poti lahko zastopali svoja stališča in o njih jasno in glasno 

razpravljali. Za doseganje teh ciljev samozagovornik dejansko potrebuje neko podporno osebo 

oziroma svetovalca. Svetovalec pomaga pri spoznavanju predpisov in pravil. Taka oseba pomaga 

v nepredvidljivih situacijah. Svetovalec ne sme vplivati na mnenje samozagovornika in ne sme 

popravljati in spreminjati izrečenih ter napisanih besed samozagovornika. Svetovalec mora 

vedeti, kdaj samozagovornik določenih stvari ne razume in mu pomaga, da bo to tudi razumel. 

Svetovalci niso samo neke vrste usmerjevalci, ampak so tudi prijatelji, zaupanja vredne osebe, ki 

morajo upoštevati ţelje samozagovornika in ga samo usmerjati, kadar se mu zdi to potrebno.  

Svetovalec ali podporna oseba je lahko samozagovorniku v pomoč pri jasnem razumevanju 

njegovih ţelja in potreb, mu nudi podporo in pomoč pri učenju ter je učinkovit model, kako 

reševati teţave in spore. Pomoč lahko sega od neformalnega reševanja teţav in igranja vlog, do 

iskanja primernega terapevta ali pa samo prisluhniti osebi, ko bi rada izrazila svoje misli, potrebe. 

Pri tem je treba poudariti, da mora podpora posamezniku omogočiti, da se sam odloča, ne glede 

na stopnjo prizadetosti. 

Odnos med samozagovornikom in svetovalcem temelji na obojestranskem zaupanju, 

razumevanju in sodelovanju, to je oseba, ki se razvija skupaj s samozagovornikom. 

Svetovalec se mora zavedati, da je na svojem mestu zato, da nudi podporo in ne nadzor, saj ga 

lahko samozagovornik zamenja, če to ţeli. To mora biti neodvisna oseba, ki mora včasih 

posredovati zaradi neprimernega vedenja drugih ljudi (kot na primer ponudnikov različnih 

storitev) do samozagovornika in si prizadevati, da se to ne bi ponovilo. 

 

2.3.6 KRATKA OPREDELITEV DELOVANJA SKUPIN ZA 

SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 

Osnovna naloga skupin za samozagovorništvo je skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

in za dobrobit njihovega ţivljenja. Samozagovorniške skupine se razlikujejo od drugih skupin in 

skupin za samopomoč po večjem poudarku na ozaveščanju druţbenega zatiranja in pomembnosti 

oseb z motnjami v duševnem razvoju po vključevanju v širšo druţbo in okolico.  
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Osrednja tema skupin za samozagovorništvo v smislu njihovega delovanja so pogosto: 

 pravica duševno motenih oseb povedati, kaj ţelijo, in pravico reči ne, 

 pravica do izraţanja svojih mnenj, čustev in občutkov, ne da bi se jim bilo treba za to 

opravičevati, 

 pravica do lastnih odločitev in do sprejemanja posledic, 

 pravica izvedeti stvari, ki jih zadevajo, 

 pravica delati napake, 

 pravica do zasebnosti itn.« (Lamovec, 1998, str. 104). 

 

Skupine za samozagovorništvo delujejo v smeri, kako omogočiti odraslim osebam z zmerno in 

teţjo motnjo v duševnem razvoju, da uresničujejo svoje pravice in dolţnosti, ki izhajajo iz 

dostojanstva človeka. Kako jim pomagati, da doseţejo status odrasle osebe, v kar največji meri 

neodvisne osebe, ki ţivi v skladu s svojimi ţeljami in potrebami.  

 

Cilj skupin za samozagovorništvo je usposobiti osebo z motnjo v duševnem razvoju, da postane 

sama svoj zagovornik. Številni drugi cilji, kot so ţelja po druţenju, zabavi ... so se pokazali 

kasneje tekom delovanja skupine. Da je svoj zagovornik mora imeti razvit občutek lastne 

vrednosti, znati mora izbirati, sprejemati odločitve in komunicirati s svojim okoljem. To pomeni 

pozitivno razmišljati o sebi, prepoznavati lastne sposobnosti, delati na svojih slabostih, razvijati 

tople odnose in razumevanje. Poseben pomen na področju komunikacije je poslušanje drugega. 

Komunikacija se spoznava kot dvosmeren proces. Gre za proces učenja komunikacije in pomoč 

drugemu v komunikaciji. V skupini za samozagovorništvo, kot enakovredni člani in prijatelji 

dobijo moţnost, da so videni in slišani, da si delijo misli, izraţajo svoje ţelje in potrebe, se učijo 

od drugih članov in si dajejo oporo. Odnos staršev do samozagovorništva je pogojen z njihovim 

prepričanjem o veliki odvisnosti teh oseb od staršev. Obremenjen je z nezaupanjem staršev v take 

sposobnosti njihovih otrok.  

Vsaka skupina samozagovorništva ima vodjo in svetovalca, ki mora biti tudi sam dober 

samozagovornik, poznati skupinsko delo in skupinsko dinamiko, saj te skupine delujejo po 

podobnih pravilih, kot skupine za samopomoč. 
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Veščine, ki so potrebne za vodenje take skupine: 

 teoretična znanja o skupinski dinamiki, 

 znanja o metodah in tehnikah skupinske dinamike, 

 imeti empatijo do drugih, 

 spoštovati poglede in stališča drugih, 

 prepričanje v to, da lahko vodi skupino. 

 

Vloge vodij in svetovalcev skupin za samozagovorništvo, ki so se razvile skozi delo s skupino: 

 spodbujanje in vodenje diskusije v zgodnejših fazah dela skupine, 

 poučevanje v veščinah, kot sta izraţanje in poslušanje, 

 pomagati skupini določiti pravila delovanja, 

 podpora različnim akcijam (pisanje vabil, rezervacija sejne sobe, sok …), 

 podpora v razvoju strategij v sprejemanju odločitev, 

 zbiranje informacij o tečajih, knjige, …, 

 podpirati osebje, ki ţeli spoznati samozagovorništvo, 

 informiranje staršev. 

 

Zelo pomembno je tudi to, da samozagovorništvo ni nekaj, ki obstaja samo znotraj skupine, 

ampak se mora vključevati v vse vidike današnjega druţbenega ţivljenja. Samozagovorništvo 

torej pomeni tudi spreminjanje odnosa vseh strokovnjakov tako z zdravstvenega, sociološkega, 

pedagoškega in drugih vidikov do oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Člani za samozagovorništvo se prav tako veliko izobraţujejo v obliki začetnih in nadaljevalnih 

seminarjev, raznih letovanj za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vseţivljenjsko učenje-

letovanje samih otrok in mladostnikov s spremljevalci-prostovoljci. Udeleţujejo se lokalnih, 

regijskih, drţavnih in meddrţavnih prireditev, strokovnih predavanj, prav tako na lokalni ravni in 

izven. Spremljajo novosti v zakonodaji in jih posredujejo svojim članom. Skozi celo leto izvajajo 

prikaz dejavnosti na panojih po šolah, občinah, upravnih enotah, vrtcih, bankah in drugje.  

 



Krišto, L.: Kvaliteta ţivljenja v integriranih stanovanjih ZUDV Dornava 

24 

 

 

Vsa prizadevanja na področju samozagovorništva, pa bodo v prihodnje temeljila še na: 

 obdrţati dosedanji nivo kvalitete delovanja društva v pomoči osebam z motnjami v 

duševnem razvoju, 

 individualizaciji, normalizaciji in nediskriminaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 inkluziji kot obliki integracije v vse oblike delovanja naše druţbe oz. vključevanje v 

zdravo populacijo, 

 pravica do izbire − do bivanja, do aktivnega in kvalitetnega ţivljenja, do partnerstva, do 

zaposlitve, 

 zagovorništva in samozagovorništva, svobodno izraţanje svoje volje, svojih hotenj, 

pričakovanj in pravica do zagovornika, v kolikor bodo kršene njihove osnovne človekove 

pravice. 

