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»Emotional disturbance is a drama of individuals  

(children, families, teachers) and systems (schools, home, community, and  

churches, synagogues, and temples).« 

Paul J. Lockhart, 1996  

 

»Art offers a medium which can give both communication 

 with others and confrontation with the self.«  
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Povzetek 

 

Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) so motnje, za katere je značilno 

podpovprečno intelektualno delovanje in znižane prilagoditvene funkcije. MDR vplivajo na 

posameznikovo zaznavanje, dojemanje, mišljenje, interakcijo, čustvovanje in vedenje. Skupine 

oseb z MDR se delijo glede na stopnjo primanjkljaja na lažje, zmerne, težje in težke MDR. 

Osebe z MDR se lahko vključijo v prilagojene ali posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Večina oseb z MDR nima dostopa do trga dela in je vključena v različne delovne aktivnosti v 

sklopu centrov. Za svoje delo dobivajo simbolično plačilo. Živijo s starši ali v posebnih 

domovih za osebe z MDR, bivalnih enotah, stanovanjskih skupnostih ali v domovih za ostarele. 

Pri osebah z MDR se pogosto pojavljajo čustveno-vedenjske težave (v nadaljevanju ČVT). Za 

ČVT je značilno agresivno, avtoagresivno in delinkventno vedenje. Na pojav ČVT vplivajo 

različni biološki, ekološki, socialni in osebnostni dejavniki. 

Pomoč z likovno umetnostjo (v nadaljevanju PZLU), kot podvrst likovne terapije, se je 

pokazala kot ''delujoča'' pri obravnavi oseb z MDR s pridruženimi ČVT. Cilj PZLU je 

izboljšanje kakovosti življenja oseb, kar vključuje številna področja življenja posameznika. Pri 

osebah z MDR je posebej učinkovita, saj ponuja komunikacijo po drugi poti in ponuja možnost 

razvoja lastne identitete skozi razvoj slikarskega stila. Za PZLU je značilen triangularni odnos, 

ki vključuje udeleženca, likovni izdelek in terapevta. Njihov medsebojni odnos je zelo 

pomemben. PZLU ima določene faze in strukturo likovnoterapevtskih srečanj. Lahko poteka 

individualno ali skupinsko oz. kombinirano. Različne likovnoterapevtske tehnike in aktivnosti 

uporabimo glede na udeleženčeve značilnosti in cilje, ki jih želimo doseči. Poznavanje likovnih 

materialov in njihovo prilagajanje je pomembno, posebej pri delu z osebami z MDR. Zelo 

pomembno je poznavanje razvoja likovnega izražanja ter specifičnosti razvoja likovnega 

izražanja pri osebah z MDR.  

V empiričnem delu smo na tri študije primera ugotavljali vpliv pomoči z likovno umetnostjo 

pri obravnavi oseb z MDR s pridruženimi ČVT. Vpliv pomoči z umetnostjo smo opazovali na 

področjih samopodobe, samostojnosti, samoiniciativnosti in vztrajnosti, komunikacije, socialne 

interakcije ter na specifičnih področjih vedenja, značilnih za posamezne ČVT. V študijo so 

vključene 3 osebe z zmernimi MDR s pridruženimi ČVT, med 18. in 37. letom starosti. Pri 

ugotavljanju začetnega in končnega stanja smo uporabili standardizirano AAMD (The 

American Association for Mental Deficiency) lestvico adaptivnega vedenja (Igrić in Fulgosi-

Masnjak, 1991) in vprašalnik, prilagojen po Evalvacijskem listu Pomoči z umetnostjo avtorice 

E. Bizjak (2007). Lestvico in vprašalnik je reševala strokovna oseba, ki dobro pozna 

obravnavano osebo. Izkazalo se, da ima PZLU pozitivne vplive na udeležence, predvsem na 

področja nezaželenega vedenja, samostojnosti in samopodobe. PZLU je pozitivno vplivala tudi 

na področja samoiniciativnosti in vztrajnosti, socialnih odnosov ter komunikacije. 

Ugotavljamo, da bi za večje spremembe pri tej populaciji bilo treba PZLU izvajati dlje časa, 

vsaj 2 leti ali več.  

 

 

Ključne besede: pomoč z umetnostjo, motnje v duševnem razvoju, čustvene težave, vedenjske 

težave, neprilagojeno vedenje 



Abstract 

 

Intellectual disabilities (ID) are disorders characterised by under-average intellectual 

functioning and reduced adaptive functions. ID are affecting individual perceptions, ways of 

thinking, interactions, emotions and behaviour. According to a level of deficit persons with ID 

are categorised at mild, moderate, severe and profound intellectual disability. People with ID 

can be included in personalised or special education programs. Most people with ID have no 

access to the labour market and are involved in various work activities within the centres. They 

receive a symbolic payment for their work. They live with their parents or in special homes for 

people with ID, accommodation units, housing communities, or in homes for the elderly. 

Emotional and behavioural disorders often occur in people with ID. Emotional and behavioural 

disorders (EBD) are characterised by aggressive, auto-aggressive and delinquent behaviour. 

The occurrence of EBD is influenced by various biological, ecological, social and personality 

factors. 

Arts therapies, as a subtype of art therapy, turned out to be useful in dealing with people with 

ID associated with EBD. The goal of arts therapies is to improve the quality of people's lives, 

which includes many areas of life for an individual. For people with ID, it is particularly 

effective, because it offers communication along the other path and offers the possibility of 

developing its own identity through the development of the painting style. Arts therapies is 

characterised by the triangular relationship which includes a participant, an art product, and a 

therapist. Their mutual relationship is significant. Arts therapies has certain phases and structure 

of therapeutic meetings. It can be individually, collectively or combined. Different art therapy 

techniques and activities are used according to the participant's characteristics and goals that 

we want to achieve. Knowing and adapting art materials is essential, primarily when working 

with people with ID. It is crucial to know the development of artistic expression and the 

specificity of the development of artistic expression in persons with ID. 

In the empirical part, we used three case studies to determine the impact of arts therapies in the 

treatment of people with ID associated with EBD. The influence of arts therapies was observed 

in the areas of self-image, autonomy, self-initiative and perseverance, communication, social 

interaction and specific behavioural areas specific to individual EBD. In the study were 

involved three people with moderate ID associated with mild EBD, with between 18 and 37 

years of age. In determining the initial and final condition, we used the standardized Adaptive 

Behavior Scale form The American Association for Mental Deficiency (AAMD) (Igrić in 

Fulgosi-Masnjak, 1991) and questionnaire customised by 'Evaluation List of Aid with Art' 

(Evalvacijski list Pomoči z umetnostjo) from the author E. Bizjak (2007). The scales and the 

questionnaires were filled by a professional who personally knows participants. The research 

showed that arts therapies has positive effects on participants, especially in the areas of 

challenging behaviour, autonomy and self-image. Arts therapies also had a positive impact on 

the areas of self-initiative and perseverance, social relations and communication. It has been 

concluded that for significant changes in this population, it would be necessary to carry out arts 

therapies for a more extended period, at least two years or more. 

 

Key words: arts therapies, intellectual disabilities, emotional disorders, behavioural disorders, 

challenging behaviour 
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 1. Uvod  
 

Že v srednji šoli sem začutila ljubezen do ustvarjanja in zanimanje za pomoč osebam s 

posebnimi potrebami. Po zaključeni srednji oblikovni šoli sem želela svoje znanje uporabiti na 

drugačen način. Na različnih taborih sem izvajala likovne delavnice, ob katerih so vsi 

udeleženci uživali, se družili, izmenjevali misli, kar me je spodbudilo, da se posvetim pomoči 

z likovno umetnostjo. PZLU je terapija, ki spodbudi vsa čutila, imaginacijo ter dopušča 

posamezniku, da se razvija skozi ustvarjanje.  

 

Skozi prakso in predavanja sem opazila, da so osebe s posebnimi potrebami vodene skozi 

življenje po določeni strukturi (pravila, pristop inštitucij ipd.) ter imajo na ta način manj 

možnosti samoodločanja, s čimer jim odvzamemo možnosti za večjo samostojnost. To lahko 

pripelje do negativnih občutij pri teh osebah, kar se lahko odraža v negativnem čustvovanju, 

slabi samopodobi, nesamostojnosti, iskanju pozornosti na neprimeren način, v težavah pri 

socialni interakciji, komunikaciji … 

  

Skozi magistrsko delo sem želela raziskovati, ali lahko pomoč z likovno umetnostjo pripomore 

k boljši samopodobi, večji samostojnosti, boljši komunikaciji in socialni interakciji, k večji 

vztrajnosti in samoiniciativnosti. Raziskovala sem tudi, ali lahko pomoč z likovno umetnostjo 

pomaga pri omilitvi čustveno-vedenjskih težav.  

 

Raziskave, ki sem jih navedla tudi v svojem delu, navajajo, da ima PZLU pozitivne učinke na 

kakovost življenja posameznika, saj sta proces ustvarjanja in končni izdelek nekaj povsem 

individualnega.  

 

Svoje ugotovitve bom podrobneje predstavila v nadaljevanju.  
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 2. Teoretični del 
 

 2.1. Motnje v duševnem razvoju 

 

2.1.1. Definicija motenj v duševnem razvoju 

 

V današnjem času obstaja veliko ponujenih definicij MDR. Definicije se razlikujejo tako od 

stroke do stroke kot tudi od države do države oz. njihovih družbenih vrednot. Stroke, ki se 

ukvarjajo z osebami z MDR, so zaradi različnih pogledov in pristopov oblikovale različne 

definicije, ki pa so si v določenih opredelitvah tudi podobne. Zatorej bom izpostavila le nekaj 

definicij, ki so sedaj v uporabi. V pedagoški praksi v Sloveniji se uporablja definicija, 

opredeljena v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2015):  

 

» Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo: 

 pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti oz. 

funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno 

apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več kot 

dve standardni deviaciji od povprečja; 

 znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo 

glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od 

naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in praktičnem. 

Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in 

komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih 

zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za 

lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih splošnih 

intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo in z 

individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi.« (Vovk-Ornik, 2015, str. 6). 

 

V medicinski praksi v Sloveniji je od leta 2013 v uporabi definicija, opredeljena v Avstralski 

modifikaciji desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov za statistične namene (v nadaljevanju MKB- 10- AM, verzija 6). MKB- 10- AM, 

verzija 6 uporablja izraza »duševna manjrazvitost« oz. »mentalna retardacija« in ju definira kot: 

»Stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, očitno zlasti kot pomanjkanje 

veščin, ki se pokažejo v razvojnem obdobju; znanja oz. spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni 

inteligentnosti, se pravi kognitivnih, govornih, motoričnih in socialnih sposobnosti. Retardacija 

se lahko pojavlja z drugimi duševnimi ali telesnimi motenostmi, ali pa brez njih. Stopnje 

mentalne retardacije se konvencionalno ocenjujejo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. 

Zamenjati jih je mogoče z lestvicami, ki ugotavljajo socialno prilagajanje na dano okolje. Ta 

merila dajejo približne kazalce stopnje mentalne retardacije. Diagnoza je odvisna tudi od 
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splošne ocene intelektualnega funkcioniranja, ki jo opravi izkušen diagnostik.« (MKB- 10- 

AM, 2013, str. 281). 

 

Vlada Združenega kraljestva je v Beli Knjigi o podpori pri zdravstvenem in socialnem varstvu 

osebam z MDR (v uporabi je izraz ''learning disabilities'', kar v slovenščini pomeni ''učne 

težave'') opredelila MDR kot prisotnost pomembno znižanih intelektualnih sposobnosti in težav 

na področju socialnega funkcioniranja, ki se pojavijo pred odraslo dobo in imajo trajen vpliv 

na razvoj (Valuing people, 2001). 

 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje (v nadaljevanju AAIDD) 

karakterizira MDR kot prisotnost pomembnih omejitev na področjih intelektualnega 

funkcioniranja in adaptivnega vedenja, ki zajema vsakdanje konceptualne, socialne in praktične 

spretnosti. Motnje nastopijo pred osemnajstim letom starosti. Poudarjajo, da je pri definiranju 

in ocenjevanju MDR treba upoštevati dodatne dejavnike, kot so kulturno in socialno okolje, ki 

se med seboj razlikujejo v jeziku, s kulturnimi razlikami v komunikaciji, gibanju in vedenju 

ipd. Prav tako moramo upoštevati posameznikove močne strani. Stopnja življenjskega 

funkcioniranja se pri osebah lahko izboljša, če je podpora ustrezno prilagojena in je 

zagotovljena v daljšem časovnem obdobju. Le na podlagi večplastnega ocenjevanja lahko 

strokovnjaki ugotovijo prisotnost MDR in oblikujejo individualizirane načrte podpore 

(AAIDD, 2010). 

 

2.1.2. Skupine oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

Za potrebe usmerjanja oseb z MDR v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja (v 

nadaljevanju VIZ) ter načrtovanja sistemov pomoči oz. podpore poznamo različne stopnje 

MDR. V Sloveniji se stopnja MDR oz. posameznikova raven funkcioniranja določa glede na 

stopnjo primanjkljaja. Tako ločimo lažje, zmerne, težje in težke MDR.  

 

»a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani sta 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

 

b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 

branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve 

in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno 
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ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. 

Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo 

podporo in različno stopnjo pomoči. 

 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko 

uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri 

tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri 

skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje 

in bolezni. 

 

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav 

tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, 

pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in 

obolenja.« (Vovk-Ornik, 2015, str. 6, 7). 

 

AAIDD posameznikovo raven funkcioniranja določa glede na stopnjo podpore, ki jo oseba 

potrebuje, da lahko razmeroma dobro deluje v svojem okolju. Potrebe so običajno identificirane 

s standardiziranim instrumentom za ugotavljanje potrebe po podpori. Eden izmed takšnih 

instrumentov je Supports Intensity Scale. AAIDD sistem evalvira posameznikove zmožnosti in 

močne strani, ne le njihovih omejitev (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2013).  

 

Ločijo naslednje stopnje podpore:  

 

Intermitentna (prekinjena) podpora: Veliko oseb z MDR ne potrebuje redne podpore ali  

asistence. Podporo potrebujejo le v procesu tranzicije, negotovosti ali stresa.  

Omejena podpora: Nekateri ljudje z MDR lahko izboljšajo svoje prilagoditveno  

(adaptivno) vedenje. Z dodatnim usposabljanjem lahko povečajo svoje 

konceptualne in praktične spretnosti ter socialne veščine. Kljub temu lahko 

še vedno potrebujejo dodatno podporo pri vsakdanjih situacijah.  

Obsežna podpora: Druge osebe z MDR potrebujejo bolj intenzivno podporo. Ti posamezniki  

imajo nekatere osnovne komunikacijske sposobnosti in lahko samostojno 

poskrbijo za nekatera področja osebne nege. Kljub temu po navadi 

potrebujejo vsakodnevno podporo.  

Razširjena (pervazivna) podpora: Razširjena podpora opisuje najbolj intenzivno raven  

podpore. Potrebne so dnevne intervencije, da bi posameznik lahko 

funkcioniral v vsakdanjem življenju. Prav tako je potreben tudi nadzor, da se 

posamezniku zagotovita zdravje in varnost. Ta vseživljenjska podpora se 

nanaša na skoraj vse vidike posameznikovega funkcioniranja (Reynolds, 

Zupanick in Dombeck, 2013). 
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Menimo, da je ločevanje stopnje MDR, usmerjeno na stopnjo podpore, bolj primerno, kot 

ločevanje usmerjeno na posameznikove primanjkljaje, saj ima slednja negativen prizvok. Če 

res želimo spremeniti diskriminatorni položaj, v katerem se osebe z MDR lahko znajdejo, o 

čemer bomo spregovorili tudi nekoliko pozneje, bi morali spremeniti tudi terminologijo.  

 

2.1.3. Značilnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju  

 

Osebe z MDR imajo enak razvoj kot osebe brez motenj. Razlika je v tem, da se osebe z MDR 

počasneje razvijajo, prav tako je lahko prisoten razkorak med razvojem sposobnosti na 

posameznih področjih, na katere vpliva tudi vrsta MDR ter stopnja potrebne podpore.  

Opisali bomo nekatere značilnosti oseb z MDR na naslednjih področjih funkcioniranja:  

 

Telesno področje 

 

Osebe z MDR imajo enak telesni razvoj kot osebe brez motenj. V obdobju pubertete se srečujejo 

z enakimi spremembami. V tem obdobju bi tem osebam morali nuditi še dodatno podporo, saj 

lahko ob nerazumevanju teh sprememb pride do čustvenih in vedenjskih težav. Pri nekaterih 

odraslih pride z leti do močnega upada telesnih sposobnosti, ki jih lahko ovirajo pri 

samostojnosti in tako povzročajo depresivnost ali vedenjske težave (Byrne, 2010a). 

 

Osebe z MDR imajo težave na področju motorike (Novljan in Jelenc, 2000), prav tako so 

pogosto pridružene različne telesne malformacije ali gibalna oviranost. Zaradi teh težav lahko 

doživljajo neuspehe, ki negativno vplivajo na njihovo samopodobo, zaradi česar se lahko 

pojavijo tudi čustvene in vedenjske težave, kot sta na primer depresivnost in agresivnost (Byrne, 

2010a).  

 

Kognitivno področje 

 

Kognitivni razvoj poteka pri osebah z MDR počasneje kot pri osebah brez motenj. Kognitivni 

razvoj se lahko ustavi na različnih stopnjah. Igra otrok z MDR je stereotipna, prisotna je tudi 

slaba motivacija za igro. Pri otrocih z MDR je razvoj govora upočasnjen, kar vpliva na 

osebnostni in socialni razvoj (Byrne, 2010a). 

 

Otroci z MDR imajo tudi več težav pri ponotranjanju in pozunanjanju kot otroci brez MDR 

(Colnerič in Zupančič, 2007; Lardieri, Blacher in Swanson, 2000, v Colnerič in Zupančič, 

2010). E. Novljan in D. Jelenc (2000) navajata nekatere specifičnosti kognitivnega 

funkcioniranja pri otrocih z MDR: prisotnost težav na področju pomnjenja, pozornosti, 

orientacije v času in prostoru ter razlike v percepciji sebe in sveta, pa tudi drugačno 

vzpostavljanje stika z okoljem.  

 

Odrasli z MDR se lahko na podlagi socialnih izkušenj učijo in pridobivajo nove veščine. Ker 

imajo več izkušenj kot otroci, lahko svoje znanje bolj smiselno uporabijo. Odrasle osebe so se 

sposobne učiti tudi novega jezika. S starostjo kognitivne sposobnosti upadajo, tako kot pri 
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splošni populaciji. Upad kognitivnih sposobnosti lahko povzroča čustvene in vedenjske težave 

(v nadaljevanju ČVT) pri posameznikih z MDR (Byrne, 2010a). 

 

Socialno področje 

 

Osebe z MDR imajo zaradi zaostanka na področju komunikacije oz. prisotnih težav na 

receptivnem in ekspresivnem področju težave z ustvarjanjem stika z vrstniki ter oblikovanjem 

prijateljskih vezi (Colnerič in Zupančič, 2007). Prijateljski odnosi so izjemno pomembni za 

pridobivanje novih znanj in veščin ter igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju identitete 

posameznika (Byrne, 2010a). Krog prijateljev pomeni tudi pripadnost, sprejetost in čustveno 

oporo (prav tam).  

Socialno nezrelo vedenje, manj kompetentno vedenje in manj prilagojeno vedenje ter težje 

nadzorovanje impulzov so posledica upočasnjenega socialnega razvoja (Colnerič in Zupančič, 

2007; Lardieri, Blacher in Swanson, 2000, v Colnerič in Zupančič, 2010). Zaradi teh značilnosti 

so osebe z MDR manj sprejete pri vrstnikih kot njihovi vrstniki brez MDR (Colnerič in 

Zupančič, 2007). Vendar pa so, na primer osebe z Downovim sindromom bolj sprejete pri 

vrstnikih, kot osebe z MDR, ker so bolj družabne (Houser-Cram idr., 2001; Sigman in Ruskin, 

1999, v Colnerič in Zupančič, 2007). Težave na področju komunikacije in socialnih veščin so 

pogosto vzrok ČVT pri posameznikih z MDR (Byrne, 2010a). 

 

Osebe z MDR imajo potrebo po intimnosti, partnerstvu, vzpostavljanju telesne in psihološke 

bližine z drugimi, spolnosti, tako kot vsi ostali ljudje. Kljub temu da se jih večinoma opredeljuje 

kot aseksualne, kar seveda ni točno, jim moramo zagotoviti možnost in podporo pri odkrivanju 

in razvijanju spolnosti (Byrne, 2010a). 

 

Čustveno in osebnostno področje 

 

Razlike v kognitivnem, emocionalnem in socialnem razvoju lahko negativno vplivajo na 

samopodobo oseb z MDR. Prav tako prevelike zahteve okolja in pričakovanja staršev ter 

vrstnikov, katerih ne zmorejo uresničiti (Novljan in Jelenc, 2000). 