 

Samozagovorništvo izhaja iz prepričanja, da lahko osebam z motnjo v duševnem razvoju 

pomagamo pridobiti veščine, ki jim omogočijo polnopravno vključevanje v druţbeno ţivljenje. 

Ti ljudje resda potrebujejo nekaj več časa in pomoči, da razumejo temeljna pravila in oblike 

učinkovitega delovanja v urbanem okolju, da spoznajo svoje pravice in se jih naučijo uveljavljati, 

vendar se je za to vredno potruditi, saj nima nihče pravice, da bi sprejemal odločitve namesto 

njih. 

 

Prva skupina za samozagovorništvo v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1992 in je imela 10 

članov. Danes je teh skupin veliko več in so medsebojno povezane tudi z drugimi zavodi in 

društvi. Samopodoba članov skupine se je močno izboljšala. Dinamika v skupini mora biti vsem 

za zgled, potrudijo se, da tisto, kar sklenejo, tudi uresničijo, in vsakdo je pripravljen prevzeti del 

nalog. 

 

Osnovna misel samozagovorništva pa se navezuje na: 

 razvijanje posebnih veščin pri osebah z motnjo v duševnem razvoju, 

 z vidika sprejemanja lastnih odločitev, ter vseţivljenjskega izobraţevanja in 

izpopolnjevanja teh, 
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 spreminjanje odnosa do sebe in okolice, ter razumevanje, da so tudi sami polnopravni 

člani širše okolice in so hkrati enakovredni drţavljani, 

 kot ljudje imajo pravice, morajo pa se jih naučiti uporabljati in zavzemati svoja stališča 

enakopravnosti v druţbi. 

 

 

2.4 INTEGRIRANA STANOVANJA ZUDV DORNAVA 

 

2.4.1 KRATKA PREDSTAVITEV INTEGRIRANIH STANOVANJ ZUDV 

DORNAVA 

 

V integriranih stanovanjih ZUDV Dornava imajo devet stanovanjskih enot in stanovanjsko hišo. 

Sedem stanovanj in hiša je lociranih na Ptuju, dve stanovanji sta v kraju Dornava.  

Število uporabnikov v integriranih stanovanjih je 40 (s prvim aprilom se je odprla še ena hiša, v 

kateri biva 10 uporabnikov – v tej hiši raziskava ni bila narejena, saj se na ţivljenje v integrirani 

skupnosti šele privajajo). Osem stanovanjskih enot je v lasti ZUDV Dornava, ena stanovanjska 

enota na Ptuju, v Kajuhovi ulici 1, je v najemu.  

Naslovi stanovanj in število stanujočih uporabnikov po posameznih enotah na Ptuju: 

Rimska ploščad 11 (dva uporabnika in dve uporabnici), Rimska ploščad 3 (štiri uporabnice), 

Rimska ploščad 18, (dva uporabnika, ena uporabnica), Ulica 25. maja 8, (trije uporabniki), 

Kajuhova ulica 1 (dva uporabnika, ena uporabnica)., Kvedrova ulica 5 (dva uporabnika, dve 

uporabnici), Ciril –Metodov drevored 8 (dve uporabnici). 

V Dornavi na naslovu, Dornava 1A, sta dve integrirani stanovanji. 

V enem stanovanju bivajo en uporabnik in tri uporabnice, v drugem stanovanju pa dva 

uporabnika in dve uporabnici. 

V stanovanjski hiši na Langusovi ulici 12, ţivi osem uporabnikov (4 uporabnikov, 4 uporabnic). 

 

Uporabniki v posameznih stanovanjih sami kuhajo, imajo pa pomoč in podporo zaposlenih. 
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2.4.2 PODATKI O ZAPOSLENIH V INTEGRIRANIH STANOVANJIH 

 

Vseh zaposlenih v stanovanjskih enotah je 28. Od tega je ena streţnica, štiri 

bolničarke/negovalke, ena medicinska sestra, 20 varuhinj in dva skupinska habilitatorja. V 

izobraţevanje odraslih je vključenih vseh 40 uporabnikov, obravnave vodita skupinska 

habilitatorja – specialna in rehabilitacijska pedagoga. Občasno se v delo v stanovanjskih enotah 

vključujejo psihologinja, socialna delavka, likovni terapevt, specialno in rehabilitacijski pedagog 

za področje glasbene umetnosti in dramatizacije ter delovni terapevt. 

 

Podpora zaposlenih je prisotna v vseh stanovanjskih enotah, razlikuje se od potreb in sposobnosti 

uporabnikov. Tako imajo v treh stanovanjskih enotah delno podporo, to pomeni 2 – 3 krat na 

teden. 

 

2.4.3 ZAPOSLENOST STANOVALCEV INTEGRIRANIH STANOVANJ 

 

Stanovalci integriranih stanovanj so zaposlenih v: 

 delovni enoti Varstveno delovnega centra Ptuj, na lokaciji Belšakova 20 a. Na delo in iz 

dela hodijo nekateri peš, spet drugi se vozijo s kolesom, kombijem ali avtobusom. 

 delovni enoti Varstveno delovnega centra Dornava, na lokaciji Dornava 128. Na delo in z 

dela se vozita s kolesom in z avtobusom. delovni enoti Varstveno delovnega centra 

Ormoţ, na lokaciji Opekarniška cesta 2. Na delo in iz dela se vozijo s kombijem ali 

avtobusom. 

 en uporabnik je vključen v Varstvo delovni center Soţitje, pri nas le biva (stanovanjska 

hiša). 

V Varstveno delovnih centrih se zaposleni trudijo izpopolniti vsakdanjik odraslih oseb z motnjo v 

duševnem razvoju z delom. Na ta način jim omogočajo razvijanje občutka lastne vrednosti, 

samostojnosti in samopotrjevanja. Istočasno imajo moţnost vključevanja v socialno okolje. 
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2.4.4 AKTIVNOSTI ZA DVIG KVALITETE ŢIVLJENJA STANOVALCEV 

INTEGRIRANIH STANOVANJ 

 

 

 PROGRAMI: 

 

Usposabljanje in izobraţevanje odraslih poteka na različnih področjih dela: 

 

1. Spodbujanje, razvijanje in ohranjanje senzomotorike (gibanje in šport, učenje za aktivno 

preživljanje prostega časa): 

- sprehod – hoja, 

- telesna aktivnost, 

- pohodništvo in planinarjenje, 

- pilates, 

- fitnes, 

- vključevanje v različne športne panoge: rokomet, atletika, kolesarjenje, namizni tenis, 

biljard. 

 

Z vključevanjem uporabnikov v različne gibalne aktivnosti se predvsem razvijajo in dosegajo 

naslednji cilji: 

- zadovoljitev osnovnih potreb po gibanju, 

- zavedanje lastnega telesa in njegovih sposobnosti, 

- ohranjanje psihofizične kondicije, 

- spodbujanje medsebojne komunikacije, 

- spodbujanje koordiniranega gibanja in prostorske orientacije, 

- vpliv na zdravstveno stanje posameznika: hoja vpliva na prekrvavitev telesa, krepi srce, 

spodbuja presnovo, izboljšuje dihanje, spodbuja pravilno razporeditev kalcija v kosteh …, 

- uporabniki opazujejo in opisujejo dogajanje v okolici, v naravi, aplicirajo v času 

izobraţevanja pridobljene veščine bontona in komunikacije, katere uporabljajo v 

vsakdanjem ţivljenju. 
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2. Razvoj osebnosti 

Na področju razvoja osebnosti je osnovni namen usklajevanje izraţanja čustev in razuma. 

Pri uporabi socialnih spretnosti uporabniki spodbujajo in razvijajo: 

- zavedanje samega sebe. Uporabniki prepoznavajo svoja močna in šibka področja.  

- obvladujejo čustva. S pomočjo besednega zaklada izraţajo čustva, prepoznavajo čustvena 

stanja pri drugih in primeren odziv nanje. 

- sprejemanje odločitev. Uporabniki spoznavajo, kaj vse sodi k odločanju. 

- obvladovanje stresa. Razumevajo, kaj stres sploh je, od kod prihaja in kako vpliva na 

vsakodnevno ţivljenje. 

- osebna odgovornost. Oblikujejo občutek spoštovanja do lastne identitete in sprejemanje 

samega sebe. 

- empatija. Gledanje s perspektive drugih in razumevanje njihovih čustev. 

- sporazumevanje. Usvajajo in praktično uporabljajo pridobljene veščine sporazumevanja, 

uporabljajo jaz sporočilo. 

- skupinska dinamika. Pri tem delujejo in opazujejo svoje delovanje v skupini ter istočasno 

spremljajo načine vedenja. 

 

Uporabniki se skupaj s socialno delavko in pedagoginjo udeleţujejo rednih sestankov. 

Skupnost zunanjih uporabnikov ima za cilj spodbujanje uporabnikov k aktivnemu 

sodelovanju pri izbiri, načrtovanju in realizaciji aktivnosti, ki se odvijajo – učenje 

izraţanja svojega mnenja, interesov, potreb, iskanja moţnih rešitev. Nudi se podpora 

uporabnikom pri zapisovanju slišanega in oblikovanju zapisnika ter posredovanje 

zapisnika sestankov na naslednji sestankih. 

 

3.  Spodbujanje, razvijanje in ohranjanje kognitivnih sposobnosti: funkcionalno opismenjevanje 

in literarno opismenjevanje. 

 Področje funkcionalnega opismenjevanja je namenjeno: 

- urjenju govornih sposobnosti (opismenjevanje, pripovedovanje), 

- urjenju grafomotorike, 

- urjenju glasov, 
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- utrjevanju velikih tiskanih črt, 

- utrjevanju in usvajanju zapisa velikih tiskanih črk, 

- utrjevanju in usvajanju branja. 

 

  Področju literarnega opismenjevanja je namenjeno: 

- urjenju bralnih sposobnosti, 

- urjenju sposobnosti kreativnega pisanja (poezija, proza …), 

- branju različnih literarnih zvrsti, 

- pridobivanju novih vedenj in znanj o literaturi in literatih, 

- urjenju govornih sposobnosti (opisovanje, pripovedovanje), 

- prebiranju knjig, revij, priročnikov, 

- poslušanju branih zgodb, 

- sodelovanju v literarnih urah, 

- izposojanje knjig, 

- ogled različnih filmskih ţanrov. 

 

4. Skrb zase: osnovni cilj je pridobitev določenih znanj s področja skrbi zase, zdravega življenja 

ali osnovnih navad – higienskih, zdravstvenih in socialnih. 

 

5. Kreativne aktivnosti: 

- glasbena delavnica 

- plesna delavnica 

- dramska delavnica 

- glasbeno gibalne igre 

- folklora 

 

6. Vključevanje v širše okolje: socializacija – integracija. 
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KROŢKI IN AKTIVNOSTI 

 

Uporabnikom se v stanovanjskih enotah omogoča vključevanje v različne tečaje in kroţke. V 

njih se vključujejo glede na svoje interese in ţelje. 

 

Vključujejo se lahko v: 

 Kulturne dejavnosti: 

- vključitev v literarni klub Ptuj, 

- vključitev uporabnikov v program Ljudske univerze Ptuj, 

- obisk gledališča in kina, 

- glasbene delavnice, 

- kreativne plesne delavnice – folklora, 

- kreativne plesne delavnice – standardni in sodobni ples, 

- aktivno sodelovanje uporabnikov na javnih prireditvah. 

 

 Računalniško opismenjevanje 

Vsebine in teme pri osnovah računalništva in dela v računalniških programih je usmerjena na: 

- spoznavanju dela računalnika,  

- spoznavanju navadne tipkovnice, 

- orientiranju na navadni tipkovnici, 

- rokovanju z miško, 

- pisanju v programu Word, spreminjanju pisave, barve, velikosti, 

- risanju v programu risar, 

- oblikovanju pisave s pomočjo WordArta, 

- oblikovanju risbe s pomočjo ClipArta, 

- delo na drugih programih, 

- tiskanju svojega dela. 

 

 Športne dejavnosti: 

- kopanje v termah, 

- športne in druţabne igre, 
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- šahovski kroţek, 

- rokomet, 

- kolesarjenje, 

- pohodništvo, planinarjenje. 

 

 Samozagovorniška dejavnost: 

Uporabniki se učijo predvsem spoznavati sebe, člane skupine. Samozagovorniška aktivnost je 

namenjena druţenju, razvijanju občutka lastne vrednosti ter spoznavanju socialnih veščin 

(govoriti pred drugimi, predstaviti se, spoštovati pravila, znati zmagati, znati izgubiti, 

poslušati in spoštovati mnenja drugih, sodelovati. Glavna ideja je se usposobiti, da postanejo 

sami svoj zagovornik. Da bi to zmogli, morajo najprej razviti občutek lastne vrednosti, znati 

morajo izbirati, se odločati zase.  

 

 Gospodinjski tečaj: 

Pri tem pridobivajo osnovna znanja s področja kuhanja – seznanjenje s kuharskimi knjigami, 

manipuliranje z gospodinjskimi aparati, priprava preprostih jedi, glavnih obrokov, 

zelenjavnih juh, shranjevanje ţivil in okraševanje hrane ter priprava napitkov in slavnostnih 

pogrinjkov.  

 

Vsakodnevno se pri dnevnih aktivnostih v stanovanjskih enotah vključujejo v priprave jedi 

glede na svoje sposobnosti in ţelje.  

 

Učijo se tudi: 

- pogrniti mizo, pripraviti pogrinjke, 

- pripraviti kroţnike in sklede, 

- pripraviti pribor, 

- naloţiti si jed na kroţnik v primerni količini, 

- uporabljati celotni jedilni pribor, 

- upoštevati bonton pri jedi, 

- pospraviti za seboj z mize, 

- obrisati pogrinjke, 
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- posodo pospraviti v stroj, 

- pobrisati posodo in jo pospraviti v omaro, 

- pomesti kuhinjo. 

 

 Frizerski tečaj 

Cilji in vsebine dela in vključevanja uporabnikov v frizerski tečaj so: 

- samostojno si umije lase, uporabi regenerator, 

- samostojno uporablja sušilec, 

- uporabi barvni šampon, varno barva lase, 

- oblikuje lase s krtačo, 

- navije lase na navijalke,  

- oblikuje pričeske, je kreativna, 

- uporablja lak, pripravke za nego in urejanje las. 

 

 Partnerska edukacija 

- ločiti in poznati primarne in sekundarne spolne znake pri moškem in pri ţenski, 

- spoznavanje svojega telesa, njegovo spreminjanje, 

- spoznavanje pojma prijateljstvo. Kako pridobiti prijatelja in kako ga prepoznamo.  

- o ljubezni in kako jo doţivljajo ţenske in moški. Kako pokazati fantu, dekletu, da mi je 

všeč. Kaj je dovoljeno in česa nam ljubljena oseba ne sme storiti. Razmišljanje o zvezi in 

ljubezni. 

- o menstruaciji – kako do nje pride, kako se urejamo, kako premagujemo svoje teţave. 