 

Samopodobo oseb z MDR zaznamujejo dejavniki, kot so: kognitivni primanjkljaji, slaba 

motivacija, čustvena nestabilnost, težave s spoprijemanjem z vsakodnevnim življenjem, 

precenjevanje kompetenc in nerealna samoocena. Samopodoba oseb z MDR predstavlja široko 

paleto variacij, od zelo pozitivnih do skrajno negativnih. Na to vplivajo subjektivni dejavniki, 

kot so osebnost in družbeni vplivi (Popovici in Buică-Belciu, 2013). 

 

B. Colnerič in M. Zupančič (2010) sta izvedli študijo, v kateri se je pokazalo, da so otroci z 

MDR v primerjavi z otroci z normativnim spoznavnim razvojem manj uvidevni, organizirani, 

usmerjeni k dosežku in odprti do novih izkušenj. Navajata tudi (prav tam), da so otroci z MDR 

nagnjeni k negativnemu čustvovanju, boječnosti, negotovosti in socialni plašnosti ter 

antagonističnemu vedenju.  
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Zaradi nesprejemljivega izražanja čustev (npr. agresivno izražanje jeze) pogosto niso sprejeti 

pri vrstnikih. Na ustrezno izražanje čustev vplivata razvoj navezanosti in socialna vključenost. 

Intenzivne čustvene reakcije so bolj značilne za mladostnike, zaradi vpliva hormonov, medtem 

ko se odrasli naučijo prenašati napetosti in frustracije in tako dosežejo večjo čustveno stabilnost 

(Novljan in Jelenc, 2000). 

 

Nekateri avtorji (Foreman, 2009; Byrne, 2010a) poudarjajo, da se osebe z lažjo ali zmerno 

MDR po vsej verjetnosti zavedajo funkcionalnih in življenjskih razlik med njimi in osebami 

brez motenj. Na pojav ČVT lahko vplivajo tudi strokovnjaki oz. sistem, ki s svojim ravnanjem 

prikrajša osebe z MDR avtonomnega življenja (na primer, drugi odločajo o njihovem življenju, 

nimajo možnosti uzakoniti partnersko zvezo, nimajo pravice do plačane zaposlitve itn.) 

(Novljan in Jelenc, 2000).  

 

2.1.4. Izobraževanje in usposabljanje oseb z MDR 

 

Osebe z MDR spadajo po Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami – ZUOPP (2011) 

v skupino oseb s posebnimi potrebami.  

ZUOPP določa vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Po ZUOPP (2011) se 

otroci z MDR lahko vključijo v naslednje predšolske programe: 

̶ programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

̶ prilagojene programe za predšolske otroke (razvojni oddelki).  

 

V ZUOPP-u (2011) je določeno, da se za otroke, ki ne morejo doseči izobrazbenega standarda 

po izobraževalnem programu, sprejme prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da otrok s 

kakršnimikoli oblikami MDR in stopnjami primanjkljaja nima dostopa do redne šole, čeprav 

naj bi inkluzija bila možna od leta 2003 (Zaviršek in Gorenc, 2010). Prav tako starši otrok, ki 

so umeščeni v skupino otrok z MDR, nimajo možnosti izbire šole za svojega otroka, saj o tem 

odloča komisija za usmerjanje. Komisija usmeri otroke z MDR v specializirane ustanove s 

prilagojenim vzgojno-izobraževalnim programom ali posebnim programom vzgoje in 

izobraževanja (Rovšek, 2011). 

 

Za otroke z lažjo MDR je oblikovan prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki traja devet let. Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja ima 

prilagojeni predmetnik, ki poleg predmetov iz rednega osnovnošolskega programa vsebuje še 

specialno-pedagoške dejavnosti (socialno učenje in računalniško opismenjevanje). V sklopu 

programa učitelj diferencira in individualizira delo ter prilagaja način preverjanja in 

ocenjevanja znanja glede na otrokove sposobnosti (Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, 2014). 

Po uspešno zaključenem izobraževanju v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom se mladostniki z lažjo MDR lahko vključijo v prilagojeni 

program nižjega poklicnega usposabljanja, ki traja dve in pol leti (Zaviršek in Gorenc, 2010). 

Mladostniki z lažjo MDR v tem programu pridobijo minimalni izobrazbeni standard in se 

usposobijo za dela na področju tekstilstva, ličarstva, kmetijstva, gospodinjsko-storitvenih 
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dejavnosti, živilstva, lesarstva, tesarstva, steklarstva, elektro stroke, ter gradbeništva (Programi 

nižjega poklicnega izobraževanja, b. d.). Glede na posameznikove potrebe se lahko prilagodi 

predmetnik, organizacija in trajanje pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanje ter časovna razporeditev pouka. Mladostniki zaključijo nižje poklicno 

izobraževanje z zaključnim izpitom (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006). 

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko MDR 

(Grubešič, 2014). Osebe, ki so vključene v program izobraževanja in usposabljanja za odrasle, 

se lahko izobražujejo do 21. leta starosti, največ do 26. leta starosti (Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, 2011).  

Posebni program vzgoje in izobraževanja je razdeljen na tri dele, in sicer na:  

̶ obvezni del (traja devet let in vključuje tri stopnje) – Osnovni del te stopnje vključuje 

naslednja področja dejavnosti: razvijanje samostojnosti, splošno poučenost, gibanje in 

športno vzgojo, glasbeno, likovno in delovno vzgojo. Razširjeni del vključuje področje 

interesnih dejavnosti. 

̶ neobvezni nadaljevalni del (traja tri leta in vključuje četrto stopnjo) – področja 

dejavnosti na osnovnem in razširjenem delu so enaka kot pri obveznem delu.  

̶ neobvezni nadaljevalni del/raven Učenje za življenje in delo (traja osem let in vključuje 

peto in šesto stopnjo) – namen tega dela je, da osebe nadgradijo usvojena znanja in 

spretnosti, oz. da se usposobijo za opravljanje zaposlitve v instituciji (pomoč kuharici, 

hišniku, snažilki, skrb za urejenost okolice itn.). Ob zaključku dobijo potrdilo z oceno 

dosežene stopnje razvoja, opisom znanja in smernicami za vključitev v življenje in 

delo). (Grubešič, 2014) 

Na četrti, peti in šesti stopnji je učencem omogočeno vključevanje v izbirne vsebine. Na četrti 

stopnji še bolj izrazito pa na peti stopnji je namen izbirnih vsebin usmerjanje učencev v večjo 

samostojnost z namenom, da pridobijo znanja, veščine in spretnosti za opravljanje neke 

konkretne zaposlitve v ustanovi oz. v zunanjem okolju.  Na šesti stopnji pa so izbirne vsebine 

iz področja programa za Učenje za življenje in delo. Pri načrtovanju izbirnih vsebin se 

upoštevajo učenčeva močna področja, vendar te izbirne vsebine niso mišljene kot učenčeve 

interesne dejavnosti (Grubešič, 2014).  

  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se delo na vseh stopnjah individualizira zaradi 

heterogenosti skupine otrok (zmerna, težja in se težka MDR, pri katerih so pogosto prisotne 

tudi drugie motnje, primanjkljaji ali ovire). Posebne programe vzgoje in izobraževanja izvajajo 

šole in socialnovarstveni zavodi oz. centri za usposabljanje (Grubešič, 2014). 

 

Veliko avtorjev izpostavlja različna problematična dejstva pri vzgoji in izobraževanju oseb z 

MDR. D. Zaviršek in K. Gorenc (2010) poudarjata, da so osebe z MDR že v začetku 

izobraževanja segregirane in mistificirane, saj so vključene v specialne programe v specialnih 

šolah ali institucijah, ki so v nekaterih slučajih izven otrokovega domačega okolja. Otroci so 

takrat nameščeni v institucionalno varstvo, ki jim zagotavlja bivanje, prehrano, varstvo, 

zdravstveno varstvo, izobraževanje in usposabljanje po prilagojenem vzgojno-izobraževalnem 

programu in posebnem programu vzgoje in izobraževanja, osnovno, socialno in zdravstveno 

oskrbo ter vodenje (Zakon o socialnem varstvu, 2007). M. Kavkler (2007) pravi, da vzgoja in 
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izobraževanje v segregiranem okolju pogosto vodita do izključevanja otrok iz skupnosti. D. 

Zaviršek (2004) pravi, da otroci takrat doživijo ''zanikanje življenja'' v skupnosti oz. deprivacijo 

otroštva. I. Lesar (2009) je podala nekatere ugotovitve raziskav, ki poročajo o negativnih 

vplivih vzgoje in izobraževanja v segregiranem okolju: »Mladi ljudje v segregiranih okoljih 

imajo manj nehendikepiranih prijateljev (Reite in Levi 1980); imajo na splošno manj številčne 

odnose kot druge skupine (Illyes in Erdosi 1981); imajo močno omejen življenjski slog 

(Redding 1979); so nepripravljeni za sprejemanje običajnih oblik prostega časa in delovnih 

izkušenj (Bluhm 1977) in razvijejo okrnjeno pojmovanje samega sebe (Chapman 1988). « (v 

Lesar, 2009, str. 49) 

 

Nekateri avtorji govorijo o negativnih vplivih vključitve oz. integracije otroka z MDR v redne 

šole. Integracija pa pomeni fizično vključitev, kjer se otrok mora prilagajati okolju in upoštevati 

standarde tega okolja. Otroci z MDR se lahko vključijo v redno šolo, le če jih komisija za 

usmerjanje umesti v druge skupine otrok s posebnimi potrebami (npr. skupina otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja), na zahtevo staršev (Rovšek, 2011). Rovšek 

(prav tam) meni, da vzgojno-izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

ni primeren za osebe z MDR, ker je učna snov prezahtevna, program pa ne ponuja učenja 

spretnosti, ki so potrebne za samostojno življenje. E. B. Raymond (2000, v Rovšek, 2011) 

razlaga, da vključitev otrok z MDR v prezahteven program lahko negativno vpliva na 

samopodobo in samospoštovanje. Mash in Wolfe (2002) poročata o socialni izključenosti otrok 

z lažjo MDR v razredih rednega šolskega programa. Menita (prav tam), da vključevanje v redno 

šolo ne prispeva k razvoju socialne kompetentnosti otrok z lažjo MDR, saj do sedaj na tem 

področju niso vidni ugodni učinki.  

 

Kot smo že prej omenili, je država že podala zakonodajno podlago za izvajanje inkluzije otrok 

s posebnimi potrebami, vendar ta v praksi še ni v popolnosti zaživela. Inkluzija pomeni 

prilagajanje okolja ne samo otrokom s posebnimi potrebami, ampak vsakemu posamezniku 

posebej. Rovšek (2011) pravi, da so za vpeljavo inkluzivne vzgoje in izobraževanja odgovorne 

vse vzgojno-izobraževalne institucije. M. Kavkler (2007) navaja, da je za uspešno inkluzijo 

potrebna sprememba na področju organizacije, kurikula, politike, klime, izobraževanja 

strokovnih delavcev, načina poučevanja. Prav tako je potrebna sprememba vrednot tako šole, 

kot tudi družbe (Resman, 2003, v Kotnik, 2016). Kotnik (2016) meni, da nas pri uspešnem 

načrtovanju in izvajanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja omejujejo šibki družbeni odnosi 

oz. prirojena sebičnost, ksenofobija in kapitalistična usmeritev v ekonomsko učinkovitost in 

zaslužek. Resman (2003, v Kotnik, 2016) meni, da zaradi teh družbenih odnosov inkluzijo 

lahko sprejmemo kot dolgoročen program, saj je nerealno pričakovati učinkovito inkluzijo v 

obstoječemu sistemu.  

Iz tega lahko sklepamo, da je treba postopno »redefinirati in na novo oblikovati celoten 

izobraževalni sistem« (Golob, 2011, str. 76), ki bo vključeval vse učence in se prilagajal 

posameznikovim značilnostim. Morali bi ustvariti sistem, ki bo spoštoval in vrednotil 

različnosti vsakega posameznika, kar pomeni odpravljanje vseh oblik tradicionalnega 

poučevanja in prehod k poučevanju, ki temelji na posameznikovih kvalitetah, kot so 

ustvarjalnost, čut za estetiko, sposobnost vodenja in sporazumevanja itd. (Golob, 2011). 
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2.1.5. Zaposlitvene in bivalne možnosti oseb z MDR 

 

Osebe z MDR potrebujejo, zaradi specifičnih psiho-socialnih značilnosti in razlik načina 

delovanja med šolskim sistemom in sistemom zaposlitve oz. vključenosti v delovne aktivnosti, 

sistematično načrtovan prehod iz mladostništva v odraslo dobo. Treba je oblikovati individualni 

načrt prehoda oz. tranzicije za vsakega posameznika v sodelovanju s starši in osebo ter pri tem 

upoštevati posameznikove izbire in odločitve. Namen načrtovanega procesa tranzicije je 

pomagati posameznikom pri usvajanju veščin na vseh področjih, ki so potrebna za uspešno 

nadaljevanje njihovega življenja. To vključuje tudi zmožnost zaposlitve (Novljan in Jelenc, 

2000). 

Če procesa tranzicije ni ali če ne upošteva individualne značilnosti posameznika, obstaja 

možnost, da oseba ne bo razvila spretnosti, ki jih potrebuje za življenje kot odrasli (Dee in 

Maudslay, 1997, v Novljan in Jelenc, 2000). Za uspešno izvajanje tranzicije je potreben 

nacionalno dogovorjen koncept prehoda, zakonska podlaga, educirane in usklajene službe ter 

dostopen sistem izobraževanja in usposabljanja po zaključenem šolanju (prav tam).  

Državni zbor Republike Slovenije je to leto sprejel zakon o Socialnem vključevanju invalidov, 

ki ureja postopek pridobitve statusa invalida za polnoletne osebe, pravice polnoletnih invalidov 

do vključevanja v skupnost, ter denarne prejemke. Zakon zagotavlja pravico do socialno 

varstvenih storitev vsem invalidom. 10. člen, četrti odstavek tega zakona določa, da imajo 

invalidi »...pravico do storitev socialnega vključevanja, ki jim omogočajo čim bolj neodvisno 

življenje, izražanje lastne volje in želja ter njihovo vključevanje v ožje in širše družbeno 

okolje.«. Zakon prav tako določa, da imajo vse osebe, ki imajo status invalida pravico do 

storitev socialnega vključevanja, ki so namenjene usposabljanju za samostojno življenje, 

vseživljenjskemu učenju, ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov ter prebivanju s 

podporo. Republika Slovenija s tem zakonom omogoča tudi izvajanje inovativnih programov 

in usposabljanj za odrasle invalide. Poglavje zagotavljanja socialnega vključevanja invalidov v 

skupnost ter njihovo učenje in usposabljanje se začne uporabljati 22. januarja 2022. Zakon 

začne veljati s 1. januarjem 2019 (Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 2018). 

 

Po zaključenem izobraževanju oz. usposabljanju le osebe z lažjo MDR lahko neposredno 

stopijo na trg dela (Zaviršek in Gorenc, 2010).  

Osebe, ki so prijavljene na Zavod za zaposlovanje, na podlagi opredeljene vrste težav in ovir 

pri zaposlitveni dejavnosti (posledica duševne in telesne okvare), dejavnikov posameznikovega 

okolja ter ocenjene stopnje težav in ovir, ki jo poda rehabilitacijska komisija Zavoda za 

zaposlovanje, dobijo pravico do zaposlitvene rehabilitacije. Po končani poklicni rehabilitaciji 

osebe dobijo oceno zaposlitvenih možnosti, ki jo pripravi rehabilitacijski svetovalec (Pravilnik 

o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih 

komisij, 2006). 

 

Območna služba zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje nato izda odločbo o vrsti 

zaposlitve, ki je primerna za posameznika, glede na oceno zaposlitvenih možnosti: podporna 

zaposlitev (strokovna, tehnična in osebna pomoč na običajnem delovnem okolju), zaščitna 



 

 
11 

zaposlitev (invalidska podjetja ali zaposlitveni centri) in običajno delovno okolje brez pomoči. 

Osebo, ki dobi odločbo o nezaposljivosti, se usmeri v programe socialne vključenosti, ki 

ponujajo delovne in socialne vsebine (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov, 2007). 

V programe socialne vključenosti se usmeri osebo z MDR, ki nima možnosti vključitve v 

ustrezne socialnovarstvene programe (Slovensko združenje za duševno zdravje, b. d.). 

 

D. Zaviršek (2009) je podala kritiko zaposlitvene rehabilitacije, v kateri opozarja, da je 

zaposlitvena rehabilitacija usmerjena v medicinski model, ki obravnava osebe z vidika njihovih 

ovir in motenj ter tako poskuša popraviti in spreminjati posameznika, da bi se ustrezno integriral 

v delovno okolje. Prav tako iskalci zaposlitve z lažjo MDR nimajo posebnih kontinuiranih 

podpornih programov (Zaviršek in Gorenc, 2010). Osebe z lažjo MDR se tako srečajo s 

konkurenco na odprtem trgu dela, za katerega so bile slabo pripravljene (prav tam). Osebe z 

MDR se bolj pogosto srečujejo z revščino kot osebe brez primanjkljajev (Zaviršek, 2009). »V 

državah, kjer je delovna etika močno vgrajena v sistem prevladujoče vrednosti, je stigma vezana 

ne samo na revščino, ampak tudi na vprašanje, ali je posameznik zaposlen ali ne.« (Zaviršek, 

2009, str. 5). 

 

Osebe z izrazitejšimi motnjami pa nimajo pravice do plačane zaposlitve in večinoma imajo 

odvzeto poslovno sposobnost oz. so dane pod skrbništvo ali pa je staršem podaljšana roditeljska 

pravica (Zaviršek in Gorenc, 2010).  

V postopku za podaljšanje roditeljske pravice odloča sodišče o podaljšanju roditeljske pravice 

čez otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben sam 

skrbeti zase, za svoje koristi in pravice. Postopek za podaljšanje roditeljske pravice se začne na 

predlog enega od staršev ali pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva. V 

postopku za odvzem poslovne sposobnosti sodišče odloča o delnem ali popolnem odvzemu 

poslovne sposobnosti (Zakon o nepravdnem postopku, 1988). 

 

Popolni odvzem poslovne sposobnosti pomeni, da se osebo postavi v položaj mladoletnika, ki 

še ni dopolnil 15 let. Za to osebo pravne posle sklepa njegov zastopnik. Njegovo voljo 

nadomesti skrbnik. Delni odvzem poslovne sposobnosti pomeni, da je oseba v položaju 

starejšega mladoletnika od izpolnjenega 15. leta do 18. leta starosti (Višje sodišče v Celju, 

2009). 

 

Osebe z MDR, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, se lahko vključijo v programe socialnega 

varstva, ki jih izvajajo institucije, kot so Varstveno delovni centri (v nadaljevanju VDC) in 

Centri za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV). Te institucije so običajno v 

segregiranem okolju (Zaviršek, 2014). 

 

VDC-ji in CUDV-ji ponujajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Te 

storitve naj bi osebam z MDR omogočale ohranjanje in pridobivanje novih znanj in spretnosti, 

pridobivanje novih delovnih navad ter socialnih spretnosti. Prav tako naj bi uresničevanje 

lastnih idej in ustvarjalnosti skozi delo vplivalo na občutek koristnosti in samopotrditve 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. d.). 
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D. Zaviršek (2014) opozarja, da zaposlitvene dejavnosti v sklopu storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji ponujajo repetitivne mehanične naloge (kot na primer zlaganje 

delov ščipalk, pečatov, zlaganje kuvert itn.) in niso osredotočene na socialne in učne aktivnosti. 

Osebe so včasih zadolžene za opravila, za katera je bilo ugotovljeno, da jih ne zmorejo 

opravljati. Opravila vključujejo pomivanje perila, oblikovanje predmetov iz lesa, različna 

obrtna dela, izdelavo suvenirjev itn.  

Primer dobre inkluzivne prakse v Sloveniji je gostilna Druga violina, ki deluje v okviru storitve 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. Osebe 

z MDR imajo možnost aktivnega vključevanja v delovno in socialno okolje in opravljanja 

delovnih nalog, za katere so usposobljene (kot so npr. strežba, pomoč v kuhinji, snažilska dela).  

 

Vendar pa za opravljeno delo v sklopu storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji ne prejemajo plačo in nimajo status zaposlene osebe. Osebe dobijo simbolično vsoto 

denarja, ki jo poznamo tudi kot nagrado (Zaviršek, 2014). Kot vidimo, se osebe z MDR pogosto 

najdejo izključene kot aktivni državljani in zastopniki lastnega življenja (Zaviršek, 2009).  

 

D. Zaviršek (2009) navaja, da so programi socialnega varstva v nekaterih državah delno 

organizirani in promovirani kot nega (respite care), s čimer bi sorodnikom oseb z MDR dali 

nekaj svobode in prostega časa. Pravi (prav tam), da ne obstajajo dokazi, ki bi potrdili, da ti 

programi pozitivno vplivajo na posameznikove možnosti izbire ali da prispevajo k njihovi 

pomembni udeležbi v skupnosti. Prav tako niti ena empirična raziskava ne potrjuje, da delo na 

zaščitenem delovnem mestu, vključenost v programe socialne vključenosti ali socialnega 

varstva resnično izboljšujejo kakovost življenja posameznikov z MDR, zmanjšujejo stigmo ali 

zagotavljajo samostojno življenje (Zaviršek, 2014). 