- o spolnem ţivljenju – kaj je prav in kaj je narobe, 

- prepoznavanje spolnih zlorab. 

 

 Prometni kroţek 

Aktivno vključevanje v promet – kot kolesarji, pešci. Spoznavanje prometnih znakov, 

prometnih pravil, oprema kolesa in kolesarja, premika s kolesom in praktično preverjanje 

usvojenega.  
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 Tečaj angleščine 

Namen tečaja je usvojiti določene vljudnostne besede, fraze (se predstaviti, vprašati za pot, se 

zahvaliti, kupiti karto, naročiti hrano …), poimenovati barve, ţivali, sadje, rastline, nekatere 

predmete, oblikovati preproste stavke. 

 

 Osnove prve pomoči: 

- prepoznati bolezensko stanje, poznati simptome nekaterih obolenj, 

- pravilno ravnanja v primeru bolezni, 

- skrb za bolnega prijatelja, 

- oskrbovati manjše rane, oskrbeti ponesrečenca s kolesom, 

- primerno ravnati v primeru velike nesreče, 

- primerno ravnati v primeru poţara, 

- umetno dihanje,  

- prepoznati zlom, zvin in imobilizacija. 

Sodelovali so v reševanju testov znanja s pomočjo slik ter si s tem pridobili potrdilo o znanju 

prve pomoči. 

 

VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE 

 

 Vključevanje v sezonska opravila  

Uporabniki so se vključevali v sezonska opravila s ciljem večje vključenosti v neposredno 

socialno okolje ter popestritve delovnega dne in pridobivanju delovnih navad ter spoznavanju 

različnih zaposlitev. Imeli so moţnost izbire aktivnosti, s čimer so pomembno prispevali k 

uresničevanju temeljne človeške pravice – moţnosti do izbire in odločanja o lastnem načinu 

ţivljenja. Spoznavali so različna dela v naravi, vezana na letne čase, druţenje. Opravila, ki so 

jih izbirali: trganje grozdja, obiranje jabolk, breskev, grabljanje trave, obdelava slamnika in 

sajenje sivke. 
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 Vključevanje v sodelovanje s Centrom za socialno delo Ormoţ 

Uporabniki so se vključevali glede na svoje ţelje in interese. Cilj druţenja in sodelovanja je 

bil poglabljanje medgeneracijske povezanosti med stanovalci Centra za socialno delo in 

uporabniki. Imeli so moţnost pomagati starejšim na vozičkih. Za uporabnike je to pomenilo 

vključevanje v širše socialno okolje ter razvijanje solidarnosti, kot vrednote moderne druţbe. 

Pomoč, ki so jo nudili stanovalcem Centra starejših občanov Ormoţ, predstavlja korak k 

razvoju samozavesti uporabnikov, pozitivni samopodobi, pridobivanju občutka lastne 

vrednosti, pomembnosti in občutka odgovornosti. 

 

 Sodelovanje z Unicefom 

Uporabniki so imeli moţnost vključitve v Unicefov projekt »Posvojite punčko in reši otroka«. 

Uporabnikom je pribliţano ţivljenje zunaj meja bivanja s pomočjo fotografij, filmov, globusa 

… svet pomanjkanja, revščine in bede ter osmisliti njihovo delo z vrednostjo enega cepiva, ki 

rešuje otroška ţivljenja. Ta aktivnost je predvsem vplivala na dvig samozavesti in občutka 

lastne vrednosti ob pomoči nekomu drugemu. 

 

 Vključitev v Društvo kmečkih ţena Dornave in obiskovanje telovadbe 

Osnovni namen vključitve je integracija oseb z motnjo v duševnem razvoju v širši prostor 

bivanja – s ciljem pridobivanja socialnih izkušenj, pridobivanja novih znanj, izkušenj ter 

njihova izmenjava. 
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3 RAZISKOVALNI DEL  

 

3.1 Namen diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je bil raziskati kvaliteto ţivljenja uporabnikov v integriranih skupnostih 

ZUDV Dornava. Raziskave sem se lotila zaradi osebnega razloga, saj sem otroštvo preţivela 

skupaj s sestro, ki ima motnjo v duševnem razvoju. Zanima me napredek, počutje in prihodnost 

oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki ţivijo v integriranih skupnostih ZUDV Dornava, saj si 

takšnega ţivljenja ţelim tudi moji sestri, kar pa ji v drţavi, v kateri ţivi (nima slovenskega 

drţavljanstva in ga ne more dobiti), ni dano. 

 

3.2 Cilji raziskovalnega dela 

 

Z diplomskim delom ţelimo predstaviti: 

- kako se uporabniki integriranih skupnosti počutijo v svojih domovih, 

- kakšne odnose imajo s sostanovalci in zaposlenimi, 

- kako razpolagajo s svojim denarjem, 

- kako preţivljajo prosti čas, 

- kako lahko odločajo o vsakdanjih rečeh, ki se nanašajo na njihova ţivljenja. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali se uporabniki počutijo varno, srečno in zadovoljno v integriranih skupnostih? 

2. Ali imajo dobre odnose s sostanovalci in ali z njimi gojijo prijateljske odnose? 

3. Ali dobijo podporo od zaposlenih, ko jo potrebujejo? 

4. Ali namensko varčujejo za letovanja? 

5. Ali jim je omogočeno izobraţevanje in pridobivanje novih sposobnosti in veščin? 

6. Ali imajo moţnost rekreacije in preţivljanja prostega časa? 

7. Ali lahko odločajo o vsakdanjih stvareh, ki se nanašajo na njihova ţivljenja?
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4 METODE DELA 

 

4.1 Opis vzorca 

 

Raziskava je bila izvedena v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo Dornava (ZUDV Dornava) 

v mesecu juniju 2011. V okviru ZUDV Dornava je sedem stanovanj v različnih stanovanjskih 

blokih na Ptuju in dve stanovanji v Dornavi ter dve stanovanjski hiši na Ptuju (eno hišo smo 

odprli 1. 4. 2011 – v tej ni bila izvedena raziskava). 

 

V raziskavi je sodelovalo 40 odraslih oseb. Od tega jih 24 (60 odstotkov vseh stanovalcev) ţe 

daljše obdobje ţivi v integrirani skupnosti (9-12 let). Ostalih 16 (40 odstotkov vseh stanovalcev) 

pa krajši čas (1-5 let). 

 

Preglednica 4.1: Vselitve stanovalcev v stanovanjske skupnosti po letih 

leto vselitve v stan. skupnost f odstotkov 

1999 3 7,5 

2001 14 35 

2002 7 17,5 

2006 2 5 

2007 1 2,5 

2008 3 7,5 

2009 4 10 

2010 6 15 

skupaj  40 100 
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Preglednica 4.2: Struktura stanovalcev integriranih skupnosti glede na spol 

spol  f odstotkov  

moški 20 50,0 

ţenski 20 50,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

Struktura stanovalcev stanovanjskih skupnosti glede na spol

50%50%

moški

ženski

 

Slika 4.1: Grafični prikaz strukture prebivalcev integriranih skupnosti glede na spol 

 

Iz preglednice 4.2 in slike 4.1 vidimo, da je v vzorcu stanovalcev integriranih skupnosti enako 

število moških in ţensk.  
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Preglednica 4.3: Parametri opisne statistike za starost stanovalcev integriranih skupnosti 

N Min. Maks. M 

40 26 61 36,9 
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Slika 4.2: Histogram distribucije starosti stanovalcev integriranih skupnosti 

 

Povprečna starost stanovalcev integriranih skupnosti je 37 let, najmlajši član ima 26 let, 

najstarejši pa 61 let. 

 

4.2 Merski instrumenti 

 

Podatki so bili zbrani z anketno metodo, katere instrument je anketni vprašalnik (priloga 9.1). 

Anketni vprašalnik sestavljajo vprašanja zaprtega in odprtega tipa in se v začetku nanašajo na 

spol in prosti čas, nato pa na sprejemanje različnih odločitev glede ţivljenja uporabnikov, ki 

ţivijo v integrirani skupnosti. Anketiranje je bilo izvedeno anonimno in je potekalo individualno 

z vsakim posameznikom. Informacije so se pridobivale tudi na podlagi trenutnih opazovanj. 

 

Vsi uporabniki so z veseljem sodelovali pri anketi, tako da je izvajanje le-te potekalo brez teţav. 
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4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskavo smo izvedli na Ptuju in v Dornavi v juniju 2011, bila je anonimna in individualna. Vsi 

anketiranci so bili vnaprej seznanjeni z namenom in ciljem raziskave. 

V integriranih skupnostih ni nihče odklonil sodelovanja v raziskavi. 

 

4.4 Spremenljivke 

 

4.4.1 Neodvisne spremenljivke 

- spol stanovalcev integriranih skupnosti, 

- starost stanovalcev integriranih skupnosti, 

4.4.2 Odvisne spremenljivke 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Kje stanuješ?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali si zadovoljen, da ţiviš v integrirani skupnosti?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali se s sostanovalci dobro razumeš?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Imaš tukaj veliko prijateljev?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Se dobro razumeš z zaposlenimi?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Se zaposleni pogosto pogovarjajo s teboj?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali zaposleni upoštevajo tvoje ţelje?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali upoštevaš hišni red?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Kaj delaš v prostem času?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali pomagaš pri hišnih opravilih?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali kdaj pomagaš skuhati kosilo?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »V katere kroţke si vključen?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »S katerim športom se ukvarjaš?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali hodiš na letovanja, katere organizirajo 

zaposleni?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Se kdaj dolgočasiš?«; 

- odgovori stanovalcev na vprašanje »Ali pogosto odhajaš na obisk k sorodnikom?«. 
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4.5 Obdelava podatkov 
 

Za obdelavo podatkov so bile uporabljene opisne statistične metode. 

Rezultati anketnega vprašalnika so vneseni v preglednice in grafe, ki prikazujejo frekvence 

posameznih odgovorov. 

 

Izračunali smo naslednje statistične parametre: 

 statistična vrsta – frekvenčna distribucija: absolutna frekvenca (f); 

 strukturni odstotek (odstotkov); 

 aritmetična sredina (M). 

 

Vsaki preglednici in grafu sledi interpretacija. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Opisna statistika 

 

 
Preglednica 5.1: Struktura odgovorov na vprašanje »Kje stanuješ?« 

odgovor  f odstotkov  

v zavodu 0 0,0 

v integrirani skupnosti 40 100,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.1: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Kje stanuješ?« 

 

Iz preglednice 5.1 in grafa 5.1 je razvidno, da vsi anketirani stanujejo v integrirani skupnosti v eni 

izmed integriranih enot. 
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Preglednica 5.2: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali si zadovoljen, da ţiviš v integrirani skupnosti?« 

odgovor  f odstotkov  

da 37 92,0 

ne 3 8,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.2: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali si zadovoljen, da ţiviš v integrirani 

skupnosti?« 

 

Iz preglednice 5.2 in slike 5.2 vidimo, da je 92 odstotkov uporabnikom všeč bivanje v integrirani 

skupnosti.  
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Na vprašanje, zakaj, so večinoma navajali naslednje odgovore: 

 da imajo tukaj več miru, intimnosti, nihče jih ne moti, lahko se umaknejo v svojo sobo, 

 gredo lahko v mesto na sprehod, ko si zaţelijo, 

 v prostem času lahko počnejo, kar si zaţelijo, 

 so lahko bolj samostojni, niso tako odvisni od drugih, 

 sami se lahko odločajo o vseh stvareh, 

 sami si izberejo, kaj bodo jedli oziroma kaj si bodo skuhali, 

 sami si lahko skuhajo kavo, 

 sami si izberejo, kaj bodo delali, 

 sami lahko gredo v trgovino, 

 svoboden sem, 

 lahko imajo domačo ţival, 

 ţivljenje je drugačno kot v zavodu, takšno je kot doma. 

 

Trije oziroma 8 odstotkov uporabnikov pa ni zadovoljnih z bivanjem v integrirani skupnosti. 

Razlogi za to pa so: 

- eden ima v ZUDV Dornava punco in pravi, da jo pogreša in, če bi ţivel v zavodu, bi jo 

videval pogosteje. Sicer pa je z bivanjem v integrirani skupnosti zadovoljen. 

- ostalima dvema, ki pa sta leto dni v integrirani skupnosti, pa ni všeč, da si morata sama 

narediti obroke oziroma jih pomagati pripraviti (prej, ko sta bila v zavodu, so za to 

poskrbeli drugi) in da morata pospravljati, tudi za drugimi.  
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Preglednica 5.3: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali se s sostanovalci dobro razumeš? 

odgovor f odstotkov  

da 39 97,5 

ne 1 2,5 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.3: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali se s sostanovalci dobro razumeš?« 

 

V preglednici 5.3 in grafu 5.3 je prikazano, kako se uporabniki integriranih skupnosti med seboj 

razumejo. 3 odstotkov oziroma samo en uporabnik je odgovoril, da se s sostanovalci ne razume 

dobro – ta tudi navaja, da mu je bilo v zavodu bolje. Vsi drugi so odgovorili, da se razumejo 

dobro, včasih se sicer skregajo, ker imajo različna mnenja, vendar se nato hitro spravijo, tudi 

opravičijo, če je treba. Če se ne morejo sami dogovoriti, pa za pomoč prosijo specialno in 

rehabilitacijskega pedagoga, da jim pomaga pri reševanju spora. 

Tako pridemo do zaključka, da se uporabniki bivanjske skupnosti med seboj razumejo in da je 

njihovo počutje dobro. 
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Preglednica 5.4: Struktura odgovorov na vprašanje »Koliko prijateljev imaš?« 

odgovor f odstotkov  

enega 0 0,0 

več 40 100,0 

nobenega 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.4: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Koliko prijateljev imaš?« 

 

Preglednica 5.4 in graf 5.4 nam prikazujeta, koliko prijateljstev se sklene v integriranih 

skupnostih. Tako so vsi odgovorili, da imajo veliko prijateljev, da se z vsemi dobro razumejo in 

da se z njimi radi druţijo. Tudi zaposleni so zatrdili, da imajo uporabniki med seboj lepe, tople in 

prijateljske odnose. 
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Preglednica 5.5: Struktura odgovorov na vprašanje »Se dobro razumeš z zaposlenimi?« 

odgovor f odstotkov  

da 38 95,0 

ne 2 5,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.5: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Se dobro razumeš z zaposlenimi?« 

 

V preglednici 5.5 in grafu 5.5 imamo prikazano, kako se zaposleni in uporabniki med seboj 

razumejo. 95 odstotkov udeleţencev ankete trdi, da se z zaposlenimi dobro razumejo, 2 oziroma 

5 odstotkov pa trdi, da se z zaposlenimi ne razumeta dobro. Razlog v nerazumevanju pa tiči v 

tem, da sta ta dva nezadovoljna, ker morata sodelovati pri pripravljanju obrokov in ker ju obroki 

ne pričakajo, ko prideta domov iz varstveno delovnega centra. 
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Preglednica 5.6: Struktura odgovorov na vprašanje »Se zaposleni pogovarjajo s teboj?« 

odgovor f odstotkov  

vedno 36 90,0 

včasih 4 10,0 

nikoli 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.6: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Se zaposleni pogovarjajo s teboj?« 