Osebe, ki so zaposlene na zaščitnih delovnih mestih ali so vključene v programe socialnega 

varstva, živijo ali s starši oz. skrbniki ali v institucijah. Moramo omeniti, da so za osebe, ki so 

nastanjene v institucijah, zaposlitvene dejavnosti v sklopu programov socialnega varstva 

obvezna aktivnost (Zaviršek, 2014). 

 

Institucije ponujajo oblike bivanja v sami instituciji, bivalni enoti ali stanovanjski skupnosti.  

Bivalna enota ponuja storitve institucionalnega varstva, ki osebam z MDR zagotavlja stalno 

pomoč in podporo. Bivalne enote se nahajajo v hišah, v katerih lahko biva 30 in več oseb z 

MDR. Stanovalci lahko bivajo v eno- ali dvoposteljnih sobah, s skupnim dnevnim prostorom, 

kuhinjo in sanitarijami. Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote za osebe z MDR, ki 

potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju njihovega življenja. 

Nahajajo se v urbanih središčih, v stanovanjih ali stanovanjskih hišah, v katerih bivajo tri do 

štiri osebe z MDR (Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, 2013). 

Nekatere osebe z MDR bivajo v domovih za ostarele (Zaviršek, 2009).  

 

Za osebe, ki bivajo v bivalnih enotah, stanovanjskih skupinah ali domovih za ostarele, je 

poskrbljeno tudi za prevoz. Po njih pride kombi, ki jih odpelje od kraja bivanja do institucije, 

kjer so vključene v zaposlitvene dejavnosti in nazaj. Osebe, ki živijo doma, lahko uporabljajo 

mestni prevoz oz. taksi ali pa po njih pride kombi.  
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 2.2. Čustvene in vedenjske težave 

 

2.2.1. Definicija čustveno-vedenjskih težav 

 

»Vedenjske težave oz. težavno vedenje lahko razumemo le, če gledamo nanj kot na socialni 

konstrukt, saj je definiranje vedenja kot težavnega odvisno od socialnih in kulturnih 

pričakovanj, prepričanj in kontekstualnih faktorjev. Če bomo vedenje označili kot težavno, je 

med drugim odvisno od socialnih pravil glede tega, kaj je primerno vedenje v določenih 

okoliščinah; od prepričanj drugih o naravi motenj v duševnem razvoju in vzrokov 

posameznikovih vedenjskih težav, od sposobnosti posameznikove okolice, da obvlada 

posledice težavnega vedenja. V nekem okolju je neko vedenje sprejemljivo, v drugem okolju 

ne. V institucijah so nekatere oblike vedenja (npr. stereotipno vedenje) bolj tolerirane kot v 

širšem okolju ali družini.« (Emmerson, 2001, v Byrne, 2010b, str. 32). 

 

A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2009) definirata ČVT kot odziv posameznika na preplet bioloških 

dejavnikov, razvojnih dejavnikov, vplivov socialne deprivacije (izguba bližnje osebe, 

nezadovoljene potrebe, stres) ter interaktivnih dejavnikov socialnega okolja, kot so domače in 

šolsko okolje. Ti socialni okolji sta lahko na eni strani vir podpore, ki s svojim delovanjem 

preprečujeta nastajanje in vzdrževanje čustvenih stisk, na drugi strani pa lahko prispevata k 

nastajanju čustvenih stisk in neprilagojenega vedenja.  

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami navajajo izraz čustvene in vedenjske motnje (ČVM). Ta izraz je tudi uradno v 

uporabi, vendar smo se v našem magistrskem delu odločili za uporabo izraza ČVT. Po našem 

mnenju ima izraz ČVT bolj pozitiven prizvok. Poleg tega smo izraz »težave« zasledili tudi v 

slovenski strokovni literaturi pri avtorjih A. Koblot in J. Rapuš Pavel (2009).  

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami določajo naslednje dejavnike ČVT:  

 

1. intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo pričakovanega za razvojno 

obdobje ali okoliščine; 

2. vedenje in/ali čustvovanje je nekontrolirano ali iracionalno in se kaže vsaj šest mesecev; 

motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški skupini, 

širšem okolju); 

3. pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali več področjih 

(učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase); 

4. otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem socialnem 

okolju (odsotnost izkušenj dobre povezanosti, doživljanje odklanjanja in zavrnitev) 

(Vovk-Ornik, 2015, str. 32). 

 

MKB- 10- AM (2013, str. 288) definira ČVT kot »motnje, za katere je značilen ponavljajoč se 

in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali predrznega vedenja. Takšno vedenje lahko velja 

za hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot običajna 
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otroška objestnost ali adolescentna upornost in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 

mesecev ali dalj).«. 

 

Za ČVT se uporabljajo različni izrazi, kot so: moteče, neprilagojeno, izzivalno ali izstopajoče 

vedenje (Bratuša, 2010; Oliver-Africano idr., 2010).  

 

2.2.2. Stopnje izraženosti čustveno-vedenjskih težav 

 

Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev ločimo lažje in težje oblike vedenjskih motenj.  

»Otrok z lažjimi oblikami vedenjskih motenj: moteče vedenje, ki vpliva na pomembna področja 

otrokovega delovanja, šolo in družinsko okolje. Motnje se kažejo kot impulzivnost, 

razdražljivost, zamujanje k pouku, izogibanje šolskim obveznostim, uporniško in provokativno 

vedenje. 

Otrok s težjimi oblikami vedenjskih motenj: izstopajoče vedenje, za katerega je značilen vzorec 

agresivnega, destruktivnega ali predrznega vedenja oz. kršitve starosti ustreznih družbenih 

pričakovanj. Sem sodi napadalnost, ustrahovanje, krutost, uničevalna težnja do lastnine, kraje, 

laganje, izostajanje iz šole, pobegi od doma, pogosta in huda togota. Motnja je tem bolj resna, 

čim več oblik odklonskega vedenja kaže otrok in čim manj spodbudno je otrokovo ožje in širše 

okolje.« (Vovk-Ornik, 2015, str. 32–33). 

 

2.2.3. Fenomenološke klasifikacije čustvenih in vedenjskih težav  

 

V literaturi zasledimo veliko fenomenoloških klasifikacij čustvenih in vedenjskih težav. 

Fenomenološke klasifikacije so usmerjene na pojav oz. simptome ČVT. 

 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami so opisane čustvene in vedenjske motnje:  

»Otrok s čustvenimi motnjami (internalizirane/motnje ponotranjanja): značilno je, da otrok 

doživlja hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar moti psihosocialno 

delovanje. Oteženo je doseganje nujnih razvojnih nalog, kot je npr. obiskovanje šole, šolsko 

delo, prostočasne dejavnosti, sprejetost med vrstniki. Značilni so pomanjkanje samozavesti, 

zmanjšano samospoštovanje, nizka samopodoba, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti, 

krivde, brezvoljnosti, pomanjkanje energije, interesov in koncentracije, umik/izogibanje 

okoliščinam, ki sprožajo tesnobo in/ali depresivno razpoloženje.  

Otrok z vedenjskimi motnjami (eksternalizirane/motnje povnanjanja): pri otroku so prisotni 

primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih socialnih situacij: zmanjšana 

sposobnost učenja iz izkušenj in sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb v socialnih 

interakcijah. Zmanjšana je kontrola lastnih impulzov, kar lahko vodi v impulzivne in 

nepredvidljive vedenjske odzive. V konfliktih težje uvidijo/priznajo svoj delež, krivdo in 

napake pripisujejo drugim. Značilne so socialno neželene oblike vedenja, zato okolje otroka 

odklanja ali kaznuje, saj je vedenje moteče, kadar ni v skladu s pričakovanji in pravili. Tovrstni 

odzivi okolja primanjkljaj vzdržujejo in poglabljajo.« (Vovk-Ornik, 2015, str. 32–33). 
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Polou in Norwich (2000) sta opredelila tri skupine ČVT in njihove simptome: (1) čustvene 

težave, ki vključujejo slabo počutje, pretirano sramežljivost, preobčutljivost, umik iz skupnih 

aktivnosti, negativizem, izogibanje delu, izostajanje, pomanjkanje koncentracije ter fizično 

nasilje, (2) nevodljivost, ki vključuje neurejenost, proizvajanje hrupa, nemirnost, živčnost, 

neubogljivost, žaljiv jezik, klepetanje, (3) čustvene težave in nevodljivosti, ki vključujejo 

zamujanje, oviranje drugih pri delu, težave pri sodelovanju, iskanje pozornosti, fizična agresija, 

klepetanje, izostajanje, pomanjkanje koncentracije, umik iz skupnih aktivnosti, nemirnost, 

proizvajanje hrupa. 

 

Preglednica 1  

Razdelitev čustvenih in vedenjskih težav po Myschkerju (Myschker, 1993, v Krajnčan, 2006, 

str. 40) 

Skupina Simptomatika 

1. Otroci in mladostniki z 

eksternaliziranim, agresivnim 

vedenjem 

Ekscesivno, konfliktno, agresivno, uporno, nasilno 

vedenje, hiperaktivno, kršenje pravil, motnje 

pozornosti, 

2. Otroci in mladostniki z 

internaliziranim vedenjem 

Strah, žalost, nemotiviranost, zadržanost, 

odmaknjenost, mračnost, psihosomatske motnje, 

bolehnost, motnje spanja, občutek manjvrednosti, 

3. Otroci in mladostniki s socialno 

nezrelim vedenjem 

Starosti neprimerno vedenje, nagla utrudljivost, slaba 

koncentracija, govorne motnje, 

4. Otroci in mladostniki z 

delinkventnim vedenjem 

Neodgovorno vedenje, razdražljivost, agresivnost, 

nagla razburljivost, nizka frustracijska toleranca, 

odsotnost kesanja, neupoštevanje norm, 

pripravljenost na tveganje, motnje v odnosih ... 

 

Schrader (1991, v Krajnčan, 2006, str. 44) razdeli shemo simptomov vedenjskih težav v pet 

skupin, in sicer: 

 

A) funkcijske motnje: 

̶ enureza, enkupreza (ponoči, podnevi, primarno, sekundarno), 

̶ zaprtje, 

̶ motnje prehranjevanja (bruhanje, neješčnost, požrešnost), 

̶ splošen motorični nemir, 

̶ tiki (grimase, mežikanje, skomiganje itn.), 

̶ govorne motnje (jecljanje, sesljanje, zatikajoč se govor, motnje artikulacije), 

̶ motorična nespretnost (nerodnost), 

̶ napačna drža ali poškodbe, 

̶ slabosti čutil (naglušnost, slabovidnost), 

B) motnje navad: 

̶ sesanje palca, 

̶ grizenje nohtov, 

̶ puljenje las, 

̶ škripanje z zobmi, 
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̶ ekscesivna masturbacija, 

C) motnje občutkov jaza in temeljnega razpoloženja: 

̶ obča bojazljivost, 

̶ bojazen v določenih situacijah, 

̶ bolehanje, samopomilovanje, tečnarjenje, 

̶ depresija, jok, 

̶ poskus samomora, 

̶ evforičnost, 

Č) socialne motnje: 

̶ trma, kljubovalnost, neposlušnost, nasprotovanje avtoriteti, 

̶ pretirano ljubosumje, 

̶ čustveno šibka navezanost na soljudi, 

̶ govorne motnje (mutizem, avtonomni govor, rotacizem, otroški govor itn.), 

̶ samotarstvo, 

̶ izostajanje od šole, pobegi, 

̶ pretirana podrejenost, mehkost, nesamostojnost, nesposobnost uveljavitve, 

̶ prepirljivost, pretepanje, neznosno vedenje, 

̶ brutalnost, mučenje, trpinčenje ljudi in živali, 

̶ zlobnost, zahrbtnost, škodoželjnost, nagnjenost k uničevanju, 

̶ ekshibicionizem, 

̶ klovnovstvo, 

̶ megalomanija, bahanje, nastopaštvo, 

̶ goljufanje, laganje, neiskrenost, neodkritost, 

̶ tatvine, 

D) motnje na področju dela in storilnosti: 

̶ motnje pri igri ali pomanjkanje interesa, 

̶ šolsko nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja, 

̶ raztresenost, pozabljivost, motnje koncentracije, 

̶ igrivost, sanjarjenje, 

̶ počasnost, pomanjkanje pobud, 

̶ lenoba, odpor do dela, 

̶ prevelika pridnost, 

̶ umazanost, netočnost, neurejenost, 

̶ pretirana pedantnost, prevelika skrb za čistočo, pretirana skrbnost. 

 

2.2.4. Etiološke klasifikacije čustvenih in vedenjskih težav  

 

Etiološke klasifikacije se opirajo na vzroke za nastanek ČVT. Vzroki ČVT izhajajo iz 

medsebojnega vplivanja osebnostnih dejavnikov in dejavnikov okolja, tako da lahko le okvirno 

določimo individualne vzroke (Krajnčan in Škoflek, 2000). Post (1997, v Krajnčan in Škoflek, 

2000, str. 177) pravi: »Zelo neprimerno, malomarno in predvsem nestrokovno je presojati 

položaj otrok in mladostnikov po vedenjskih simptomih. Simptomi so indici, ki nas lahko 

pripeljejo k pojasnjevanju ozadja manifestiranih težav …«. 
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A. Kobolt (2011, str. 161) govori o več dejavnikih ČVT, ki vplivajo na individualni odziv 

posameznika:  

̶ na preplet bioloških dejavnikov (dednost – tako v smislu kognitivnih, osebnostnih, 

temperamentnih in drugih zasnov, prenos družinskih vzorcev ..., o vplivu teh vzorcev nas 

prepričajo nevro-biološka raziskovanja ter raziskovanja s področja družinske terapije), 

̶ dejavnikov posameznikovega razvoja ali značilnosti individualnih biografskih potekov, 

biografskih rezov (preselitev, ločitev, zlorab in drugih travmatskih izkušenj), danih 

možnosti za razvoj lastnih strategij spoprijemanja z življenjskimi izzivi, razvoja socialnih 

veščin ter s tem tudi dimenzij socialne in emocionalne inteligence, 

̶ kombinacija varovalnih/zaščitnih dejavnikov – tako imenovana rezilienca – odpornost na 

eni strani ter ogrožajočih/travmatskih dejavnikov, ki vplivajo na to, da so posameznikove 

potrebe nezadovoljene, da občuti strah, izgubo in razvije slabo odpornost proti stresu, 

̶ ter interaktivne dejavnike socialnega/življenjskega okolja, v katerem družinsko in šolsko 

okolje pomenita osnovna in ključna vira – bodisi podpore ter s tem preprečevanja 

nastajanja in vzdrževanja ali pa dodatno sprožata čustvene stiske in s tem prispevata k 

oblikovanju izstopajočih čustvenih in vedenjskih odzivov. 

 

Krajnčan (2006) je razdelil indikatorje in dejavnike ČVT v naslednje skupine:  

 

1) Socialnoekonomske razmere 

̶ Demografske značilnosti (I. Kovčo (1996, prav tam) omenja dejavnike, kot so 

socialno-demografska, prometna in gospodarska gibanja, stopnja urbanizacije, stanje 

in razvoj ustrezne infrastrukture), 

̶ Gostota prebivalstva (življenjski položaj družine na deželi in v mestu se zaradi  

gospodarskega razvoja vse manj razlikuje, tako se opuščajo podporni družinski sistemi 

in narašča potreba po državnih inštitucijah (Bürger, 1998, prav tam)), 

̶ Brezposelnost (posledice, kot so skrčena raznolikost življenjskih oblik, zoženje  

življenjskih ciljev in načrtov, manjše število odločitev, odsotnost zadovoljstva ob delu, 

negotovost, zoženje socialnih stikov in odnosov ter padec socialnega statusa (Ule, 

Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000, prav tam)), 

̶ Stanovanjske razmere družin (manko lastnega bivalnega prostora ali gneča, ki  

učinkujeta na težave pri navezovanju stikov, pasivnost, negotovost, obrambno 

naravnanost, agresivnost, nezmožnost oblikovanja individualnega življenjskega načrta 

(Bogdanovič, 1990, prav tam)), 

2) Družina (rizični dejavniki, ki lahko vplivajo na otrokov razvoj, so: nepopolna družina, 

neugodni družinski odnosi, duševne motnje, kronične bolezni in invalidnost staršev, neustrezna 

komunikacija v družini, neustrezno neposredno okolje, akutni življenjski dogodki, nestalna 

vzgoja staršev (prav tam)), 

̶ Samohranilstvo (obstaja tveganje, da samohranilci veliko težje zagotavljajo ustrezno 

vzgojo zaradi vsakodnevnih življenjskih nalog, kot so stanovanjske težave, denarna 

stiska in socialna dezintegracija (Bürger, 1998; Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 

2000, prav tam)), 
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̶ Izobrazba staršev (socialni uspeh in integracija otroka sta odvisna od starševske 

podpore, ki je večinoma odvisna od izobrazbe (Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 

2000, prav tam)), 

̶ Otroci priseljenih staršev (izguba lastne in družbene identitete, kriza odnosa med 

pričakovanji in zavrtostjo kot posledica emigracije (Mion, 1999, prav tam)), 

3) Šola (storilnost in tekmovalnost kot posledica zahtev po uspehu; strah pred 

nezadovoljevanjem pričakovanj; organizacija šolskega sistema po standardih in merilih 

srednjega razreda; stigmatizacija oseb, ki ne dokončajo ali dokončajo samo osnovno šolo (prav 

tam)),  

4) Osebnostne značilnosti (impulzivnost, zvišan prag za vzburjenje, ekstravertnost, ki so lahko 

posledica psihoorganskih motenj (prav tam), dobra energetska opremljenost in vitalnost ter 

slabša socialna zrelost (Tomori, 2000, prav tam)), 

5) Vrstniki (želja po sprejetosti in pripadnosti; zatekanje k nadomestkom gotovosti (npr. 

religijske ali ekstremistične skupine in ideje); identifikacija z vrstniki ali skupino (prav tam)). 
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 2.3. Čustvene in vedenjske težave pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju 

 

Osebe z MDR se pogosto srečujejo z različnimi ovirami, povezanimi s kognitivnimi, telesnimi 

in socialnimi težavami. Zaradi specifične obravnave, ki so je deležni, zelo pogosto nimajo 

kontrole nad lastnim življenjem. Upoštevajoč te dejavnike, ni težko predpostaviti, da se pri 

osebah z MDR pogosto pojavljajo ČVT. (Mash in Wolfe, 2002) 

 

Veliko avtorjev poudarja, da med osebami z MDR obstaja večje tveganje za razvoj ČVT kot 

pri osebah brez motenj (Jacobson, 1982, Koller, Richardson, Katz in McLaren, 1983, Lacharite, 

Boutet in Proulx, 1995, v Colnerič in Zupančič, 2007; Holden in Gitlesen, 2006, v Thorson, 

Matson, Rojahn, Dixon, 2008; Kitkanj in Georgieva, 2013). Raziskave na Finskem (Linna idr., 

1999) in Nizozemskem (Dekker idr., 2002) ter iz Združenega kraljestva (Emmerson in Hatton, 

2007) poročajo, da se ČVT pojavijo med 20 in 30 % populacije otrok z MDR (v Allen idr., 

2013). Študija iz Združenega kraljestva poroča, da se pri odraslih osebah z MDR ČVT pojavijo 

med 16 in 41 % (prav tam). To pomeni, da se ČVT pri MDR pojavljajo štiri- do šestkrat več 

kot pri populaciji oseb brez motenj (McLean, 1993, v Mash in Wolfe, 2002). 

 

ČVT se pogosteje pojavljajo pri osebah s težjimi oblikami MDR ter pri osebah z MDR s 

pridruženimi motnjami vida, sluha, duševnega zdravja in težavami na področju komunikacije 

in socializacije (Emerson in Einfeld, 2011; Bratuša, 2010). Prav tako je ugotovljeno, da se s 

stopnjo MDR povečuje tudi stopnja ČVT (Kocijan Hercigonja, 2000). 

 

Emerson in Einfeld (2011) uporabljata izraz izzivalno vedenje (''challenging behaviour'') za 

opis pojava lažjih ČVT pri osebah z MDR. Izzivalno vedenje sta opisala kot agresivno vedenje, 

destruktivno vedenje, avtoagresivno vedenje, stereotipno vedenje in druga vedenja, ki lahko 

ogrožajo posameznika (na primer uživanje neužitnih predmetov), njegove bližnje (na primer 

neupoštevanje pravil, kričanje, nespečnost, prekomerna aktivnost) ali so neprimerne za širše 

okolje (bruhanje, razmazovanje blata po telesu) (prav tam). Nekateri avtorji navajajo, da se pri 

osebah z MDR pogosto pojavijo tudi motnje pozornosti ali ADHD (Dykens, 2000; Pearson, 

Norton in Farwel, 1997, v Mash in Wolfe, 2002; Kocijan Hercigonja, 2000) in depresivna stanja 

(Kocijan Hercigonja, 2000). V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled posameznih oblik 

ČVT. 