 

V preglednici 5.6 in grafu 5.6 je prikaz, koliko se zaposleni pogovarjajo z uporabniki. 90 

odstotkov ali 36 uporabnikov trdi, da so zaposleni vedno pripravljeni na pogovor z njimi, 4 

oziroma 10 odstotkov pa jih pravi, da so le-ti pripravljeni na pogovor le včasih. Noben uporabnik 

pa se ni odločil za odgovor nikoli in to nam pove, da si zaposleni vzamejo med drugim tudi čas, 

da se z uporabniki pogovorijo o rečeh, ki so takrat kakorkoli aktualne. 
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Preglednica 5.7: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali zaposleni upoštevajo tvoje ţelje?« 

odgovor f odstotkov  

vedno 38 95,0 

včasih 2 5,0 

nikoli 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.7: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali zaposleni upoštevajo tvoje ţelje?« 

 

Iz preglednice 5.7 in grafa 5.7 je razvidno, da 95 odstotkov, torej 38 uporabnikov meni, da 

zaposleni vedno upoštevajo njihove ţelje. 5 odstotkov, oziroma 2, pa menita, da so njune ţelje 

uslišane samo včasih. Iz odgovorov lahko sklepamo, da se zaposleni dovolj posvetijo ţeljam 

uporabnikov in jim poskušajo v največji meri ugoditi, kar je zelo pohvalno. 
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Preglednica 5.8: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali upoštevaš hišni red?« 

odgovor f odstotkov  

da 40 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.8: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali upoštevaš hišni red?« 

 

Preglednica 5.8 in graf 5.8 prikazujeta koliko odstotkov anketirancev sprejema hišni red. Tako so 

vsi anketiranci zatrdili, da upoštevajo hišni red, kar pomeni, da se zavedajo, kako je le-ta 

pomemben. Ugotovili smo torej, da se uporabniki zavedajo svojih obveznosti.  

Povprašali smo jih tudi bolj podrobno o pravilih hišnega reda in tako dobili naslednje ugotovitve: 

vsi uporabniki so nam zatrdili, da sami pospravljajo stanovanje. Vsak je zadolţen za red in 

čistočo svoje sobe, skupne prostore pa čistijo po dogovoru in sposobnostih. 35 odstotkov oziroma 

14 uporabnikov (to so ti, ki so lahko brez nadzora) je navedlo, da se lahko sami odločajo, kdaj se 

bodo vrnili v stanovanje, vendar so vsi dodali, da povedo varuhinji oziroma specialno 

rehabilitacijskemu pedagogu pribliţno kdaj se bodo vrnili in pri tem upoštevajo hišni red.  
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Preglednica 5.9: Struktura odgovorov na vprašanje »Kaj delaš v prostem času?« 

Odgovor f odstotkov  

grem v muzej 0 0,0 

grem v kino 19 47,5 

grem na sprehod v mesto 40 100,0 

grem v gledališče 11 27,5 

ukvarjam se s športom 8 20,0 

gledam televizijo 40 100,0 

poslušam radio 40 100,0 

grem na obisk k prijatelj-

u/ici 

40 100,0 

drugo 11 27,5 

 

 

 

Slika 5.9: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Kaj delaš v prostem času?« 
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Uporabniki v svojem prostem času najraje obiskujejo prijatelje, poslušajo radio in gledajo 

televizijo ter gredo na sprehod v mesto. Te aktivnosti so navedli čisto vsi uporabniki. Druga 

najpogosteje omenjena aktivnost je obisk kina, na tretjem mestu se nahajata obisk gledališča in 

druge aktivnosti, ki niso bile navedene v anketnem vprašalniku, na četrto mesto se je uvrstil 

odgovor, da se ukvarjajo s športom. Pod drugo so anketiranci navajali naslednje aktivnosti: 

 slikanje, 

 obiskovanje pevskega zbora, 

 fotografiranje, 

 ukvarjanje z ribolovom, 

 pomoč na kmetiji, 

 plavanje v termah, 

 delo na računalniku, 

 zlaganje sestavljank (puzzle), 

 obisk cerkvenega obreda v nedeljo, 

 reševanje kriţank, 

 branje knjig, 

 šivanje, pletenje, vezenje, 

 obisk mame v domu upokojencev. 
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Preglednica 5.10: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali pomagaš pri hišnih opravilih?« 

odgovor f odstotkov  

da 40 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.10: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali pomagaš pri hišnih opravilih?« 

 

Preglednica in graf nam pokaţeta, da vsi uporabniki pomagajo pri hišnih opravilih, saj so le-ti 

tudi del pravil hišnega reda, ki ga uporabniki upoštevajo. 
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Preglednica 5.11: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali kdaj pomagaš skuhati kosilo?« 

odgovor f odstotkov  

da 40 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.11: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali kdaj pomagaš skuhati kosilo?« 

 

Ker je tudi pomoč pri kuhanju kosila ena izmed pravil hišnega reda, in kot smo ţe videli, se le 

tega čisto vsi drţijo, je bilo za pričakovati, da bodo vsi zatrdili, da pomagajo. Dva pa sta dodala, 

da jima to ne ugaja in, da je zato bivanje v zavodu prijetneje, saj te tam kosilo ţe pričaka, ko 

prideš iz varstveno delovnega centra in ne rabiš sam kuhati. Večina izmed njih pa je dodala, da 

jim je prav to všeč, da si lahko kuhajo sami, saj se tako lahko sproti odločajo, kaj bodo jedli in si 

lahko izberejo jedi, ki so jim všeč. Med drugim so tudi dejali, da se tako vidi, da so pri tem 

samostojni – odločajo sami in ne nekdo namesto njih. 
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Preglednica 5.12: Struktura odgovorov na vprašanje »S katerim športom se ukvarjaš?« 

odgovor f odstotkov  

tek 2 5,0 

kolesarjenje 2 5,0 

košarka 1 2,5 

fitnes 2 5,0 

rokomet 1 2,5 

se ne ukvarjam s športom 32 80,0 

drugo 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.12: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »S katerim športom se ukvarjaš?« 

 

Iz preglednice 5.12 in grafa 5.12 je razvidno, da se 20 odstotkov oziroma 8 anketirancev ukvarja 

s športom. Od tega 2 tekata, 2 obiskujeta fitnes, 2 kolesarita, 1 igra košarko in 1 rokomet. Ostalih 

80 odstotkov oziroma 32 anketirancev se s športom po svoji iniciativi ne ukvarja. 
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Preglednica 5.13: Struktura odgovorov na vprašanje »V katere kroţke si vključen?« 

odgovori f odstotkov 

kreativne plesne delavnice 10 25 

prometni kroţek 10 25 

gospodinjski tečaj 16 40 

računalniško 

opismenjevanje 

12 30 

angleški tečaj 5 12,5 

literarno opismenjevanje 8 20 

 

 

 

Slika 5.13: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »V katere kroţke si vključen?« 

 

Preglednica 5.13 in graf 5.13 prikazujeta dejavnosti v okviru stanovanjske skupnosti ZUDV 

Dornava. Poudariti je treba, da uporabniki obiskujejo več dejavnosti, torej niso vključeni le v en 

kroţek. Naslednji odgovori so bili največkrat navedeni, in sicer 25 odstotkov uporabnikov 

obiskuje kreativne plesne delavnice, 25 odstotkov uporabnikov prometni kroţek, 40 odstotkov 

uporabnikov gospodinjski tečaj, 30 odstotkov uporabnikov računalniško opismenjevanje, 13 

odstotkov uporabnikov stanovalcev angleški jezik in 20 odstotkov uporabnikov obiskuje literarno 

opismenjevanje. Med drugim imajo v okviru zavoda tudi moţnost obiskovati pohodništvo, 
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šahovski kroţek, atletiko, frizerski tečaj, likovni kroţek, pevski zbor, namizni tenis in fitnes. Za 

te pa se odločajo čisto po trenutnem interesu. 