 

Agresivno vedenje 

 

Agresivno vedenje zajema agresivno vedenje do drugih, agresivno vedenje do predmetov 

(destruktivno vedenje) in avtoagresivno vedenje (Oliver, Crawford, Rao, Reece in Tyrer, 2007). 

Emerson idr. (2001, v Crocker idr., 2006) poročajo, da 7 % populacije oseb z MDR kaže 

agresivno vedenje, 4–5 % destruktivno vedenje ter 9–12 % kaže druge oblike izzivalnega 

vedenja. Avtoagresivno vedenje je prisotno pri 4–10 % populacije oseb z MDR (Emerson idr., 

2001, v Crocker idr., 2006; Kocijan Hercigonja, 2000; Mash in Wolfe, 2002).  
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Emerson idr. (2001, v Emerson in Einfeld, 2011) so naredili raziskavo, pri kateri so ugotavljali 

najbolj prisotne oblike agresivnega vedenja pri osebah z MDR. Na vzorcu 153 oseb z MDR, ki 

kažejo agresivno vedenje, so ugotovili, da je najbolj pogosto (pri 75 % oseb) udarjanje drugih 

z rokami, verbalno agresivno vedenje (pri 60 % oseb), udarjanje drugih s predmeti (pri 41 % 

oseb), kruto vedenje (pri 34 % oseb), praskanje (pri 27 % oseb), vlečenje las (pri 23 % oseb), 

ščipanje (pri 20 % oseb) in grizenje (pri 16 % oseb). P. Tyrer in S. Tyrer (2008, v Oliver-

Africano, 2010) menita, da agresivno vedenje do drugih vključuje tudi nesprejemljivo 

seksualno vedenje oz. nezaželen spolni stik. 

 

Destruktivno vedenje se kaže kot motorični nemir in kaotično vedenje, iskanje pozornosti na 

izzivalen način, destruktivnost do materialnih stvari, izražena trma in neprenašanje odlaganja 

želja na kasnejši čas, težave pri hranjenju in pitju ter težave s kontrolo sfinktrov (Kocijan 

Hercigonja, 2000).  

 

Avtorja Mash in Wolfe (2002) navajata najpogostejše oblike avtoagresivnega vedenja pri 

osebah z MDR: udarjanje z glavo, hudo praskanje, vstavljanje predmetov pod kožo, nekatere 

vrste pica motenj (uživanje neužitnih in neprebavljivih snovi) ter ruminacija (čustva nemoči in 

ranljivosti, pesimistična stališča in neracionalna pričakovanja do sveta). Ruminacija lahko 

vpliva na nastanek depresivnih stanj.  

 

L. R. Charlot, A. D. Doucette in Mezzacappa (2012, v Charlot in Beasley, 2013) predlagajo, da 

agresivno vedenje pri osebah z MDR lahko razumemo kot izraz njihove stiske, ki je drugače ne 

znajo ali ne zmorejo izraziti zaradi omejenih vedenjskih sposobnosti. Ko osebe imajo le nekaj 

možnosti, da bi izrazile stisko ali nadzorovale dogodke ali okolja, ki ne uspejo zadovoljiti svojih 

potreb ali so do teh potreb averzivni, predstavljajo takšna vedenja slabe, a učinkovite strategije 

(prav tam). 

 

Stereotipno vedenje 

 

Stereotipno vedenje je zelo pogosto pri osebah z MDR in se pojavi pri okoli 50 % populacije 

oseb z MDR (Didden idr., 2012, v Bernard-Brak, Rojahn, Richman, Chesnut, Wei, 2014). 

Stereotipna vedenja lahko opišemo kot atipična, karakteristična ponavljajoča se vedenja, kot je 

nihanje telesa, mahanje z rokami, ploskanje, vrtenje (Berkson, Tupa in Sherman, 2001; Bodfish 

idr., 1995; Murphy, Hall, Oliver in Kissi-Debra, 1999; Rojahn, Matlock in Tassé, 2000, v 

Bernard-Brak, Rojahn, Richman, Chesnut, Wei, 2014), izgovarjanje istih glasov (Reid in 

Ballanger, 1995, v Mash in Wolfe, 2002) itn. 

 

Popovici in Buică-Belciu (2013) menita, da oseba z MDR gradi ali se uči stereotipnega vedenja, 

ker je površinsko vpletena v socialne izmenjave. Guess in Carr (1991, v Bernard- Brak, Rojahn, 

Richman, Chesnut, Wei, 2014) sta v svoji empirični raziskavi ugotovila, da se stereotipna 

vedenja najprej pojavijo kot razvojno zapoznela, ponavljajoča se vedenja, ki na začetku služijo 

kot homeostatična funkcija pri premajhnih ali prekomernih stimulacijah iz okolja, kasneje pa 

služijo kot zagotavljanje pozornosti skrbnika ob nepredvidljivih situacijah. Lowenfeld in 
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Brittain (1964) menita, da se stereotipna vedenja pojavijo, ker se oseba ne zmore prilagoditi na 

nove situacije, repetitivno vedenje jim pa ponuja izhod iz nezaželene situacije. 

 

Motnje pozornosti 

Motnje pozornosti so prisotne pri 8 % populacije oseb z MDR. Pri motnjah pozornosti 

ugotavljamo motorični nemir, odvrnljivo pozornost, nizek prag frustracije ter zvišanje nemira 

ob intenzivnejših senzornih dražljajih (Kocijan Hercigonja, 2000). 

 

Motnje razpoloženja (depresivna stanja) 

D. Kocijan Hercigonja (2000) navaja, da so depresivna stanja pri osebah z MDR dokaj pogosta 

(15% populacije oseb z MDR). Depresivna stanja se pri osebah z MDR kažejo kot žalostno 

razpoloženje, sprememba vegetativnih funkcij, spremembe gibalnih aktivnosti in razdražljivost. 

Pri osebah z lažjimi oblikami MDR so lahko prisotni občutki manjvrednosti, pogovori in 

razmišljanje o smrti, halucinacije ali potreba po depresivnih vsebinah iz okolja. Vedenje se 

spreminja od izrazite agresije do samotarskosti in pasivnosti. Za depresivna stanja je značilen 

tudi motorični nemir. Osebe kažejo tudi veliko potrebo po sprejetosti in ljubezni. Pogosto se 

močno navežejo na osebo, ki jim zagotavlja le-te potrebe. Sekundarni vzroki depresivnih stanj 

so lahko motnje hranjenja in spanja ter inkontinenca urina in seča (Kocijan Hercigonja, 2000). 

 

 

2.3.1. Etiologija čustvenih in vedenjskih težav pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju 

 

Za opis pojava ČVT pri osebah z MDR smo izbrali naslednje štiri dejavnike (Kocijan 

Hercigonja, 2000, str. 84):  

 

̶ specifična biološka osnova, 

̶ specifična psihična konstelacija, 

̶ specifični okoljski pogoji, 

̶ specifični potek razvoja. 

 

Specifična biološka osnova 

 

Nekateri avtorji poudarjajo pomen etiologije MDR pri pogostosti pojava vedenjskih težav. 

Torej menijo, da so ČVT in motnje v duševnem zdravju posledica poškodb oz. okvar določenih 

delov možganov, ki povzročajo tudi MDR. Emerson in Einfeld (2011) pravita, da v nekaterih 

primerih določena motnja predisponira določene vedenjske probleme. Na primer, osebe s 

fragilnim X sindromom včasih razvijejo samopoškodovalna vedenja (Emerson in Einfeld, 

2011).  

 

Pri osebah s kongenitalnim rubella sindromom se lahko pojavijo motnje avtističnega spektra in 

motnje pozornosti. Impulzivnost in motnje pozornosti se pojavijo pri MDR, ki so posledica 

medikamentoznih okvar. Osebe s fenilketonurijo so dovzetne za razvoj hiperkineze in motenj 
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avtističnega spektra. Pri osebah s Tourettovim sindromom se lahko pojavijo kompulzivne 

motnje in depresija (Kocijan Hercigonja, 2000).  

 

Tako so na primer pri osebah z Downovim sindromom manj izražene vedenjske težave, kot pri 

njihovih vrstnikih, ki so na isti spoznavni ravni, ker ima njihova MDR drugačen izvor (Gunn 

in Cuskelly, 1991, Houser-Cram idr., 2001, v Colnerič in Zupančič, 2007). D. Kocijan 

Hercigonja (2000) pa pravi, da se pri adolescentih z Downovim sindromom pogosto pojavlja 

depresija.  

 

Specifična psihična konstelacija  

 

Specifična psihična konstelacija pomeni, da posamezniki z MDR imajo specifične osebnostne 

oz. karakterne značilnosti, ki lahko sovplivajo na razvoj ČVT (Kocijan Hercigonja, 2000; 

Emerson in Einfeld, 2011). Osebnost oseb z MDR je pogosto zgrajena na negotovih 

emocionalnih in socialnih temeljih, ki vplivajo na njihovo vedenje (Kocijan Hercigonja, 2000). 

K. Čubej (1995, v Colnerič in Zupančič, 2007) pravi, da se nesprejemljivo vedenje pri osebah 

z lažjo MDR pojavi zaradi nizke sposobnosti odlaganja želja in potreb na kasnejši čas. 

 

Barič (2009) pravi, da so reakcije oseb z MDR na okolje nepredvidljive. Niso zmožne 

racionalno presoditi situacijo, zato so njihove reakcije skrajne, apatične ali afektivne. Pri 

izbruhih se pogosto vedejo agresivno.  

 

B. Colnerič in M. Zupančič (2007, str. 10) navajata, da osebe z MDR »v primerjavi z njihovimi 

normativnimi vrstniki dogajanje okoli sebe dojemajo počasneje, se težje prilagajajo 

spremembam, so manj kritični do sebe in drugih ter posledično bolj sugestibilni in večkrat 

potencialni predmet poniževanj ali celo zlorab«. D. Kocijan Hercigonja (2000) pravi, da so tudi 

osebe z MDR lahko zlorabljalci. Udeleženec v naši raziskavi, Matjaž, ki ga boste podrobneje 

spoznali v empiričnem delu, je v obdobju izobraževanja kazal pedofilska nagnjenja, zaradi 

katerih je bil premeščen v VDC.  

 

Specifični okoljski pogoji 

 

Družina 

Starši se pogosto vse življenje ne morejo sprijazniti z otrokom z motnjami. Pogosto poskušajo 

z različnimi metodami kompenzirati otrokov primanjkljaj ali pa ne zmorejo prenesti resnice in 

za težave krivijo dejavnike v okolju. Ta vedenja lahko vplivajo na še večjo stopnjo izolacije 

otroka, občutke ogroženosti in nesprejetosti (Kocijan Hercigonja, 2000). 

 

Nekateri avtorji (Chadwick idr., 2008; Emerson, 2003; Hardan in Sahl, 1997; Wallander idr., 

2006, v Emerson in Einfeld, 2011) navajajo neustrezno družinsko funkcioniranje kot vzrok za 

pojav ČVT. Na neustrezno družinsko funkcioniranje lahko vplivajo negativna stališča staršev 

do otroka z MDR. Ta so na primer podcenjevanje sposobnosti otroka, precenjevanje 

sposobnosti otroka, agresivnost staršev do otroka, bežanje od otroka, samoobtoževanje, 

sramovanje staršev, prelaganje krivde na druge, razočaranje staršev, socialna izolacija staršev 
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(Teodorovič in Levandovski, 1986, v Bužan, 2010). Tudi udeleženca v naši raziskavi, Jana in 

Matjaž se vse življenje srečujeta z negativnimi stališči staršev. O tem več v empiričnem delu.  

A. Wexler (2009) navaja, da so ČVT lahko posledica zanemarjanja in zlorabe, ki motijo razvoj 

funkcionalnega emocionalnega razvoja. »Brez stabilnega tla, na katerem bi eksperimentirali, 

otrok nikoli ne bo dosegel teksture zavesti, ki je ozadje za zdrav razpon čustev.« (Wexler, 2009, 

str. 117). Nerazumevanje svojih čustev vodi do zmanjšanega občutka jaza, ki je koren 

agresivnega vedenja (Wexler, 2009).  

 

Številne raziskave (Broidy idr., 2003; Jenkins, 2008; Maughan idr., 2004; Tremblay, 2000; 

Tremblay idr., 2004; Tremblay, 2006, v Emerson in Einfeld, 2011; Koskentausta, Iivanainen in 

Almqvist, 2007) poročajo, da nizek socialno ekonomski status družine vpliva na razvoj 

izzivalnega vedenja pri osebah z MDR. Vsi udeleženci naše raziskave izhajajo iz družin z 

nizkim socialno ekonomskim statusom. T. Koskentausta, Iivanainen in Almqvist (2007) 

ugotavljajo, da otroci z MDR, ki živijo z dvema staršema, kažejo manj vedenjskih težav, kot 

tisti, ki živijo le z enim staršem.  

 

Vrstniki 

Osebe z MDR so občutljive na občutke osamljenosti in zavrnjenosti, ki lahko privedejo do 

depresije. Nekatere osebe z MDR imajo težave s spopadanjem s stresorji v okolju in se lahko 

agresivno odzovejo, če jih drugi zbadajo glede njihove motnje ali trpijo druga razočaranja v 

življenju. Če je posameznikova MDR povzročena z zlorabo ali trpinčenjem, obstaja večja 

možnost, da bo oseba v prihodnosti razvila duševne motnje (Foreman, 2009). 

 

Kljub dejstvu, da so osebe z MDR karakterizirane kot aseksualne in so zato navidezno zaščitene 

pred spolnim nasiljem, so doživele spolno nasilje v večji meri kot osebe brez motenj (Brown 

and Craft, 1989; Sobsey, 1994, v Zaviršek, 2009). Udeleženka likovnoterapevtskih srečanj, 

Jana, je doživela več spolnih zlorab od strani družinskih prijateljev in oseb z MDR, ki so 

vključene v isti VDC. 

 

Institucija 

Osebe z MDR še zmeraj živijo v institucijah, kjer nimajo možnosti za samostojno odločanje. 

Veliko oseb z MDR se lahko vključi v zaposlitvene dejavnosti v institucijah, ampak jim je 

dostojno življenje v običajnem okolju zavrnjeno (Zaviršek, 2014). 

 

Raziskava iz Združenega kraljestva poroča, da osebje, zaposleno v institucijah meni, da so 

temeljne potrebe po udobju in naklonjenosti primarne potrebe oseb z MDR s pridruženimi ČVT. 

Zato ni težko predpostaviti, da je veliko vedenjskih težav v institucije vključenih oseb posledica 

dejavnikov, kot so dolgočasje, nezadostna pozornost in podpora (Board for the Development 

of Healthcare Services, 2001, v Kreuger, van Exel, Nieboer, 2008). 

 

Rusch idr. (1986, v Emerson in Einfeld, 2011) navajajo dejavnik zlorabe od strani v instituciji 

zaposlenih delavcev kot eden od vzrokov pojava izzivalnega vedenja. Ugotovljeno je, da 

institucionalno okolje izzove občutke jeze, nemoči in frustracije (Black idr., 1997, v Bhaumik 

idr., 2009), ki so povezani z agresivnim vedenjem (Tyrer idr., 2006, v Bhaumik idr., 2009). 
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Raziskave poročajo, da se agresivno vedenje (destruktivno vedenje, agresivno vedenje do 

drugih in avtoagresivno vedenje) pogosteje pojavi v institucijah kot pri drugih oblikah bivanja 

(Fovel idr., 1989, Linaker, 1994, Bruininks idr., 1994, v Crocker idr., 2006). Pri udeležencu v 

naši raziskavi, Jonu, se je pokazalo drugače. V času bivanja v stanovanjski skupini je kazal 

verbalno agresivno vedenje in destruktivno vedenje. Ob preselitvi v bivalno enoto so se ta 

vedenja omilila. Njegova strokovna delavka V. Janežič (osebna komunikacija, april 2017) 

meni, da so se izzivalna vedenja omilila, ker je v bivalni enoti dobil več podpore, je več 

organiziranih skupinskih dejavnosti in je dobil svojo sobo. 

  

Družba 

Lowry (1998, v Charlot in Beasley, 2013) meni, da so moteča vedenja povezana z značilnostmi 

državnega sistema. Veliko oseb z MDR želi aktivno sodelovati v družbi, biti koristnih in se 

zaposliti tako kot vsi drugi. Študija iz Slovenije poroča, da 25 % oseb, ki so vključene v 

zaposlitvene dejavnosti, ima znanje in veščine za zaposlitev v običajnem delovnem okolju 

(Social welfare institute of the Republic of Slovenia, 2008, v Zaviršek, 2014). Zaposlitev in 

zaslužek pomeni razvoj osebnosti in individualnosti, neodvisnosti, samospoštovanja, 

avtonomnosti ter socialno pomembnost (Byrne, 2010a; Novljan, Jelenc, 2000). Zeller (1994, v 

Novljan in Jelenc, 2000, str. 57) pravi, da je poklic »...jedro človekove identitete in je člen med 

individualno in socialno identiteto.« Pri osebah z MDR, ki se zavedajo, da so jim značilnosti 

odraslosti (zaposlitev, vozniško dovoljenje, partner, otroci itn.) nedosegljive, so lahko prisotna 

depresivna stanja, izbruhi jeze ter druge ČVT (Byrne, 2010a).  

Primer delnega vpliva družbenega sistema na ČVT je izkušnja udeleženca v naši raziskavi, 

Matjaža. Matjaž ima zmerne MDR in kaže nezadovoljstvo s svojim zaposlitvenim statusom oz. 

nezmožnostjo redne zaposlitve. Edina oseba, s katero se je v VDC-ju spoprijateljil (ki ima lažje 

MDR), se je zaposlila za polovični delovni čas v trgovinskem centru in več ne prihaja v VDC. 

Povedal je, da bi si tudi on želel dobiti službo ter da ne ve, zakaj se on ne bi mogel zaposliti, če 

je ona še v vozičku. Rekel je, da bo pomagal v trgovini v sklopu VDC-ja, ampak le nekaj dni v 

mesecu. Ob pogovoru je bil žalosten. 

Nekateri avtorji torej poudarjajo, da so ČVT lahko posledica pomanjkanja priložnosti za 

izražanje, osebno ter socialno rast (Paschos in Bouras, 2007, v Bailey, 2015; Scott in Males, 

1984). 

 

Specifični potek razvoja 

 

D. Kocijan-Hercigonja (2000) ugotavlja, da razkorak med psihičnim telesnim razvojem lahko 

privede do težav pri ugotavljanju razvojnih potreb oseb z MDR. Prav tako razkorak med 

kognitivnim, socialnim in emocionalnim razvojem lahko povzroča neustrezno vedenje pri 

interakciji z okoljem (prav tam). Meni, da se na primer motnje pozornosti ali ADHD pojavijo 

ob diskrepanci motoričnega razvoja in socialno emocionalnega razvoja.  

Scott in Males (1984) menita, da sta glavni težavi, ki izvirata iz MDR, omejena možnost učenja 

in kognitivno funkcioniranje. Le-ti sta lahko vzroka za pojav čustvenih težav, ki se pojavijo ob 

nezmožnosti razumevanja in obvladovanja emocionalnih potreb (prav tam).  
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2.3.2. Strategije za obravnavo izzivalnega vedenja pri osebah z MDR 

 

Emerson in Einfeld (2011) sta v tradicionalni tristopenjski model prevencije vključila 

intervencije in strategije za delo z osebami z MDR s pridruženimi ČVT. Razlagata, da je treba 

poiskati več intervencij in strategij, ki so za določenega posameznika ustrezne, ter jih 

kontinuirano izvajati. Prav tako menita, da se te lahko uporabljajo ne glede na stopnjo 

prevencije, temveč na potrebe posameznika in njegove družine. Predlagata naslednje strategije: 

Preglednica 2 

Stopnje prevencije (Emerson in Einfeld, 2011)  
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''Changing the odds'' (Seccombe, 2002, prav tam) 

Univerzalne strategije 

 socialna politika, ki efektivno zmanjšuje revščino pri otrocih in stopnjo nasilja 

v skupnosti ali družini, 

 univerzalne strategije, ki izboljšujejo komunikacijske sposobnosti otrok (npr. 

vključitev v ustrezno izobraževanje v predšolski dobi ali ponujanje pomoči 

družini na domu). 

''Targeted'' Ciljne strategije 

Usmerjeni programi za podporo staršem, ki vključujejo: 

 selektivne strategije – za populacijo oz. subskupine, za katere je ugotovljeno, 

da živijo v ogrožajočem okolju, 

 indicirane strategije – za družine, čigar otrok kaže zgodnje znake težavnega 

vedenja. 

''Beating the odds'' (Seccombe, 2002, prav tam) 

Promoviranje rezilientnosti 

Intervencije, ki se implementirajo skozi vsa življenjska obdobja in podpirajo:  

̶ pozitivno samopodobo, 

̶ dosežke in opolnomočenje, 

̶ reševanje problemov, 

̶ socialne spretnosti, ki so pomembne za navezovanje in vzdrževanje 

prijateljstev, 

̶ inkluzivne socialne odnose skozi zaposlitev, prostovoljstvo in druge oblike 

socialne participacije. 