 

Preglednica 5.14: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali hodiš na letovanja, katera organizirajo zaposleni?« 

odgovor f odstotkov  

da 40 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.14: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali hodiš na letovanja, katera organizirajo 

zaposleni?« 

 

Iz preglednice 5.14 in grafa 5.14 je razvidno, da se čisto vsi anketiranci udeleţujejo letovanj, ki 

jih organizirajo zaposleni. V en glas so tudi zatrdili, da se jih udeleţujejo radi in z veseljem ter, 

da bi jih lahko bilo še več. 
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Preglednica 5.15: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali varčuješ za letovanja?« 

odgovor f odstotkov  

da 40 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.15: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali varčuješ za letovanja?« 

 

Ker se radi udeleţujejo letovanj, ni presenečenje, da za le-te tudi brez teţav in prevelikih 

odrekanj čisti vsak uporabnikov, da mesečno na varčevalno knjiţico nekaj denarja. 
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Preglednica 5.16: Struktura odgovorov na vprašanje »Bi ţelel kaj spremeniti? Izrazite svoje ţelje!« 

odgovor f odstotkov  

da 8 20,0 

ne 32 80,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

ţelene spremembe f  odstotkov 

pogostejši obisk specialno rehabilitacijskega pedagoga 4 10,0 

obroki ţe pripravljeni 2 5,0 

moţnost bivanja z dekletom 2 5,0 

skupaj 8 20,0 

 

 

 

Slika 5.16: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Bi ţelel kaj spremeniti?« 

 

Iz preglednic 5.16 in grafa 5.16 je razvidno, kakšne ţelje imajo uporabniki integriranih skupnosti 

ZUDV Dornava. 80 odstotkov uporabnikov si ne ţeli prav nobenih sprememb, saj so v 

integriranih skupnostih resnično zadovoljni. 20 odstotkov anketirancev, to je 8 uporabnikov, pa si 

ţeli sprememb. 4 si ţelijo pogostejši obisk in pogovor s specialno rehabilitacijskim pedagogom. 

2, kot smo ţe prej opazili, si ţelita ţe pripravljenih obrokov, 2 pa si ţelita moţnost bivanja s 
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svojim dekletom v integrirani skupnosti – njuni dekleti ţivita v zavodu in zaradi tega se videvajo 

bolj redko. Iz ankete je razvidno, da so uporabniki v veliki večini zadovoljni. 

 

Preglednica 5.17: Struktura odgovorov na vprašanje »Se kdaj dolgočasiš?« 

odgovor f odstotkov  

da 0 0,0 

ne 40 100,0 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.17: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Se kdaj dolgočasiš?« 

 

Iz preglednice 5.17 in grafa 5.17 je razvidno kolikokrat je uporabnikom dolgčas. Vsi uporabniki 

so zatrdili, da jim ni prav nikoli dolgčas, da se zmeraj nekaj dogaja in da jim je prijetno.
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Preglednica 5.18: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali pogosto odhajaš na obisk k sorodnikom?« 

odgovor f odstotkov  

da 27 67,5 

ne 13 32,5 

skupaj 40 100,0 

 

 

 

Slika 5.18: Grafični prikaz strukture odgovorov v odstotkih na vprašanje »Ali pogosto odhajaš na obisk k 

sorodnikom?« 

 

Preglednica 5.18 in graf 5.18 nam pokaţeta, koliko uporabnikov obiskuje sorodnike. Tako 27 

oziroma 67 odstotkov uporabnikov pogosto obiskuje starše, rejnike ali druge sorodnike. Ostalih 

33 odstotkov oziroma 13 uporabnikov pa iz različnih razlogov teh stikov nima. 
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6 PREGLED PO ZASTAVLJENIH RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJIH 

 

1. Ali se uporabniki počutijo varno, srečno in zadovoljno v integriranih skupnostih? 

 

Da, saj so uporabniki v 92 odstotkov pritrdilno odgovorili na anketno vprašanje, ki se je glasilo, 

ali si zadovoljen, da ţiviš v integrirani skupnosti. Za podkrepitev svojega odgovora pa so navajali 

naslednje razloge: da imajo tukaj več miru, intimnosti, nihče jih ne moti; lahko se umaknejo v 

svojo sobo; gredo lahko v mesto na sprehod, ko si zaţelijo; v prostem času lahko počnejo, kar si 

zaţelijo; so lahko bolj samostojni, niso tako odvisni od drugih; sami se lahko odločajo o vseh 

stvareh; sami si izberejo, kaj bodo jedli oziroma, kaj si bodo skuhali; sami si lahko skuhajo kavo; 

sami si izberejo, kaj bodo delali; sami lahko gredo v trgovino; svoboden sem; lahko imajo 

domačo ţival; ţivljenje je drugačno kot v zavodu, takšno je kot doma. 

 

2. Ali imajo dobre odnose s sostanovalci in ali z njimi gojijo prijateljske odnose? 

 

Tudi na to vprašanje lahko pritrdilno odgovorimo. 97 odstotkov uporabnikov nam je zatrdilo, da 

se s sostanovalci dobro razumejo. Vsi anketirani so odgovorili, da imajo veliko prijateljev, da se z 

vsemi dobro razumejo in da se z njimi radi druţijo. Tudi zaposleni so potrdili, da imajo 

uporabniki med seboj lepe, tople in prijateljske odnose. To trditev pa še nam podkrepi izjava 

uporabnikov, da v svojem prostem času najraje obiskujejo prijatelje. 

 

3. Ali dobijo podporo od zaposlenih, ko jo potrebujejo? 

 

Uporabniki so nam zatrdili, da so jim zaposleni vedno pripravljeni pomagati, ko česa ne zmorejo. 

Večina je tudi zatrdila, da so jim pripravljeni prisluhniti in jim nato svetovati, še posebej ko se 

skregajo, ker imajo različna mnenja in se ne morejo sami dogovoriti – takrat jim zaposleni 

pomagajo pri reševanju spora. Všeč jim je tudi, da zaposleni v veliki večini upoštevajo njihove 

ţelje, pri tem pa so dodali, da se zavedajo, da jim vedno pa res ne morejo ustreči. 
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4. Ali namensko varčujejo za letovanja? 

 

Da. Ker se organiziranih letovanj radi udeleţujejo in ker si jih ţelijo še več, jim ni teţko vsak 

mesec namensko varčevati zanje. 

 

5. Ali jim je omogočeno izobraţevanje in pridobivanje novih sposobnosti in veščin? 

 

Da, saj imajo na razpolago veliko kroţkov v katera so vključeni, nekateri celo v več njih. 

Zaposleni pogosto tudi organizirajo razne izobraţevalne delavnice in kvize in udeleţba na njih je 

vedno velika. Zaposleni ponudijo različne dejavnosti, aktivnosti, kroţke z namenom dviga 

kvalitete ţivljenja uporabnikov. Na tak način imajo uporabniki moţnost razviti svoje sposobnosti, 

se sprostiti, učiti in razvedriti. 

 

6. Ali imajo moţnost rekreacije in preţivljanja prostega časa? 

 

Da. Zaposleni jim pogosto ponudijo različne sprehode peš ali s kolesom, izlete, obisk term … 20 

odstotkov oziroma 8 anketirancev se redno ukvarja s športom (tek, fitnes, kolesarjenje, košarka in 

rokomet). Uporabniki v svojem prostem času najraje obiskujejo prijatelje, poslušajo radio in 

gledajo televizijo, gredo na sprehod v mesto, obiskujejo kino in gledališče. Navajali so še 

naslednje aktivnosti: slikanje, obiskovanje pevskega zbora, fotografiranje, ukvarjanje z 

ribolovom, pomoč na kmetiji, plavanje v termah, delo na računalniku, zlaganje sestavljank 

(puzzle), obisk cerkvenega obreda v nedeljo, reševanje kriţank, branje knjig, šivanje, pletenje, 

vezenje. 