To lahko dosežemo z npr. naslednjimi strategijami: 

 prepuščanje odgovornosti osebi za skrb za lastni denar, z ustrezno podporo 

pri planiranju, 

 osebna podpora, 

 udeleženost v samozagovorniške skupine, 

 podporna zaposlitev, 

 udeleženost v umetniških, športnih aktivnostih ter drugih interesnih 

aktivnostih, 

 trening socialnih spretnosti itn. 
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 2.4. Pomoč z likovno umetnostjo 

 

2.4.1. Opredelitev pomoči z likovno umetnostjo 

 

Pomoč z umetnostjo oz. umetniške terapije so bogate glede raznovrstnosti: »Raznovrstnost 

izhaja iz dejstev, da so v ozadju le-teh različne teoretične predpostavke, da je kreativna terapija 

namenjena različnim osebam z različnimi potrebami, da ima lahko zelo različne cilje, pristope, 

ter da jo izvajajo ljudje, ki izhajajo iz različnih poklicev. Tovrstna raznovrstnost je pozitivna in 

zaželena, saj tvori široko ponudbo, prilagojeno različnim uporabnikom in hkrati tvori kreativen, 

odprt prostor za razvoj novih pristopov.« (Fifolt, 2006, str. 11). 

 

Kot je omenjeno, v literaturi obstaja veliko terminov in teoretskih podlag PZLU. Tako se izraz 

likovna terapija (v mednarodni terminologiji ''art therapy'') uporablja kot ''krovni'' izraz za to 

vrsto terapije. Iz pregledane literature lahko likovno terapijo v grobem razdelimo na tri vrste: 

likovno psihoterapijo (v mednarodni terminologiji ''art psychotherapy''), pomoč z likovno 

umetnostjo (v mednarodni terminologiji ''arts therapies'') ter likovno dejavnost (v mednarodni 

terminologiji ''art as therapy'').  

 

Likovna psihoterapija 

 

C. A. Malchiodi (2000) definira likovno psihoterapijo kot terapijo, ki jo uporabljajo predvsem 

psihoterapevti, in temelji na ideji, da je umetnost simbolni sistem, prek katerega izražamo svoje 

misli, čustva in konflikte. 

 

Britanska zveza umetnostnih terapevtov (BAAT – The British Association of Art Therapists, 

2014) opredeljuje likovno psihoterapijo kot »...obliko psihoterapije, ki uporablja umetniške 

medije kot svoj primarni način komuniciranja. Klienti se lahko obrnejo na likovnega terapevta 

ne glede na izkušnje ali spretnosti v umetnosti. Umetniški terapevt se ne ukvarja prvenstveno z 

estetiko izdelkov ali diagnostično oceno stranke. Splošni cilj je omogočiti klientu, da z uporabo 

likovnih materialov raste in se spreminja na osebni ravni v varnem in sproščujočem okolju.«. 

 

Pomoč z umetnostjo 

 

V programu podiplomskega študija Pomoč z umetnostjo (b.d.) piše, da je to »... vrsta pomoči, 

kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi 

sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k 

osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Pomoč z umetnostjo je namenjena 

posameznikom z najrazličnejšimi težavami v osebnem in poklicnem življenju.«. 

 

Nacionalno združenje zvez pomoči z umetnostjo ZDA (National Coalition of Creative arts 

therapies associations, Inc., b.d.) razlaga, da PZLU uporablja različne likovne metode in 

ustvarjalne procese za omilitev težav in bolezni ter vsesplošno boljše zdravje in počutje. PZLU 

vpliva na izboljšanje komunikacije in govornega izražanja ter povečuje fizično, emocionalno, 

kognitivno in socialno funkcioniranje.  
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Likovna dejavnost 

 

C. A. Malchiodi (2000) razlaga, da likovna dejavnost temelji na ideji, da sam proces ustvarjanja 

lahko deluje terapevtsko in zdravilno. Samo likovno izražanje ponuja udeležencu možnost, da 

se spontano, domiselno in avtentično izrazi, kar lahko dolgoročno vpliva na osebno 

izpolnjenost, emocionalno zdravje in transformacijo.  

 

Tudi drugi avtorji navajajo, da lahko akt ustvarjanja oz. interakcija posameznika in likovnega 

materiala deluje terapevtsko ter da pozitivno vpliva na psihofizično stanje (Kelly, 2010; Rogers, 

Tudor, Tudor-Embelton in Keemar, 2012, v Buh, 2017; Dalley, 1984). 

 

... 

 

C. A. Malchiodi (2000) ugotavlja tudi, da se v praksi običajno uporabljajo različne vrste terapij 

oz. kombinacije terapij, ki jih terapevt izbere glede na udeleženčeve potrebe in cilje 

posameznega srečanja. M. Liebmann (2004) razlaga, da likovni terapevt izbere obliko likovne 

terapije, ki je najbolj ustrezna za določeno skupino oseb, ob čemer upošteva svoja znanja glede 

na strokovno usmerjenost (specialni pedagogi, psihologi, delovni terapevti, psihoterapevti itn.) 

ter specifične cilje, ki jih želi doseči.  

 

 

2.4.2. Namen in cilji pomoči z likovno umetnostjo  

 

PZLU je namenjena osebam vseh starosti, od otrok do starejših oseb, posameznikom s težjimi 

motnjami in pa tudi tistim brez motenj. Namen pomoči z likovno umetnostjo je izboljšati 

kakovost življenja posameznika. 

 

B. Kariž (2010, str. 21) pravi: »Namen likovne terapije ni učenje likovnih spretnosti ali 

ustvarjanje lepih izdelkov, temveč podpora otroku, da izrazi in ozavesti svoje občutke, čustva 

in razmišljanja, da bi bolje razumel sebe in svojo okolico. S pomočjo likovnega izražanja se uči 

samostojnosti in odgovornosti ter tako prevzema nadzor nad lastnim življenjem.«. 

 

E. Mees-Christeller (1992, str. 55) pravi, da je namen PZLU »..., da v človeku ponovno 

vzpostavi ravnotežje. V harmoničnem, izmeničnem poigravanju mišljenja, čutenja in hotenja 

bo bolnik ob ustvarjanju dosegel harmonijo. Terapevt mu postavi določene naloge, pri katerih 

se bo ukvarjal s čisto določenimi dojemanji in oblikovanjem. Od tu bo črpal sile, ki jih potrebuje 

za svoje ozdravljenje.« 

 

Osrednji cilj pomoči z likovno umetnostjo je spodbujanje razvoja posameznikovih močnih 

področjih in blažitev primanjkljajev. Ostali cilji so:  

 

̶ spodbujanje prepoznavanja, izražanja in ozaveščanja čustev, 

̶ krepitev pozitivne samopodobe, 
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̶ spreminjanje neprimernih vedenjskih vzorcev, 

̶ razvijanje mehanizmov obvladovanja problemov, 

̶ razvijanje avtonomnosti, 

̶ ugotavljanje ovir, 

̶ zmanjševanje anksioznosti in napetosti, 

̶ razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

̶ spodbujanje osebnostne rasti,  

̶ učenje strategij sproščanja in obvladovanja problematičnih situacij (Kariž, 2010). 

 

 

2.4.3. Pozitivni učinki pomoči z umetnostjo  

 

A. Wexler (2009) meni, da proces samozavedanja potrebuje več vztrajnosti in predanosti kot 

proces spreminjanja vedenja, ker vključuje ozaveščanje in izražanje problematičnih čustev. 

Poudarja, da umetniško izražanje spodbuja razvoj samozavedanja in samosprejemanja ter 

odpira nove poti učenja.  

Udeleženec skozi likovnoterapevtski proces izraža osebnostne in razvojne potenciale na 

neverbalni in verbalni ravni, kar lahko pozitivno vpliva na njegovo vedenje ter podpira razvoj 

v zdravi smeri (Marinič, 2008). S. Riley (1999, v Marinič, 2008) pravi, da pomoč z umetnostjo 

pomaga pri razvoju individualnosti in ločevanju od družine.  

 

M. Liebmann (2004) izpostavlja naslednje prednosti pomoči z umetnostjo: 

 

̶ lahko jo uporabimo kot sredstvo neverbalne komunikacije, za osebe, ki imajo težave z 

verbalno komunikacijo, odpira nove poti izražanja, za osebe, ki ne zmorejo nehati 

govoriti, je lahko sredstvo preusmeritve, 

̶ lahko jo uporabimo kot sredstvo samoizražanja in samoraziskovanja, ki krepi 

udeleženčevo samostojnost, samoiniciativnost in avtonomnost ter oblikuje njegovo 

identiteto, 

̶ slika lahko pove več o čustvih in izkušnjah kot besede; proces ustvarjanja lahko 

pomaga pri ozaveščanju čustev, katerih se prej mogoče niso zavedali; lahko pomaga 

tudi pri izražanju čustev, tudi negativnih, na varen in primeren način, 

̶ pri odraslih omogoča, da se igrajo z različnimi tehnikami in se sprostijo, kar lahko 

prinaša zadovoljstvo ter pozitivno vpliva na zdravje, 

̶ izdelki kot konkretni material omogočajo, da se diskusija okrog izdelka lažje razvije, 

prav tako jih lahko uporabimo kot material, po katerem lahko ocenimo napredek, 

̶ uporaba umetnosti zahteva aktivno udeležbo, kar lahko veliko pomeni udeležencem, 

ki nimajo veliko stvari za početi, 

̶ lahko je prijetna izkušnja, skozi katero udeleženec odkrije svojo ustvarjalnost in 

razvije pozitivno samopodobo ter interes za umetnost, 

̶ izdelek omogoča udeležencu in terapevtu, da se povežeta skozi skupno ogledovanje 

slike ter da se soočajo s problemi na manj ogrožajoč način, kot bi bil le pogovor. Ta 

odnos je naveden kot triangularni odnos pomoči z umetnostjo (o tem bomo 

spregovorili v poglavju 1.4.5.). 
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2.4.4. Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjami v duševnem razvoju  

 

PZLU temelji na načelu, da je vsak posameznik sposoben raziskovati, ustvarjati in se razvijati 

skozi interakcijo z umetnostjo. Pri timski obravnavi oseb z MDR je PZLU ključna oblika 

terapije, saj ima najmanj restriktivna in najbolj učinkovita sredstva za reševanje čustvenih, 

vedenjskih in fizičnih potreb (Bailey, 2015).  

 

Osebe z MDR imajo vse življenje določeno rutino, ki je napolnjena z različnimi intenzivnimi 

terapijami in treniranjem, ki jih izvajajo različni terapevti in starši oz. skrbniki (Demanchick, 

Cochran in Cochran, 2003, v Bailey, 2015). Vsak dan jim je do potankosti organiziran in ob 

tem večinoma nimajo izbire in možnosti, da bi se izrazile, kar lahko vpliva na razvoj ČVT in 

na pomanjkanje motivacije (prav tam). PZLU zato predstavlja kontrast vsem ustaljenim 

terapijam, ker ponuja nadomestna sredstva za pridobivanje nadzora nad lastnim življenjem, 

izbiranje in izražanje samega sebe (Reynolds, 2002, v Bailey, 2015). A. Schramm (2003) 

navaja, da PZLU pomaga osebam z MDR, da najdejo lastne oblike izražanja, skozi katere 

razvijejo svojo osebnost. Scott in Males (1984) omenjata, da PZLU lahko povrne in razvije 

zmanjšan občutek lastne identitete, ki ga osebe z MDR imajo zaradi institucionaliziranosti.  

 

PZLU prav tako ponuja osebam z MDR pomoč pri premagovanju osebnih in razvojnih ovir 

skozi adaptivne in alternativne metode komunikacije (Lister in Rosales, 2009, v Bailey, 2015; 

Scott in Males, 1984). A. Wexler (2009) meni, da so besede le ene od večjih poti izražanja in 

komunikacije ter so včasih manj pomembne od vizualnega jezika. Zaradi težav na področju 

govornega izražanja pri osebah z MDR je PZLU več kot ustrezna metoda terapije.  

 

B. Kariž (2010) pravi, da pomoč z umetnostjo pozitivno vpliva na samopodobo, saj spodbuja 

izražanje in ozaveščanje čustev, ki jih drugače težko ubesedijo. F. E. Anderson (1992, v Bailey, 

2015) poudarja, da je interakcija osebe z MDR in izdelka ključnega pomena za pridobivanje 

novih veščin, kar lahko vpliva na razvoj pozitivne samopodobe in večje samostojnosti.  

 

PZLU lahko pomaga pri grajenju odnosov, ustvarjanju možnosti za integracijo v okolje in 

promoviranju socialnega sprejemanja (Bailey, 2015). Prireditve, ki so organizirane v širši 

skupnosti, kot so likovne razstave, likovni festivali, skupinski likovni projekti, lahko osveščajo 

širšo populacijo o osebah z MDR z ustvarjanjem dialoga in zagotavljanja vpogleda v njihove 

sposobnosti in talente (Lister, Tanguay, Snow in D'Amico, 2009, v Bailey, 2015). Družbene 

priložnosti lahko zagotovijo občutek normalizacije, pripadnosti in samozavedanja (Bailey, 

2015). 

 

A. Wexler (2009) poudarja, da PZLU ima zmožnost uporabiti vizualno umetnost kot podporo 

pri zdravem izražanju čustev oz. kot alternativo izražanju čustev na destruktiven način. Tako jo 

na primer uporabimo kot produktivni izhod jeze ali strahu, ki bi drugače rezultiral z agresivnim 

izbruhom ali kot sredstvo za izražanje teh čustev (Harlan, 1990).  
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2.4.5. Triangularni odnos: udeleženec, likovni izdelek, terapevt 

 

Odnos med terapevtom in udeležencem ima osrednji pomen. Likovna umetnost je medij, skozi 

katerega se ta odnos razvija (Dalley, 1984). Ustvarjeni izdelki omogočajo usmerjanje na teme, 

skozi katere bo udeleženec izražal svoje probleme in delal na njih. Terapevt in udeleženec 

delata skupaj, da bi razumela likovnoterapevtski proces in njegov produkt. To je osnova za 

razvoj triangularnega odnosa (Dalley, Rifkind in Terry, 1993). 

 

Udeleženec 

 

Čeprav je aktivnost inicirana na pobudo terapevta, je udeleženec aktivno in fizično udeležen v 

procesu ustvarjanja. Aktivnost je spontana, samomotivirana in samozadostna, kadar se 

udeleženec popolnoma ''absorbira'' v ustvarjanje. Proces ustvarjanja lahko podkoplje obrambne 

sisteme, ki dovoljujejo, da se izrazijo močna čustva. Med ustvarjanjem ima udeleženec »dialog« 

s samim seboj, razmišlja o izdelku, ki ga oblikuje. Skozi ta proces reflektira, se uči in odkriva 

stvari, ki jih mogoče do sedaj ni ozavestil (Dalley, 1984).  

 

Veliko udeležencev se lažje poveže s terapevtom prek izdelka (Dalley, Rifkind in Terry, 1993). 

B. Kariž (2010) pravi, da se udeleženec počuti varnega takrat, ko je prepričan, da ga terapevt 

spremlja in sprejema vse vrste njegovega likovnega izražanja: od bizarnih do realističnih, 

negativnih do pozitivnih ali regresivnih do progresivnih podob oz. izdelkov.  

 

»S poskusom likovnega zapisa otrok želi pomiriti strašljive teme, ustvariti krvoločne zverine in 

sprostiti notranje tesnobe in bojazni, tako da iz njegove notranjosti planejo navzven in v risbi 

postanejo obvladljive, manj ogrožajoče.« (Tomori, 2010, str. 18). 

 

D. Waller (1984) opozarja, da udeleženec od terapevta pogosto pričakuje, da bo ocenjeval 

izdelek in presojal o njegovi estetski vrednosti in tehnični izvedbi. Tako postavlja terapevta v 

vlogo učitelja. Če terapevt ne zadovoljuje teh pričakovanj, se lahko pri udeležencu pojavi 

izzivalno vedenje.  

 

Izdelek 
 

Izdelek, kot osebna izjava, deluje kot temelj za diskusijo, analizo in samoevalvacijo. Izdelek 

razkriva domišljijski svet. Lahko upodablja neobvladljiva, nesprejemljiva, nikoli prej izražena 

čustva in dogodke. Lahko upodablja fantazije, anksioznosti in druge nezavedne procese, ki se 

ozaveščajo skozi likovnoterapevtski proces (Dalley, Rifkind in Terry, 1993). 

 

C. Lapoujade (2003) poudarja, da je likovni izdelek pomembni element likovnoterapevtskega 

odnosa ter da ga lahko razumemo samo v kontekstu procesa, v katerem je nastal. Likovni 

izdelek se ne ocenjuje, temveč se poskuša razumeti proces njegovega nastajanja.  

 

D.  
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D. Waller (1999) navaja, da za izdelke ni potrebno, da so estetsko prijetni, lahko so kaotični, 

nestabilni, brezosebni, lahko imajo psihotične lastnosti. Izdelek mora biti sprejet takšen kot je, 

najprej od strani osebe, ki ga je ustvarila, nato od likovnega terapevta in ostalih.  

 

Izdelek deluje kot zapisnik terapevtskega procesa, ki ponuja možnosti refleksije, spremljanja 

napredka ter primerjanja in boljšega razumevanja v prihodnosti (Dalley, Rifkind in Terry, 

1993).  

 

Terapevt 

 

Terapevt mora zagotoviti varno in spodbujajoče okolje ter podporo, ki jo udeleženec potrebuje, 

da bi lahko njegov ustvarjalni proces razcvetel. Zato je treba zagotoviti čim večjo zasebnost za 

posameznika ali skupino, prostorno podlago za ustvarjanje, ustrezno svetlobo in okolje, ki ima 

čim manj zvočnih in drugih distraktorjev. Mora znati motivirati udeleženca, da poskusi novo 

aktivnost in da je pri njej vztrajen. Prav tako ga mora spodbujati, da eksperimentira z materiali, 

izraža domišljijo ter da razvija svoj edinstveni izraz skozi ustvarjanje. Poznati mora 

udeleženčeve sposobnosti in temu prilagoditi način dela in cilje. Če je treba, udeležencu ponudi 

pomoč pri ustvarjanju, kot na primer mešanje barv, začenjanje slike ipd., a ob tem spodbuja 

samostojnost (Harlan, 1990). 

 

Vse materiale mora prilagoditi tudi posameznikovim motoričnim sposobnostim (odebeljeni 

čopiči, svinčniki, barvni svinčniki, flomastri, risalni list, prilepljen za podlago …). 

 

Likovni terapevt mora načrtovati in predstaviti aktivnost, da je udeležencu razumljiva ter da v 

relativno hitrem času doseže uspeh (Harlan, 1990). Prav tako mora znati postaviti pravila in 

meje pri skupinski obravnavi (prav tam). S. Tancig (2003) poudarja, da so komunikacijske 

spretnosti zelo pomembne za razvoj pozitivnih in odprtih človeških medosebnih odnosov. 

Naloga likovnega terapevta je, da sprejema in upošteva vse vidike udeleženčevih izkušenj 

(Dalley, Rifkind in Terry, 1993).  

 

Likovni terapevt mora prepoznati dosežke, ki so vidni na udeleženčevem izdelku, ter edinstvene 

sposobnosti vsakega udeleženca. Terapevt se izogiba komentarjem kot, na primer ''Zelo lepo'', 

ker ne spodbujajo eksperimentiranja in se zanašajo na mnenja in pričakovanja drugih, ki 

večinoma imajo predstavo, da slika mora predstavljati nekaj realističnega in takoj očitnega. 

Namesto tega lahko uporablja komentarje, kot so: ''Opazil/-a sem, da si tokrat uporabil/-a 

barvne svinčnike namesto voščenk. Kateri ti bolj ustrezajo?'', ''Mi lahko poveš nekaj več o hiši, 

v katero si vložil/-a toliko dela?'', ''Opazil/-a sem, da si uporabil tri različne načine risanja rož.''. 

Likovni terapevt naj se prav tako izogiba vprašanju: ''Kaj je to?'', saj udeleženca lahko postavi 

v neprijetno situacijo, ga zmede ali mu da občutek, da je ocenjevan. Namesto tega lahko 

uporabimo vprašanje: ''Mi lahko poveš nekaj več o ustvarjenem izdelku?'' (Harlan, 1990). 

  

Mora pokazati spoštovanje do udeleženca in izdelka. Izdelke skladišči pazljivo, ter jih, če je 

možno, razstavi v prostoru, da jih vidijo ostali udeleženci in drugi (Harlan, 1990). 

 



 

 
32 

A. Schramm (2003) navaja, da likovni terapevt mora biti umetnik, ker je poznavanje likovnih 

materialov in njegove uporabe ter možnosti ključnega pomena. Meni, da je terapevtova 

funkcija, da pomaga udeležencu razviti motivacijo za raziskovanje lastnega umetniškega stila 

ter s tem tudi gradi svojo osebnost.  

 

 

2.4.6. Individualna in skupinska terapija  

 

Individualna terapija 

 

Individualna terapija omogoča terapevtu, da obravnavo popolnoma prilagodi udeležencu, 

njegovim potrebam, osebnosti, zanimanjem in sposobnostim. Prav tako omogoča terapevtu, da 

pridobi širšo diagnostično sliko, ugotovi udeleženčeva močna področja ter njegove preferirane 

materiale (Kariž, 2008).  

B. Kariž (2010, str. 86) tudi navaja: »Individualni pristop omogoča, da otrok hitreje razvije 

občutek varnosti in zaupanja, saj ves čas prejema vso terapevtovo pozornost in naklonjenost.« 

Zaradi teh dejavnikov smo se odločili, da bomo naša likovnoterapevtska srečanja začeli z 

individualnimi srečanji ter nato nadaljevali s skupinskimi srečanji.  

 

Skupinska terapija 

 

Skupinska terapija omogoča udeležencem, da reflektirajo svoje vedenje do drugih, ker ponuja 

strukturirano in varno okolje, ki jim služi kot opora pri premagovanju teh problemov. V skupini 

je ustvarjanje lahko individualno ali skupinsko, le-to ponuja možnosti raziskovanja 

tekmovalnosti, vodstva ter dominacije v skupini. Ta interakcija lahko ponuja tudi možnosti 

raziskovanja različnih čustev (npr. jeze, zavisti, ljubosumja, rivalstva). Individualno delo v 

skupini ohranja individualnost, obenem pa še vedno omogoča identifikacijo s skupino in delo 

v skupini (Dalley, 1993). 

Skupinsko ustvarjanje pomaga pri osvetlitvi medosebnih odnosov v skupini (Dalley, 1984). 

Mclagan (1985, v Dalley, 1993) meni, da imajo ustvarjeni izdelki pomen ne samo za 

posameznika, ki jih je ustvaril, ampak tudi za skupino.  

 

M. Liebmann (2004) navaja nekatere prednosti dela v skupini: 

̶ skupinsko delo ponuja konkretno situacijo za socialno učenje, 

̶ osebe s podobnimi potrebami si lahko zagotovijo medsebojno podporo in pomoč pri  

reševanju problemov, 

̶ udeleženci se lahko učijo od povratnih informacij drugih udeležencev, 

̶ skupinsko delo je lahko pobudnik razvoja skritih sposobnosti, 

̶ udeleženci se lahko učijo iz vedenja drugih udeležencev, ki jim služijo kot vzorniki, 

̶ delo v skupini je bolj primerno za tiste udeležence, ki jim je individualno delo preveč 

intenzivno, 

̶ delo v skupini ponuja možnost delitve moči in odgovornosti, 

̶ skupine so ekonomične, ker lahko ponujajo pomoč več posameznikom ob istem času. 
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Skupinska terapija ima tudi nekatere pomanjkljivosti:  

̶ skupine večinoma niso homogene in je organizacija dela zahtevnejša, 

̶ je manj individualne pozornosti na posameznega udeleženca v skupini, 

̶ udeleženci se lažje izogibajo problemom, 

̶ skupina lahko pridobi stigmo (Brown, 1992, Lumley-Smith, 2002, v Liebmann, 2004). 

 

 

2.4.7. Faze likovnoterapevtskega procesa 

 

Tako kot vsaki terapevtski proces, se tudi likovnoterapevtski proces odvija v določenih fazah. 

Ta proces ima specifičen ritem in potek ter zahteva različne metode dela. Vsaka faza prinaša 

specifične vsebine (Kariž, 2010). 

B. Kariž (2010) je opredelila tri faze, ki so značilne za likovnoterapevtski proces:  

Preglednica 3 

Faze likovnoterapevtskega procesa (Kariž, 2010) 

 

 

Začetna faza Srednja faza Zaključna faza 

 spoznavanje in 

vzpostavljanje zaupnega 

odnosa, ki je osnova za 

vse nadaljnje delo, 

 oblikovanje pravil 

vedenja in sodelovanja, 

 ocena udeleženčevega 

stanja in potreb, 

 povezovalne vsebine. 

 ko je udeleženec 

pripravljen govoriti o 

osebnih vsebinah, 

 aktivnosti, ob katerih se 

ukvarjamo s ključnimi 

vprašanji in problemi.  

 obravnavanje tem kot 

so ločitev, izguba in 

prehod, 

 podpora pri doseganju 

udeleženčeve 

samostojnosti pri 

uporabi strategij 

obvladovanja sebe in 

okolice, 

 ocena napredka. 

 

 

2.4.8. Struktura likovnoterapevtskega srečanja 

 

Dolžino likovnoterapevtskega srečanja prilagodimo izbrani obliki dela (individualna ali 

skupinska), ciljem terapije, zmožnostim udeleženca in okolijskim pogojem. Individualna 

srečanja po navadi trajajo petinštirideset do šestdeset minut, skupinska srečanja pa od šestdeset 

do sto dvajset minut. Terapevt si pred začetkom srečanja vzame čas, v katerem pripravi sebe, 

materiale in prostor. Uvodni del je namenjen usklajevanju in povezovanju udeleženih in je 

priprava na glavni del. V glavnem delu sledijo obravnavanje izbrane teme, likovno izražanje 

ter pogovor o izdelkih in procesu ustvarjanja. Zaključni del je namenjen vrednotenju dogajanja 

in načrtovanju prihodnjega srečanja. Na koncu pospravimo prostor (Kariž, 2010). 

 

B. Kariž (2010) je podala primer strukture skupinskega srečanja (Preglednica 4):  
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Preglednica 4 

Struktura likovnoterapevtskega srečanja (Kariž, 2010) 

Struktura terapevtskega srečanja 

Pred srečanjem Med srečanjem 

15 min. Uvodni del – 15 min. Glavni del – 60 min. 
Zaključni del – 5 

min. 

priprava prostora, 

materiala, ogrevanje 

terapevta. 

spoznavanje, 

ogrevanje, 

povezovanje, 

priprava, 

osredotočanje. 

ustvarjalno likovno 

izražanje, 

raziskovanje, 

pogovor o izdelkih in 

procesu. 

integracija, 

refleksija, 

načrtovanje. 

 

 

2.4.9. Likovnoterapevtske tehnike in aktivnosti 

 

Likovni terapevt mora izbrati tehnike in aktivnosti, ki so prilagojene posamezniku in njegovim 

potrebam. Te moramo prilagoditi kognitivnim sposobnostim udeleženca, sposobnostim uvida 

ter likovnemu predznanju. Izberemo tudi takšne tehnike, ki so najbolj primerne za doseganje 

terapevtskih ciljev, pri čemer upoštevamo tiste, na katere se udeleženec dobro odziva. Vsekakor 

upoštevamo tudi okoljske pogoje in terapevtove zmožnosti (Kariž, 2008). 

 

Likovne tehnike razlikujemo glede na usmerjenost. Poznamo:  

 

̶ Usmerjene ali direktivne tehnike, ki imajo ozek okvir in so namenjene načrtnemu 

iskanju specifičnih vsebin. Mednje uvrščamo likovno izražanje ter likovne predloge in 

sheme. 

̶ Delno usmerjene tehnike, ki imajo širši okvir in dopuščajo več možnosti oz. več 

nivojev identifikacije. Običajno so tematsko obarvane, vendar je tema tako široka, da 

dopušča različne stopnje odziva. 

̶ Odprte tehnike izhajajo izključno iz vsebin, ki jih prinese bolnik. Gre za projektivne 

tehnike (z različnimi stopnjami uvida), pri čemer sledimo osebnemu simbolizmu, ki je 

do neke mere vsebovan tudi v predhodno omenjenih tehnikah (Kariž, 2008, str. 84). 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere tehnike, ki jih je podala B. Kariž (2008):  

Preglednica 5 

Likovnoterapevtske tehnike (Kariž, 2008) 

Tehnike, ki zbudijo ustvarjalno likovno 

izražanje (tehnike premagovanja odporov in 

blokad) 

Tehnike, ki pospešijo in spodbujajo 

ustvarjalno likovno izražanje 

Tehnike ogrevanja  Intervencijske tehnike 

- ekspresivno risanje (čečkanje), 

- fotografije, kartice, razglednice, 

- umetniške reprodukcije/interpretacije, 

- začeti ali pol oblikovani izdelek, 

- skupno likovno izražanje (udeleženec in 

terapevt), 
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- likovne tehnike in materiali (raziskovanje 

likovnih tehnik in materialov, kontaktni 

materiali, specifično izbrani materiali in 

tehnike), 

- vizualni in drugi spodbujevalci (glasba, 

zgodba, gib, svetloba) ter mediji, 

- interakcijske igre. 

- risanje po navodilih (udeleženec narekuje 

terapevtu, kaj naj riše). 

Sekvenčne tehnike: Stimulacijske tehnike: 

- proste likovne asociacije in likovne asociacije 

povezane z drugimi izraznimi modalitetami, 

- odzivno likovno izražanje na lasten izdelek, 

likovno predlogo, izdelek drugega itn.), 

- stripi, risane zgodbe. 

- stimulacijsko risanje,  

- likovne predloge,  

- teme.  

Tehnika sproščanja: Motivacijske tehnike:  

- vodena vizualizacija, 

- konturno risanje, 

- mandale, 

- uporaba sprostilnih likovnih tehnik in 

materialov. 

- ozaveščanje načinov uporabe likovnih 

materialov , 

- iskanje osebnega izraza (preseganje 

stereotipnosti in rigidnosti), 

- oblikovanje likovnih izdelkov višje kakovosti 

- identifikacija in uvid. 

 

J. A. Rubin (Preglednica 6) je razporedila likovnoterapevtske aktivnosti v 6 skupin: 

Preglednica 6 

Likovnoterapevtske aktivnosti (Rubin, 1999, v Kariž, 2008) 

Področje Aktivnosti 

Raziskovanje - ekspresivno risanje, 

- prosto likovno izražanje, 

- raziskovanje likovnih tehnik in materialov, 

- raziskovanje barv, 

- dopolnjevanje likovnih izdelkov. 

Vzpostavljanje terapevtskega odnosa - konverzacijsko, dopolnjevalno, odzivno likovno 

izražanje, 

- likovno izražanje z opazovalcem (terapevtom). 

Izražanje čustev in občutkov - trenutno razpoloženje, 

- ''čustvene'' besede, 

- aktualni problemi, 

- sanje in fantazije, 

- spomini. 

Samopercepcija - trenutno stanje (jaz sem, čutim, imam, počenjam ...), 

- risanje osebe, živali, predmeta (projekcija), 

- avtoportreti.  

Medosebni odnosi - družina, 

- prijatelji, 

- pomembni drugi, 

- avtoriteta, 
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- terapevt. 

Posameznikova pripadnost skupinam 

in odnos do sveta 

- stališča, 

- vrednote in ideali,  

- skupno/individualno. 

 

 

2.4.10. Likovni materiali  

 

»Likovni materiali imajo v terapevtskem procesu pomembno vlogo. Lahko jih uporabljamo na 

več različnih načinov. Dajejo obliko občutkom, mislim in idejam. Izbira materiala je odvisna 

od terapevtskih ciljev, otrokovih potreb, delovnih pogojev ter terapevtovega poznavanja 

specifičnih lastnosti in načinov njegove uporabe.« (Kariž, 2010, str. 37).  

Terapevt mora imeti na razpolago čim več različnih likovnih materialov, ki jih bo udeleženec 

brez ali ob spodbudi raziskoval ter izbral tiste, ki najbolj ustrezajo njegovem mentalnim, 

telesnim in psihološkim potrebam (Scott in Males, 1984). Bailey (2015) pa meni, da lahko vse 

likovne materiale prilagodimo posameznikovim specifičnim potrebam. Navaja (prav tam), da 

samostojna interakcija z likovnim materialom pomaga posameznikom, da se počutijo bolj 

samozavestni ter da razvijejo nove veščine, ki lahko pozitivno vplivajo na samopodobo in 

samostojnost. E. Mees-Christeller (1992, str. 31) navaja nekatere učinke posameznih likovnih 

materialov, tako na primer slikanje z vodenimi barvami na moker papir »… sprošča in osvobaja, 

spodbuja veselje in življenjski pogum.«. B. Kariž (2010) pa pravi, da risanje in slikanje na 

velikih formatih pomaga pri aktiviranju telesa ter da spodbuja izražanje močnih čustev in 

kanalizira odvečno energijo.  

 

J. E. Harlan (1990) navaja nekatere likovne materiale, ki so primerni za osebe z MDR, in sicer: 

   

̶ voščenke, tempere in svinčniki so osnovni material, 

̶ zelo koristni so tudi flomastri, barvni svinčniki, barvne krede, vodene barve in kolaž.  

Bailey (2015) omenja, da likovne materiale lahko obogatimo z drugimi senzornimi materiali, 

ki spodbujajo interakcijo, umirjanje, samozadovoljstvo itn. Ti materiali so lahko: pesek, riž, les, 

folija z mehurčki in drugi predmeti različnih tekstur, glasba itn.  

 

 

2.4.11. Razumevanje in interpretacija izdelkov 

 

Kljub temu da se elementi na risbah/slikah na videz zdijo očitni, mora likovni terapevt počakati, 

da udeleženec poda interpretacijo svojega izdelka (Dalley, Rifkind in Terry, 1993).  

 

Predvsem se mora terapevt izogniti naglim interpretacijam izdelka in napačnim tolmačenjem 

ter objektiviziranjem vsebine. Pogovor o izdelku pomaga udeležencu in terapevtu razumeti 

misli in občutke. Terapevt pri pogovoru omogoči udeležencu, da prvi spregovori, ter mu pusti 

dovolj časa za odgovor. Pomaga mu z odprtimi vprašanji, ki so prilagojena stopnji 

udeleženčevega razumevanja le toliko, kot je treba (Kariž, 2010). 
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Interpretacija izdelka vključuje tudi:  

̶ udeleženčevo vedenje v času srečanja,  

̶ tekoče življenjsko dogajanje in specifične dogodke iz preteklosti,  

̶ interakcijo in odnos s terapevtom in z drugimi,  

̶ strukturo srečanja in primerjavo z drugimi izdelki, 

̶ vpliv drugih vrst podpore, ki jih v tistem času prejema (Kariž, 2010). 

 

Dubowski (1984) opisuje pojav stereotipnih risb/slik, ki je specifičen za populacijo oseb z 

MDR. Stereotipna risba pomeni, da risba vsebuje določene elemente, ki se nenehno pojavljajo 

na več risbah. Te risbe lahko nakazujejo na težave s prilagajanjem na novo okolje, pri katerih 

oseba išče varnost.  

 

 

2.4.12. Barve 

 

Matisse (b. d., v Trstenjak, 1996, str. 27) pravi, da »... da izvira risanje iz duha in barva iz 

čutov«. Trstenjak (1996) meni, da iz izbire barve lahko ugotavljamo človekove lastnosti ali 

osebnostne poteze, prav tako jih lahko uporabimo kot terapevtsko sredstvo. V nadaljevanju 

predstavljamo simboliko ter nekatere lastnosti barv in njihove terapevtske učinke: 

Preglednica 7 

Barve (Trstenjak, 1996) 

Rdeča 

simbol življenja in ljubezni, izraz moči topline in gibanja, vzburja občutek nemira, strast in 

voljo po premagovanju ovir, pomeni veselje nad življenjem, lahko je tudi barva nasilja in 

grožnje in tako projicira podobe smrti; zvišuje krvni pritisk ter pospešuje cirkulacijo krvi in 

dihanje, velja za »duševni stimulans«, 

Rumena 

pomeni bližino, površnost, nizkost, vsiljivost, soočenost in odpornost, ki lahko  

prehaja v zoprnost, lahko pomeni tudi vzajemno odvisnost, neotesanost, zarobljenost in 

strastnost, poudarjeno aktivnost in domišljijo; je stimulans za oči, živce, zato lahko pomirja 

določena psihonevrotična stanja, velja za »mentalni stimulans«,  

Modra 

zbira, ponotranja in pomirja; pomeni neskončnost, globinskost, vzvišenost, spoštljivo  

zadržanost do ljudi, ubranost, prizadevnost; deluje mistično, v njej se združujejo nasprotja 

melanholije in žalosti ter nežnosti in vedrosti; znižuje krvni in mišični pritisk, pomirja utrip, 

pomirja živčna stanja, velja za »emotivni sedativ«, 

Oranžna 

osebe, ki pogosto uporabljajo to barvo, se lahko prilagajo okolju, so plahe, čustveno  

nestabilne; pospešuje prebavo in utrip srca, spravlja v dobro voljo, lahko utruja, velja za 

»emotivni stimulans«, 

Zelena 

pomeni popolno umirjenost, pasivnost, ravnovesje, zadržanost, pomanjkanje spontanosti in 

iskrenosti v čustvenih odzivih, je barva upanja, zadovoljstva; modrozelena daje vtis 

hladnosti; znižuje krvni pritisk, uporabna za zdravljenje motenj v duševnem zdravju, 

utrujenosti, nespečnosti, histeričnih nagnjenj, 

Vijolična 

pomeni »zastrt nemir« in »zastrto skrivnost«; je barva pokore, skromnosti, preprostosti, 

trpljenja in potrtosti, hrepenenja in vzdihovanja za nedosegljivimi cilji; vpliva okrepčevalno 

na srce in pljuča, 

Rožnata nežna, nedotakljiva, slabotna, prozorna, 

Rjava 
je konkretna, otipljiva, stabilna, trda, neposredna, je del vsakdanjega življenja, je  

praktična, uporabna in trpežna, sama po sebi je vse prej kot »snažna«, je znamenje zdravja,  
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Črna 

pomanjkanje čustev kot posledica napačne vzgoje ali neugodnega življenjskega stanja;  

zatiranje čustev in boječnost; osebe, ki pogosto uporabljajo to barvo, so realistično 

usmerjene in nagnjene k samotarstvu, utegnejo biti napadalne, 

Bela 
je simbol nedolžnosti, krepostnosti; je hladna, oddaljena, nedotakljiva, karakterno čista, 

snažna; pomeni začetek nečesa novega, 

Siva 
pomeni nedoločljivost, nevtralnost, nepomembnost, nedotakljivost, neopredeljivost in  

brezčutnost; lahko pomeni tudi prikritost, človekovo delavnost poleni. 

 

Nekateri avtorji so raziskovali povezanost uporabe kombinacij barv in različnih ČVT ali motenj 

v duševnem zdravju. Kandinski je tako postavil tezo, da zveza med črno in modro barvo pomeni 

depresijo in otožnost (Trstenjak, 1996). Trstenjak (1996) pa ugotavlja, da črna barva v povezavi 

z rdečo in drugimi temnimi barvami pomeni zmedeno duševno stanje.  
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 2.5. Likovni razvoj 

2.5.1. Razvoj likovnega izražanja 

 

»Vsi otroci na enak način oblikujejo človeka, živali, rastline, hiše. Npr. dim, ki se kadi iz 

bivališča ali iznad ognja, narišejo vsi z vijugastimi črtami. Pri vseh otroških risbah se najprej 

pojavi črta, zatem pa ploskev, tako da gredo skozi iste stopnje risarske izraznosti. Ta zakonitost 

je nekaj enkratnega!« (Pogačnik-Toličič, Vipotnik in Jernejc, 1986, str. 10). 

 

»Likovno izražanje sledi določenim razvojnim zakonitostim. Navadno se začne otrok zanimati 

za likovni material med drugim in tretjim letom starosti. Kdaj prične z likovnim izražanjem, je 

odvisno od njegove telesne in duševne zrelosti ter okolja, v katerem živi. Poznavanje razvojnih 

faz je ključnega pomena za razumevanje otroške risbe in osnova za načrtovanje 

likovnoterapevtskih aktivnosti. « (Kariž, 2010, str. 12). 

 

Lowenfeld in Brittain (1964) trdita, da nam risbe oz. slike dajejo vpogled v otrokove mentalne 

in emocionalne interese. Otrok riše tisto, kar mu je pomembno. Vsebina risb/slik se prav tako 

spreminja skozi razvojna obdobja: Otrok je na začetku odvisen od skrbi in pomoči odraslih 

(staršev) in zato ne čuti potrebe, da bi sodeloval z drugimi. Takrat je najpomembnejša izkušnja, 

izkušnja samega sebe oz. motorična izkušnja. Z odraščanjem se vključuje v vse širša okolja in 

ob tem pridobiva različne izkušnje. Te izkušnje so izražene v njegovih risbah.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili Pečjakovo (Pečjak, 2006) klasifikacijo likovnega razvoja v 

splošni populaciji, ki je narejena na podlagi različnih klasifikacij in upošteva faze, ki jih navaja 

več avtorjev. Njegovo klasifikacijo bomo podkrepili z risbami/slikami, ki sta jih podala 

Lowenfeld in Brittain (1964).  