 
 

7. Ali lahko odločajo o vsakdanjih stvareh, ki se nanašajo na njihova ţivljenja? 

 

Da. Lahko se na primer odločijo oziroma med sabo zmenijo kdo bo določen dan kuhal, 

pospravljal skupne prostore, dal prati perilo … Lahko se umaknejo zase, če potrebujejo mir, 

lahko se odločijo, kako bodo preţiveli prosti čas, kdaj se bodo vrnili v stanovanje ali bodo 

obiskali sorodnike … Pri vsem tem pa morajo upoštevati nekatere dogovore, ki so jih sprejeli in 

se vsi z njimi strinjajo – pravila hišnega reda. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

V današnjem času vse več pozornosti posvečamo kvaliteti ţivljenja. Kvaliteta ţivljenja je 

preučevanje druţbene blaginje ter opredeljuje notranje in zunanje doţivljanje in ocenjevanje 

lastnega ţivljenja. Sestavljena je iz različnih elementov, kot so: blaginja, svoboda, identiteta, 

socialna varnost, kultura, izobraţevanje, zaposlovanje, druţbeni odnosi, druţbeno in politično 

ţivljenje, zasebnost, in tako dalje. Kako posameznik ali druţba ocenjuje ali vrednoti kvaliteto 

ţivljenja (svojo ali druţbeno), je odvisno od tega, kako so zadovoljeni in izpolnjeni dejavniki, 

pogoji in okoliščine (notranji in zunanji), ki vplivajo na ţivljenje posameznika ali druţbe. Osebe 

s posebnimi potrebami imajo zaradi majhne sposobnosti in spretnosti, da zagovarjajo sami sebe 

za doseganje svoje samouresničitve bistveno manj moţnosti kot ostali ljudje. Zato še toliko bolj 

potrebujejo različne zagovornike svojih interesov, obstoja in samopotrditve in to ne samo staršev, 

drţavnih institucij in strokovnih sluţb, marveč tudi ljudi iz okolja, v katerem ţivijo, zlasti 

poznanih, vplivnih in spoštovanih.  

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se stanovalci stanovanjske skupnosti počutijo v svojih 

domovih, kakšne odnose imajo s sostanovalci in zaposlenimi, kako razpolagajo s svojim 

denarjem, kako preţivljajo prosti čas in kako lahko odločajo o vsakdanjih rečeh, ki se nanašajo na 

njihova ţivljenja.  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Ko smo opravljali anketo, so nas 

uporabniki toplo sprejeli. Njihovi zadovoljni in nasmejani obrazi so nam povedali veliko in še 

več. Ugotovili smo, da je kvaliteta ţivljenja uporabnikov na visokem nivoju. Uporabniki so nam 

v en glas zatrdili, da se v integriranih skupnostih počutijo doma, zadovoljno in srečno ter varno.  

To, da je vzdušje v integriranih skupnostih dobro, je posledica medsebojnih odnosov vseh 

udeleţencev, tako uporabnikov kot zaposlenega osebja. Skupaj so uspeli najti pot, ki vodi v 

zaupanje in razumevanje drug drugega. Drug z drugim so zadovoljni, drug drugega 

razveseljujejo.  

Oboji se zavedajo, da so odnosi zelo pomembni. Pomemben je način dajanja in način 

sprejemanja. Tudi vodja in zaposleni delujejo kot usklajen tim, vsi gledajo v isto smer, vsi delajo 

za dobrobit uporabnika. Njihovo znanje, ţelje in sposobnosti so usmerjene v potrebe in ţelje  
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uporabnikov. Čuti se, da so pri delu z uporabniki z vsem srcem in dušo, da so jim predani in da 

jih imajo za svoje, kar pa uporabniki tudi čutijo, to jih osrečuje in osmisli njihovo ţivljenje. 

V ZUDV Dornava se glede na raziskavo zavedajo, da je treba ţivljenja uporabnikov bogatiti z 

dejavnostmi in moţnostmi, ki niso potrebne le za obstoj. Zato svojim uporabnikom ponujajo 

veliko različnih aktivnosti, kroţkov in letovanj. Vse dejavnosti, aktivnosti, kroţki so ponujeni z 

namenom, da dvignejo kvaliteto ţivljenja uporabnikom. Na tak način imajo uporabniki moţnost 

razviti svoje sposobnosti, se sprostiti, učiti in razvedriti, to pa daje ţivljenju posebno dimenzijo, 

kakovost. 

Uporabniki se zavedajo svojih pravil in dolţnosti in jih tudi izpolnjujejo. Vsakodnevno lahko 

sprejemajo in izbirajo odločitve, ki so v mejah realnih zmoţnosti ter spoštujejo druţbena pravila. 

Če sodimo po rezultatih ankete, lahko zaključimo, da ima ZUDV Dornava dobre pogoje za 

ustvarjanje kvalitetnega ţivljenja. Kvaliteta ţivljenja uporabnikov je prisotna na vsakem koraku, 

v vsakem kotičku njihovih prostorov.  

 

Glede na analizo anketnega vprašalnika pa lahko dodam predlog oziroma priporočam, da bi 

zaposleni lahko bolj spodbujali uporabnike, da bi se le-ti v večjem številu samoiniciativno 

ukvarjali s kakšno športno aktivnostjo, saj je iz preglednice 5.12 in grafa 5.12 razvidno, da se 80 

odstotkov oziroma 32 anketirancev s športom po svoji iniciativi ne ukvarja. Šport, pa kot vemo, 

ima mnogo koristi za zdravje. 

Prav tako priporočam, da bi poskusili še bolj vzpodbuditi svojce, da bi obdrţali in gojili stik z 

uporabniki, saj ima druţina zelo velik vpliv na splošno počutje in zdravje posameznika in s tem 

vpliva tudi na kvaliteto ţivljenja. To pa predlagam zato, ker 33 odstotkov uporabnikov nima stika 

s svojci. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani! 

Sem absolventka programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Prosim vas za sodelovanje pri izpolnjevanju anonimnega vprašalnika. Rezultate bom 

uporabila pri izdelavi diplomskega dela. 

1. Spol:  M Ţ 

2. Kje stanuješ?  v zavodu  v stanovanjski enoti 

3. Ali si zadovoljen, da ţiviš v integrirani enoti? da ne 

4. Ali se s sostanovalci dobro razumeš?  da  ne 

5. Koliko prijateljev imaš?  enega  več  nobenega 

6. Se dobro razumeš z zaposlenimi?  da  ne 

7. Se zaposleni pogosto pogovarjajo s teboj?  vedno  včasih  nikoli 

8. Ali zaposleni upoštevajo tvoje ţelje?  vedno  včasih  nikoli 

9. Ali upoštevaš hišni red?  da  ne 

10. Kaj delaš v prostem času? 

11. Ali pomagaš pri hišnih opravilih? da ne  

12. Ali kdaj pomagaš skuhati kosilo?  da ne 

13. V katere kroţke si vključen? 

14. S katerim športom se ukvarjaš? 

15. Ali hodiš na letovanje, katere organizirajo zaposleni? da  ne 

16. Ali varčuješ za letovanja? da ne 

17. Bi ţelel kaj spremeniti? Izrazi svoje ţelje!  da ne 

18. Se kdaj dolgočasiš? da ne 

19. Ali pogosto odhajaš na obisk k sorodnikom? da ne 