Preglednica 8 

Likovni razvoj (Pečjak, 2006) 

 Faza ekspresivne 

risbe (faza 

čečkanja) 

- (v 2. letu starosti) risanje kot motorična vaja, namenjena 

izboljševanju ročnih veščin; v njih ni mogoče najti smisla, otrok je 

ne poimenuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Ekspresivna risba (Lowenfeld in Brittain, 1964) 
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 Faza simbolične 

risbe 

- (od 3. do 4. leta starosti) risbe imajo pomen in reprezentativno 

funkcijo; fazo delimo na dve fazi:  

Faza naključne risbe – naključna risba, ki jo otrok opiše, čeprav ni 

nujno, da je podobna opisanemu v realnosti (Slika 2.),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Faza naključne risbe: »Mama gre v nakup« (Lowenfeld in 

Brittain, 1964) 

 

Faza shematične risbe – risbe so narejene z namenom; pojav 

glavonožca in drevesa (navpična črta, na kateri je krog); predmeti 

na risbah so lahko naključno razmetani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Faza shematične risbe: »Mami in oči« (Lowenfeld in 

Brittain, 1964) 

Faza razumske 

risbe/slike 

- (od 4. do 8. leta starosti) vpliv znanja, predstav, pričakovanj, 

interesov, strahov in domišljije (npr. uporaba barv pri risanju in 
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slikanju predmetov, ki jih v resnici nimajo) na risbo in sliko; 

prisotne so fantazijske vsebine in rentgenske slike (npr. skozi zid se 

vidi notranjost sobe) ter pretiravanje; risba/slika lahko prikazuje 

izkrivljeno stvarnost (npr. močno povečani predmeti v primerjavi z 

drugimi), dinamična risba/slika se pojavlja v 7. in 8. letu starosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4. Faza razumske risbe: »Moja družina« (Lowenfeld in 

Brittain, 1964) 

Faza realistične 

risbe/slike 

- (od 7. ali 8. leta starosti naprej); risbe in slike so natančnejše, 

otrok riše/slika to, kar vidi; pojavi se globina na risbi oz. sliki, pri 

nekaterih otrocih že s sedmim letom, pri drugih po enajstem letu 

starosti (Slika 5. in Slika 6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Faza realistične risbe: »Mesto« (Lowenfeld in Brittain, 

1964) 
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Slika 6. Faza realistične risbe: »Igranje na šolskem dvorišču« 

(Lowenfeld in Brittain, 1964) 

Faza zrelega 

risanja/slikanja 

- (od pubertete ali pozneje naprej) fantazija in izkrivljanje je v tej 

fazi namerno in kontrolirano (Slika 7.); lahko je prisotna uporaba 

različnih likovnih materialov, pripomočkov in tehnik na različnih 

formatih risb in slik, abstraktne risbe in slike, risbe in slike s 

prostorsko globino ali brez nje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Faza zrelega risanja: komentar na družbo (Lowenfeld in 

Brittain, 1964) 
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2.5.2. Specifike razvoja likovnega izražanja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

Tako kot pri otrocih v splošni populaciji se tudi pri otrocih/osebah z MDR pojavljajo enake 

specifike razvojne stopnje likovnega izražanja na izdelkih. Faza simbolične risbe 

(poimenovanje risbe četudi ni podobna poimenovanem v resnici) je zelo pomemben mejnik 

razvoja likovnega izražanja pri osebah z MDR. To pomeni, da oseba zavestno pokaže 

neposredno povezavo med svojo mislijo in barvnih sledovih na papirju. Faza razumske risbe in 

slike se pojavi kasneje v razvoju, medtem ko se faza realistične risbe in slike pri nekaterih 

osebah z MDR ne pojavi. Osebe z MDR ne dosežejo faze zrelega risanja in slikanja (Scott in 

Males, 1984). 

 

Dubowski (1984) navaja, da osebe kažejo željo, da se njihov izdelek postavi na steno ali izraža 

lastništvo nad izdelkom v predreprezentacijskih fazah razvoja oz. v fazah ekspresivne risbe ter 

simbolične risbe in slike. Risanje krogov se pojavi, kadar je oseba sposobna ugotoviti robove 

narisanega oz. naslikanega in razlikovati narisano oz. naslikano od ozadja. Risanje človeške 

figure je kompleksno in zahteva usklajeno delovanje številnih razvojnih procesov. Če je 

prisoten primanjkljaj na enem področju (npr. percepcija), je risanje človeških figur 

nedosegljivo. Tako je tudi prehod v fazo realistične risbe in slike nemogoč. 

 

Likovni terapevt mora prepoznati fazo likovnega izražanja udeleženca z MDR, da prilagodi 

način dela in likovne materiale. Likovnoterapevtske aktivnosti morajo biti zastavljene tako, da 

ustrezajo razvojnim sposobnostim udeleženca z MDR ter da udeleženec začuti zadovoljstvo ob 

ustvarjanju. Likovni terapevt lahko dela na temu, da udeleženec z MDR doseže naslednjo 

stopnjo razvoja likovnega izražanja. Vendar ne sme zastavljati nerealnih ciljev, ker oseba 

mogoče ne bo dosegla naslednje stopnje (Scott in Males, 1984). 
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 3. Empirični del 
 

 3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne oblike pomoči in podpore, s katerimi jim 

omogočamo kakovostno življenje. Kot ena izmed uspešnih metod se je pokazala PZLU, ki 

ponuja neogrožajočo in socialno sprejemljivo pot do samoizražanja, izboljšanja socialnih 

sposobnosti, reševanja problemov, opuščanja agresivnega vedenja in umirjanja (Henley, 2000; 

Epp, 2008; Got in Cheng, 2008, v Tsai, 2015). Dosedanje študije večinoma obravnavajo osebe 

z MDR brez pridruženih ČVT. Pri tej populaciji se pokazalo, da PZLU pozitivno vpliva na 

samopodobo, samozavest, samostojnost, iniciativnost, pozornost, socialno interakcijo in 

komunikacijo.  

Do sedaj je bila na slovenskem prostoru izvedena le ena študija primera, ki zajema populacijo 

oseb z MDR s pridruženimi ČVT. K. Škrbec (2016) je izvedla študijo primera obravnave 

deklice z zmernimi MDR s težjimi oblikami vedenjskih motenj. Deklica je bila po zaključeni 

obravnavi stara 17 let. Po šestih letih obravnave avtorica poroča, da je deklica precej bolj mirna 

in da se lažje spoprijema s premagovanjem stisk.  

Ena od redkih študij, ki vključuje populacijo odraslih oseb z MDR s pridruženimi ČVT, je 

Hackettova študija (2012, v Hackett, Rothwell in Lyle, 2015). Študija poroča, da izražanje skozi 

umetnost pozitivno vpliva na komunikacijo, mišljenje in samorefleksijo oseb z lažjo MDR s 

pridruženimi lažjimi vedenjskimi težavami. Vključene osebe so po šestih mesecih obravnave 

poročale, da jim je ustvarjanje slike, o kateri so se kasneje pogovorili s terapevtom, pomagalo 

pri razumevanju in organiziranju misli, čustev in vedenja.  

Pregledane študije primera ne zajemajo odraslih oseb z zmernimi MDR s pridruženimi lažjimi 

oblikami ČVT, zato s svojo raziskavo želim ugotoviti, ali lahko pomoč z umetnostjo uporabimo 

pri terapevtski obravnavi te populacije. Prav tako želim preučiti vpliv pomoči z likovno 

umetnostjo na kakovost življenja oseb z lažjo in zmerno MDR s pridruženimi lažjimi ČVT, ki 

zajema področja samopodobe, samostojnosti, samoiniciativnosti in vztrajnosti, komunikacije, 

socializacije ter na specifična področja vedenja, značilna za posamezne ČVT. 

 

 3.2. Cilji raziskave 

 

 spodbujanje pozitivne samopodobe, 

 spodbujanje samostojnosti pri udeležencih z MDR s pridruženimi ČVT, 

 vpliv na samoiniciativnost in vztrajnost pri udeležencih z MDR s pridruženimi ČVT, 

 vpliv na komunikacijo in socializacijo pri udeležencih z MDR s pridruženimi ČVT, 

 omilitev motečega vedenja, ki je posledica prisotnosti ČVT, 

 spodbujanje izražanja skozi likovno umetnost, 

 spodbujanje govornega izražanja. 
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 3.3. Raziskovalna vprašanja 

V sklopu raziskave bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1: Kakšen vpliv ima pomoč z likovno umetnostjo na posameznikovo samopodobo? 

2: Kakšen je vpliv likovne umetnosti na samostojnost posameznika? 

3: V kolikšni meri likovna umetnost vpliva na samoiniciativnost in vztrajnost posameznika? 

4: V kolikšni meri likovna umetnost krepi komunikacijo?  

5: Ali se socialni odnosi s pomočjo likovne umetnosti izboljšujejo? 

6: Ali pomoč z umetnostjo omili znake čustveno-vedenjskih težav? 

 

 3.4. Metodologija 

 

3.4.1. Metode in raziskovalni pristop 

 

Raziskovanje je usmerjeno v tri študije primera z lastno udeležbo. Metoda bo deskriptivna in 

kavzalno neeksperimentalna, s kvalitativnim in kvantitativnim pristopom. 

 

3.4.2. Vzorec 

 

Vzorec za raziskavo je bil izbran namensko. Kriteriji za vključitev v raziskavo so bili sledeči:  

̶ prepoznana lažja ali zmerna MDR, 

̶ prepoznane lažje oblike vedenjskih motenj, 

̶ starost od 18 do 40 let, 

̶ zanimanje za ustvarjalno delo. 

V raziskavo so bile vključene tri osebe z zmerno MDR. Vse osebe imajo lažjo obliko vedenjskih 

motenj. Ena oseba je ženskega spola in dve moškega spola. Udeleženci raziskave so stari med 

24 in 36 let. Osebe so vključene v dnevno ali celodnevno varstvo v VDC Tončke Hočevar, 

enota Šiška. Imena oseb v nadaljevanju so spremenjena zaradi varovanja osebnih podatkov.  

 

Splošen opis oseb: 

 

Jon (27 let) 

Preglednica 9 

Jon: splošen opis 

Diagnoza Zdravstvene težave 

zmerna MDR (spodnja meja 

funkcioniranja) 

skolioza  

Čustveno-vedenjske težave Medikamentozna terapija 

- destruktivno vedenje,  

- verbalno agresivno vedenje,  

/ 
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- odpor do avtoritete, 

- neprimerne navade v odnosu z drugimi. 

Interesi in močna področja 

Rad posluša narodno zabavno glasbo, riše, brusi keramiko ter pomaga pri hišnih in vrtnih 

opravilih. Zanima ga žaganje, kombajni in obdelava lesa. Hitro naveže stik s drugimi.  

Družina in družinsko razmerje 

Biva v stanovanjski skupnosti, v dvoposteljni sobi. Čez vikend biva doma z mamo, 2 sestrama 

in bratom. Družina ima nizek socialno ekonomski status. Mama ima podaljšano roditeljsko 

pravico.  

Zgodovina čustveno-vedenjskih težav 

V otroštvu so bile prisotne vedenjske težave. V šoli pa ni kazal čustveno-vedenjskih težav. S 

sprejemom v VDC (2016) se je pojavilo nepredvidljivo in izzivalno vedenje, s katerim 

poskuša pridobiti pozornost. Naenkrat se mu je v življenju spremenilo veliko stvari, prenehal 

je hoditi v šolo, čez teden ni več živel doma, ampak se je preselil v stanovanjsko skupnost, ker 

mama ni imela dovolj denarja, da bi ga vsak dan vozila v VDC. Pričakovanja v centru so 

drugačna, zahtevnejša, kot so bila v šoli. Ob vsem tem doživlja velike stiske, kar se odraža v 

neprimernem vedenju. Prav tako je pretirano zaupljiv do drugih in hitro pade pod vpliv drugih.  

Dosedanje obravnave 

Obiskoval je posebni program vzgoje in izobraževanja. Vključen je v dnevno varstvo v VDC-

ju, kjer zlaga pečate.  

 

Matjaž (24 let)  

Preglednica 10 

Matjaž: splošen opis 

Diagnoza Zdravstvene težave 

- zmerna MDR (zgornja meja 

funkcioniranja) 

težave s prekomerno telesno težo – zdravnica je 

prepisala redukcijske obroke 

Čustveno-vedenjske težave Medikamentozna terapija 

- nizka samopodoba, 

- čustvena nezrelost,  

- hiperaktivno vedenje,  

- verbalno agresivno vedenje, 

- destruktivno vedenje, 

- odpor do avtoritete, 

- nesprejemljivo seksualno vedenje. 

V preteklosti je jemal medikamentozno terapijo s 

psihostimulansi (Ritalin), od maja 2012 prejema 

Haldol, ki ga je predpisala pedopsihiatrinja, z 

namenom večje umirjenosti. 

Interesi in močna področja 
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V prostem času rad posluša glasbo in poje, zapomni si tudi besedilo pesmi v tujih jezikih. Prav 

tako pleše in igra, pri igranju je uspešen, rad ima pozornost, ki jo dobi pri nastopih in se zato 

tudi potrudi. Veseli ga tudi delo za računalnikom, zato bi se želel vpisati na računalniški tečaj.  

V VDC-ju pomaga čistilkam pri čiščenju, pri čemer ga motivira večji zaslužek. Opravlja tudi 

delo kurirja znotraj v hiše VDC-ja. Pri delu je zanesljiv, spreten in natančen, naloge opravi v 

skladu s pričakovanji. Delo mu omogoča poseben status in mobilnost v hiši VDC-ja, kar mu 

veliko pomeni. Ambiciozno se loti vsakega kooperantskega dela in se lahko nauči 

zahtevnejših faz določenega procesa. 

Družina in družinsko razmerje 

Živi v štiričlanski družini v občinski hiši. Mati in oče imata zdravstvene težave. Starša ga 

zanemarjata, sta nezainteresirana in vse prepuščata VDC-ju. Ne odzoveta se na srečanja in 

vabila na pogovore, čeprav le-to strokovnim delavkam v VDC-ju obljubita. Telefonski 

pogovori so redni in na pobudo VDC-ja. Matjaž se o družini ne pogovarja, tako ščiti sebe in 

družino pred ocenjevanjem.  

Z mlajšim bratom se ne razumeta dobro, a ga ima rad. Imata različne interese. Brat ga dolgo ni 

mogel sprejeti, z odraščanjem pa ga počasi sprejema in razume.  

Za njega bo v prihodnosti materialno poskrbljeno, saj bo babičino stanovanje nekoč njegovo.  

Zgodovina čustveno-vedenjskih težav 

Ob nezadovoljenih potrebah ima hude notranje frustracije, kar se kaže na nesprejemljivem 

socialnem vedenju. V preteklosti je v frustrirajočih situacijah odreagiral avtoagresivno, na 

primer tako, da je udarjal z glavo v steno. Sedaj je tega vedenja manj. Zelo ga vznemiri 

kritika, na njo reagira verbalno agresivno s povišano telesno napetostjo. Njegova čustvena 

eksplozivnost je podkrepljena z neustreznimi izrazi in nesprejemanjem avtoritete. Moč je 

opaziti obdobja povišane anksioznosti, psihofizični nemir. Hitro se počuti ogroženo oz. 

napadeno. Večkrat pride do konfliktov, ki jih ne zna rešiti brez tuje pomoči, sam pa redko 

prosi za pomoč. Pri nerazrešenih konfliktih je grob do manj sposobnih posameznikov, jih 

ponižuje in žali. Podobnega vedenja se poslužuje tudi, ko je v konfliktu z očetom in problem 

prinese od doma. 

Pozornost išče na neustrezne načine. Glasno komentira vedenje in videz ljudi, kar privede k 

konfliktom. Nagnjen je k tožarjenju in stalno testira meje pri pomembnih odraslih.  

Leta 2012 je spolno nadlegoval mlajšega učenca v šolski garderobi. V psihološki obravnavi je 

nakazal, da ga zanimajo predvsem mlajši fantje, da so mu všeč, da ga privlačijo in se jih želi 

dotikati. Kadar začuti tovrstne vzgibe, impulze, se zelo težko kontrolira. Pove, da so mu všeč 

tudi punce, vendar se glede na njegovo vedenje in pripovedovanje zdi, da ga ne zanimajo 

toliko iz telesnega oz. erotičnega vidika, temveč bolj zaradi pozornosti in potrditev, ki jo je z 

njihove strani deležen. Vezano na odnos do otrok, še vedno nima povsem jasne slike, kaj je 

prav, kaj je narobe. Ni prepričan, da je intimno dotikanje za otroke neprijetno, saj se je mlajši 

učenec ob dogodku v garderobi smejal. Iz česar on sklepa, da mu je bilo njegovo ravnanje 

všeč.  

Dosedajšnje obravnave 
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Obiskoval je prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 

kjer je bil vključen v redno psihološko obravnavo na šoli. Na psiholoških obravnavah je bil 

večinoma ustrezno motiviran. Upiral se je le, ko je bil v fazi močne vznemirjenosti, v kateri bi 

sprva odklanjal vsakršno obliko pomoči. Kljub temu se ga je z umirjenim pregovarjanjem 

navadno uspelo pripraviti, da pride v psihološki kabinet, kjer se je s pomočjo relaksacijskih 

tehnik umiril in postal dovzetnejši za delo na sebi. Psihološka obravnava je bila osredotočena 

na oblikovanje pozitivnejše samopodobe, funkcionalnejših bazičnih prepričanj o sebi ter 

krepitev pristnega selfa. Voden je tudi psihiatrinji. O spolnemu nadlegovanju, ki se je zgodilo 

v šoli, so bili seznanjeni tudi starši, Center za socialno delo in psihiatrinja. Psihiatrinja je 

opredelila težave kot zelo resne ter je priporočila, da se ga umakne iz okolja, kjer je v 

konstantnem stiku z mlajšimi otroki. Šola je predlagala premestitev v VDC. 

V VDC-ju je vključen v program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. 

Opravlja dela, kot so zlaganje ščipalk in sortiranje ovojnic. 

Kadar ga preplavi vznemirjenje in se ne more obvladovati ter je nedovzeten za kakršnekoli 

intervence, strokovni delavci VDC-ja s pogovorom počakajo, dokler se fiziološki del 

vznemirjenja ne poleže. Nato se z njim pogovorijo, ob dobri konkretni demonstraciji in 

poglobljenem pogovoru po konkretnem dogodku, se opraviči in ''posipa s pepelom''.  

Menijo, da potrebuje redno psihološko oz. najbolj psihoterapevtsko obravnavo in psihiatrično 

vodenje. Prav tako, zaradi narave njegovih težav in šibkejših zmožnosti lastne kontrole ter 

uvida bo vseskozi potreboval zunanji nadzor in spremljanje, hkrati pa tudi podporo in občutek 

sprejetosti. Sedaj ni vključen v psihološko obravnavo.  

 

Jana (36 let) 

Preglednica 11 

Jana: splošen opis 

Diagnoza Zdravstvene težave 

- zmerna MDR  - skolioza, 

- težave s ščitnico,  

- urinoinfekcije (urinska inkontinenca), 

- slab obtok krvi v rokah. 

Čustveno-vedenjske težave Medikamentozna terapija 

- čustvena nezrelost, 

- nerealna slika o sebi,  

- odpor do avtoritete, 

- neodgovorno vedenje, 

- nesprejemljivo seksualno vedenje, 

- hiperaktivno vedenje,  

- motnje hranjenja (telesna teža – 30 kg).  

/ 
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Interesi in močna področja 

Rada posluša glasbo in slika. Zanimajo jo človeško telo, zdravje in otroci. Želela bi biti 

prostovoljka v vrtcu. Rada pomaga drugim ljudem. Ima veliko prijateljev, s katerimi preživlja 

veliko prostega časa. V VDC-ju jo vključujejo tudi v kurirska dela.  

Družina in družinsko razmerje 

Odraščala je v štiričlanski družini (mama, oče in sestra). Družina ima nizek socialno 

ekonomski status. Mama je po poklicu trgovka. Ima podaljšano roditeljsko pravico, vendar pa 

je zaradi težkih družinskih razmer povsem nemočna in tudi nesposobna zaščititi Janine 

interese.  

Oče ji je umrl pred petimi leti. Po poklicu je bil tesar. Pretirano je užival alkohol in se je 

nasilno vedel do Jane. Včasih jo je odrinil in udaril. Jana je sprožila kazenski postopek proti 

očetu, z ovadbo za kazniva dejanja spolnega nadlegovanja in nasilništva. V času sodnega 

postopka mu je bil prepovedan stik z Jano. Obtožba je na koncu bila zavrnjena. Zaradi težav v 

komunikaciji s starši in konfliktov ter njihovega nerazumevanja njenih potreb v odraslosti se 

je obrnila na svetovalno službo.  

Mlajša sestra je obiskovala šolo s prilagojenim vzgojno-izobraževalnim programom, sedaj je 

nezaposlena. S svojim možem in dvema predšolskima otrokoma živi pri svojih starših v hiši. 

Od sestrine poroke in prvega poroda so strokovni delavci opažali, da se je Jana začela 

pritoževati zaradi konfliktov s starši ter njunega nerazumevanja. Po sestrinem drugem porodu 

sestra malokdaj pride na obisk in so v stiku po telefonu. Sestrin mož je na zahtevo mame dobil 

prepoved obiska, ker je menila, da slabi odnose med Jano in staršema. Ta varnostni ukrep je 

prenehal.  

Sestra, njen mož in starši so pogosto bili v konfliktih, ki jih niso zmogli reševati. Ob tem je 

poskušal pomagati Center za socialno delo in družinska terapevtka, vendar brez uspeha, ker 

sestra in mož nista želela sodelovati. Socialna delavka je mnenja, da je Jana v preteklosti bila 

po nepotrebnem vpletena v družinske konflikte.  

Jana sedaj živi v bivalni enoti, ker je sama izrazila željo, da bi bolj samostojno odločala o sebi 

in razmišljala o svoji prihodnosti.  

Zgodovina čustveno-vedenjskih težav 

V šoli se je vedla nedoraslo ter je imela odpor do avtoritete, ker se ne želi podrejati. V 

medsebojni komunikaciji je manipulirala, da bi dosegla željen rezultat.  

Jana je v preteklih letih doživela več travmatičnih dogodkov. Tri osebe, ki so vključene v 

VDC, so jo spolno nadlegovale. Jana se v teh situacijah prestraši in zmrzne.  

Največkrat jo je spolno nadlegoval Gospod X, ki je bil znanec njenih staršev. Večkrat je klical 

VDC in zahteval, da bolje poskrbijo za njo, ker po njegovem tega niso zadovoljivo opravljali. 

Želel je skrbeti za njo, ker je menil, da starši tega ne znajo. Gospod X je brez rednih 

dohodkov, starša sta menila, da zavaja Jano. Janina mama je takrat prepovedala, da se 

srečujeta. Jana je želela, da sta prijatelja in se je na skrivaj z njim srečevala. Po spolni zlorabi, 

ki jo je bila deležna od strani gospoda X, so zdravniki ugotovili nosečnost. Zaradi njene 

življenjske ogroženosti so naredili splav. Jana je v procesu sodelovala in se strinjala z 

odločitvijo. Kasneje je bila opravljena sterilizacija. O tem je odločila pristojna komisija na 
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Univerzitetnem Kliničnem Centru, ki je tudi VDC vprašala za mnenje. Takrat je bil sprožen 

kazenski postopek proti gospodu X, ki je dobil prepoved obiskov.  

Gospodinje v bivalni enoti pogosto opažajo, da se Jana ne drži pravil oz., da je pogosto po 

sobah moških sostanovalcev tudi v večernem času. Menijo, da izkazuje močne potrebe v 

navezovanju stikov, tudi fizičnih, z več moškimi. Prav tako fantje radi obiskujejo njo. Jana ne 

razlikuje, kaj pomenijo različne geste, objem, poljubi. Ne razume partnerskih odnosov ter 

sporočil in vedenja moških. Prisotna so tudi nihanja v razpoloženju in težave s spanjem. 

Z neskončnim govorjenjem o nepomembnih stvareh poskuša pridobiti pozornost in potrditve 

tam, kjer je njeno šibkejše področje. Pri pogovoru se težko odpre, prikriva čustva. Je negotova 

in ima izgrajeno nerealno sliko o sebi.   

Pri Jani je prisotna izredno nizka telesna teža, kar je posledica težav s ščitnico in motenj 

hranjenja. Občasno zavrača hrano, zaužije le male količine hrane in se dolgo hrani. Značilen 

vzrok za ta pojav je potreba po nadzoru nad lastnim življenjem.   

Poglobljene čustvene motnje so privedle do znižanega umskega funkcioniranja na besednem 

področju. Psihološki izvidi poročajo o diskrepanci med intelektualnimi besednimi in 

nebesednimi sposobnostmi. Njene sposobnosti so višje, kot je njena storilnost.  

Dosedajšnje obravnave in ukrepi 

Jana je sprva obiskovala šolo s prilagojenim vzgojno-izobraževalnim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom; ker je bila neuspešna, se je vpisala v posebni program vzgoje in 

izobraževanja. 

Zaradi travmatičnih dogodkov, ki jim je bila izpostavljena, je redno spremljana v 

Zdravstvenem domu.  

Jana je vključena v program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v sklopu 

katerega izdeluje suvenirje in predmete iz gline.  

Samoiniciativno je v stiku s socialno službo, ker želi imeti nadzor nad stvarmi v zvezi s seboj. 

Pogosto potrebuje obravnavo pri psihologu. Mama je kot zakonita zastopnica prepovedala 

obiske v VDC-ju in odhode z obiskovalci zunaj območja VDC-ja; to lahko stori le z njenim 

soglasjem, kar Jano izjemno moti.  

 

3.4.3. Merski inštrumentarij 

 

Za merjenje vpliva likovne dejavnosti na področja samostojnosti, pozornosti, komunikacije, 

socialnih odnosov in adaptivnega vedenja pri osebah z MDR s pridruženimi ČVT smo uporabili 

standardizirano AAMD-lestvico prilagoditvenega vedenja (Igrić in Fulgosi-Masnjak, 1991). 

Lestvica je sestavljena iz dveh delov: prvi del vključuje funkcionalno vedenje, drugi del pa 

neprilagojeno vedenje. Iz prvega dela lestvice smo uporabili področja samostojnosti, 

komunikacije, samoiniciativnosti in vztrajnosti ter socialne interakcije. Drugi del zajema 14 

področij: nagnjenost k nasilnemu vedenju in uničevanju, nesocialno vedenje, odpor do 

avtoritete, neodgovorno vedenje, introvertirano vedenje, stereotipno vedenje in navade, 

neprimerne navade v odnosih z drugimi, neustrezne govorne navade, neprimerne in nenavadne 

navade, avtoagresivno vedenje, hiperaktivno vedenje, nesprejemljivo seksualno vedenje, 

psihične motnje ter uživanje zdravil. 
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Lestvico uporabljajo predvsem specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki pa pomembne podatke 

dobijo od osebe, ki obravnavano osebo najbolj pozna. Rezultate iz lestvice smo interpretirali po 

navodilih v priročniku. Pridobljene točkovne rezultate iz lestvice smo za vsako osebo posebej 

vnesli v ocenjevalne obrazce za končne rezultate zaradi večje preglednosti podatkov. Priročnik 

vsebuje 22 tabel, po dve tabeli za vsako starostno skupino, v katerih so navedeni centilni rangi. 

S pomočjo tabel smo ugotavljali centilne range za izbrano osebo in jih nato vnašali na ustrezno 

mesto v list za profil osebe. 

Visoki dosežki na enem področju v 1. delu lestvice pomenijo, da je oseba dosegla sprejemljivo 

vedenje ter da lahko pričakujemo napredek brez posebnih intervencij. Vsekakor je priporočljivo 

delo tudi na teh področjih, ker rezultati lahko pozitivno vplivajo na druga področja, ki so manj 

razvita. V 2. delu lestvice visoki rezultati pomenijo, da je pri osebi izraženo nesprejemljivo 

vedenje oz. čustveno-vedenjske motnje. Nizki dosežki na 1. delu lestvice lahko vplivajo na 

nezaželene rezultate na 2. delu lestvice in obratno. Merske karakteristike so veljavne in 

zanesljive, saj gre za preizkušen test. 

Za merjenje vpliva likovne dejavnosti na področje samopodobe smo uporabili vprašalnik, 

prilagojen po Evalvacijskem listu pomoči z umetnostjo avtorice E. Bizjak (2007). Vprašalnik 

vsebuje 8 trditev s področja samopodobe. Vsako trditev ocenjevalec oceni na 5-stopenjski 

lestvici: 1 = sploh ne drži, 2 = v glavnem ne drži, 3 = delno drži, 4 = v glavnem drži, 5 = povsem 

drži. Vprašalnik reši strokovna oseba, ki z osebo preživi največ časa oz. jo dobro pozna.  

 

3.4.4. Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Kontaktirali smo VDC Tončke Hočevar in jih prosili za sodelovanje. Po pridobljenem soglasju 

ustanove smo skupaj s psihologinjo ali strokovno delavko naredili izbor oseb, ki ustrezajo 

kriterijem za vključitev v raziskavo. Izbrane osebe smo seznanili s potekom 

likovnoterapevtskega procesa ter pridobili njihovo soglasje za sodelovanje v raziskavi. Osebam 

smo razdelili soglasja za skrbnike. Po vrnjenih soglasjih za skrbnike smo določili termine za 

likovnoterapevtska srečanja. Pred začetkom srečanj smo od psihologinje in strokovne delavke 

ter iz dokumentiranih virov pridobili splošne podatke o osebah. Dokumentirani viri zajemajo 

anamnestične podatke, pisno gradivo specialnega pedagoga in drugih strokovnjakov, ki so 

delali ali delajo z obravnavano osebo. Podatke za izpolnjevanje lestvice in vprašalnika smo 

pridobili od strokovne osebe, ki z obravnavano osebo dela v dnevnem varstvu v VDC ali v 

bivalni skupnosti. Lestvico in vprašalnik smo izpolnili pred začetkom srečanj (začetek 

novembra 2016) in po koncu srečanj (sredina julija 2017). 

Prvih 8 srečanj, ki so trajala po 60 minut, smo namenili individualni obravnavi vsakega 

posameznika. V sklopu skupinske obravnave smo imeli 40 srečanj, ki so trajala po 90–120 

minut, enkrat oz. dvakrat tedensko. Vsaka oseba ima prisotnost na najmanj 32 srečanjih.  

Pri evalvaciji pomoči z likovno umetnostjo smo uporabili splošne podatke o osebah, rezultate 

lestvice in vprašalnika v začetni in končni fazi, metodo analize situacije, kjer smo uvrstili kratek 

opis, analizo posameznih srečanj in fotografije likovnih del, ter analize po vsakih desetih 

srečanjih, vključno z intervjuji z udeleženci ter osebnimi pogovori s strokovnimi delavkami.  

 

3.4.5. Postopek obdelave podatkov 
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Lestvične podatke smo obdelali s kvantitativnim prikazom točk pred in po raziskavi, na vseh 6 

opazovanih področjih (samopodoba, samoiniciativnost in vztrajnost, samostojnost, 

komunikacija, socialni odnosi in ČVT). Za obdelavo pridobljenih podatkov smo uporabili 

kvalitativno analizo, ki vključuje kodiranje, kategoriziranje in razlago.  

 

 3.5. Rezultati z interpretacijo 

 

3.5.1. Predstavitev rezultatov pred začetkom obravnave 

 

Jon 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe: 

 

1Preglednica 12  

Jon: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti. 1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase. 1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim. 1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek. 1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk: 

Možne točke:  

23 

40 

 

 

 

Slika 8. Jon: Odgovori na vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe 

  

0 1 2 3 4 5

Zaveda se lastnega telesa

Pozna svoje telesne sposobnosti

Pozna svoje lastnosti

Zna se postaviti za se

Ve, da lahko pomaga drugim

Zase misli, da je dober človek

V družbi se sproščeno prehranjuje

V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

 

Preglednica 13 

Jon: Kvantitativni prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
66 17 9 17 

Možne točke: 107 39 20 26 

 

Preglednica 14  

Jon: Kvalitativni prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Nož uporablja za rezanje in mazanje. Pije tako, da drži kozarec v eni 

roki in ne poliva. V restavraciji lahko naroči enostaven obrok.  

Uporaba sanitarij Podnevi je vedno vzdržen, nima neprijetnosti z uporabo WC-ja. 

Sleče spodnje perilo in gre na WC brez tuje pomoči ter se usede na 

straniščno desko. Toaletnega papirja ne uporabi in po opravljeni 

potrebi ne spusti vode. Po opravljeni potrebi se sam obleče, rok si 

ne umije.  

Čistoča Roke in obraz si umije z vodo in milom ter se obriše. Okopa in obriše 

se s pomočjo. Če se ga ne opomni, ne menjuje redno spodnjega 

perila in ne vzdržuje higiene telesa. Opazi se neprijeten vonj izpod 

pazduhe. Sam si ne očisti nohtov. Po opozarjanju uporablja zobno 

pasto in krtačko.  

Zunanji videz  Hodi tako, da je eno stopalo zasukano navznoter. Noge vleče po 

tleh. Če se ga ne opomni, nosi neprimerne kombinacije (barv) 

oblačil. Ne pozna razlike med vsakdanjimi in prazničnimi 
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oblekami in čevlji. Ne izbere primernih oblačil glede na različne 

vremenske razmere. 

Skrb za oblačila Ne zmore samostojno skrbeti za oblačila.  

Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sam. Obuje in sezuje se samostojno. 

Ne zmore zavezati in razvezati vezalk.  

Potovanje Lahko gre okrog VDC-ja, stanovanjske skupnosti in doma in se ne 

izgubi. Ne zmore samostojno potovati z javnim prevozom. 

Ostale aktivnosti Ne zna uporabiti telefona. Sam si pripravi posteljo za spanje, v 

posteljo gre brez tuje pomoči, sam se pokrije ipd. Ima običajen 

apetit, jé zmerno.  

- Komunikacija 

Izražanje S tiskanimi črkami napiše lastno ime. Govori v enostavnih stavkih. 

Sliko opisuje s poimenovanjem oseb in predmetov na njej.  

Razumevanje Ne prepozna nobene napisane besede, razen svojega imena. Razume 

navodila, ki vsebujejo npr. 'na', 'v', 'za', 'pod' itd. Razume navodila, 

ki se nanašajo na vrstni red dogodkov.  

Govor v socialnih 

situacijah 

Je družaben in se pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o 

stvareh, ki ga zanimajo. Razume razlago stvari, dogodkov. V 

pogovoru se primerno odziva. 

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Udeleži se ali izvede aktivnost le, če ga določimo ali usmerimo. 

Treba ga je siliti, da nekaj naredi. Nima ambicij. Videti je, kot da 

ga nič ne zanima. Nalogo opravi zadnji, ker izgublja čas. Odvisen 

je od pomoči drugih; tudi takrat, ko tega ni treba. 

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih je pozoren največ 10 minut 

(pri igri z lego kockami). 

Prosti čas Prosti čas organizira ustrezno, na enostavni ravni, npr. gleda TV, 

posluša glasbo, radio in podobno.  

- Socialna interakcija  

Pomaga, če ga prosimo za pomoč. Pokaže obzirnost do čustev drugih. Pozna člane lastne 

družine in ljudi izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. kaj počnejo, njihove 

naslove, odnos do njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so mu bližji, npr. imena 

uporabnikov, sosedov in podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, 

npr. osebe s TV-ja ipd. Z drugimi je v interakciji vsaj kratek čas, npr. pokaže ali posodi 

stvari, vpraša ''Kako je?'', ''A bo?''. V skupinskih aktivnostih sodeluje, če se ga spodbuja, je 

pasivni udeleženec. Preveč je domač s tujimi ljudmi. Naredi vse, da bi si pridobil prijatelje. 

Ne kaže sebičnega vedenja.  
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3. Neprilagojeno vedenje 

 

Preglednica 15 

Jon: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)         

(90)         

(80)         

(70)         

(60)         

(50)         

(40)         

(30)         

(20)         

(10)         

Dosežene 

točke: 
13 6 3 3 2 4 6 5 

 

Preglednica 16 

Jon: Kvalitativni prikaz rezultatov za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

- Nesocialno vedenje 

Pogosto Govori laži ali pretirava, ko govori z drugimi. Moti tuje delo. Uporablja tuje 

stvari brez vprašanja. Ne razlikuje med svojim in tujim.  

Včasih Ne vrača sposojenega. Izgublja predmete, ki pripadajo drugim. Uporablja 

žaljivke. Uporablja kletvice, prostaške besede. Vpije z grdimi besedami.  

- Odpor do avtoritete 

Pogosto Dolgo okleva, preden se loti zadane naloge. 

Včasih Ima negativen odnos do pravil, vendar se običajno ravna po njih. Treba ga 

je siliti, da spoštuje vrstni red v vrsti (kosilo, vstopnice ipd.). Krši pravila 

(npr. pravila obnašanja). Odklanja sodelovanje pri aktivnostih, ki so 

obvezne za vse (delo).  

- Neodgovorno vedenje 
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Včasih Jemlje tuje stvari, ki niso zaklenjene ali shranjene. Jemlje tuje stvari, tako 

da odpira (predale, omare ipd.). Laže o sebi in o drugih. 

- Introvertirano vedenje 

Pogosto Dolgo časa sedi ali stoji v enakem položaju. 

Včasih Nič ne dela, temveč sedi in gleda druge. 

- Neprimerne navade v odnosu z drugimi 

Pogosto Neprimerno riga. 

- Neustrezne govorne navade 

Pogosto Se histerično smeji, hihita. 

Včasih Govori sam s seboj. Nenehno ponavlja določeno besedo ali frazo (ponavlja 

opozorila). 

- Neprimerne in nenavadne navade 

Pogosto Se zadržuje na nekem določenem, najljubšem mestu (pri oknu in na terasi). 

Boji se iti gor in dol po električnih stopnicah.  

Včasih Enkrat se je igral z blatom tako, da ga je razmazal po stenah. Igra se v WC-

školjki z gelom za dezinfekcijo (rožica, ki se prilepi za notranjo stran 

školjke) . 

- Psihične motnje 

Pogosto Ima previsoko mnenje o sebi (pravi, da vse zna). Obnaša se prestrašeno v 

novem okolju. 

Včasih Brez razloga govori, da nekateri ljudje ali stvari v njemu izzivajo strah. 
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Matjaž  

 

 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe:  

 

Preglednica 17 

Matjaž: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti. 1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase.  1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim. 1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek.  1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk: 

Možne točke: 

27 

40 

 

 

 

 

 

Slika 9. Matjaž: Odgovori na vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe 

 

 

  

0 1 2 3 4 5

1. Zaveda se lastnega telesa

2. Pozna svoje telesne sposobnosti

3. Pozna svoje lastnosti

4. Zna se postaviti za se

5. Ve, da lahko pomaga drugim

6. Za se misli, da je dober človek

7. V družbi se sproščeno prehranjuje

8. V svoji koži se dobro počuti/ sprejema…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

 

Preglednica 18 

Matjaž: Kvantitativen prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
106 39 20 26 

Možne točke 107 39 20 26 

 

Preglednica 19 

Matjaž: Kvalitativni prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Pri hranjenju in pitju je popolnoma samostojen. Pravilno in spretno 

uporablja nož in vilico. Pije tako, da drži kozarec v eni roki in ne 

poliva. V restavraciji lahko samostojno naroči celoten obrok. 

Uporaba sanitarij Vedno je vzdržen – nikoli ni imel neprijetnosti z uporabo WC-ja. 

Popolnoma je samostojen pri opravljanju potrebe: sleče spodnje 

perilo, se usede na straniščno desko, pravilno uporabi toaletni papir, 

po opravljeni potrebi spusti vodo, se obleče in umije roke.  

Čistoča Samostojno umije roke in obraz z vodo in milom ter jih obriše. 

Pripravi se in okopa brez pomoči. Včasih se opazi neprijeten vonj 

izpod pazduhe. Pravilno umiva zobe s krtačko in pasto, s premiki 

gor–dol. 

Zunanji videz  Ima urejen zunanji videz. Izbira ustrezna oblačila in obutev glede na 

vremenske razmere, vsakdanje ali svečane priložnosti.  

Skrb za oblačila Samostojno skrbi za oblačila in obutev. 

Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sam. Samostojno obuje in sezuje 

čevlje, zaveže in razveže vezalke.  
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Potovanje Gre lahko nekaj ulic stran od doma ali šole in se ne izgubi. 

Samostojno potuje z javnim prevozom (vlakom, avtobusom) in s 

taksijem v znano ali neznano smer.  

Ostale aktivnosti Uporablja stacionarni telefon in mobilni telefon. Sam si pripravi 

posteljo za spanje. V posteljo gre brez tuje pomoči, sam se pokrije 

ipd. Pravilno uporablja preproste poštne storitve. Skrbi za zdravje, 

npr. preobleče mokra oblačila. Sam poskrbi, če se poreže, opeče ipd. 

Zna uporabljati zdravstvene usluge. Po potrebi se obrne na javne 

službe (zdravstveno zavarovanje, itd.). 

- Komunikacija 

Izražanje Piše smiselna in razumljiva krajša besedila. Govori tekoče. 

Uporablja sestavljene stavke, ki vsebujejo besede, kot so 'ker', 

'ampak' itd. Opisuje dogajanje na sliki.  

Razumevanje Bere knjige, primerne za otroke od 9. leta naprej. Razume navodila, 

ki vsebujejo npr. 'na', 'v', 'za', 'pod' itd. Razume navodila, ki se 

nanašajo na vrstni red dogodkov, (npr. 'najprej naredi to, nato tisto') 

ter navodila, ki zahtevajo odločitve (npr. 'Naredi to, če …' ali 'Tega 

ne naredi, če …').  

Govor v socialnih 

situacijah 

Uporablja fraze, kot sta 'prosim' in 'hvala'. Je družaben in se 

pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o športu, družini, 

skupinskih aktivnostih itd. Razume razlago stvari, dogodkov. 

Govori smiselno in se v pogovoru primerno odziva. Bere knjige, 

revije, časopise. Zgodbo ponovi z ali brez težav. Precej dobro 

izpolnjuje obrazce.  

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Je pobudnik večine svojih aktivnosti, npr. iger, nalog.  

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih, kot npr. igranje iger, 

branje, čiščenje, je pozoren več kot 15 minut. 

Prosti čas V prostem času organizira aktivnosti na precej kompleksni ravni, 

npr. igra karte na turnirjih. Ima konjičke, npr. slikanje, zbira karte. 

Prosti čas organizira ustrezno, na enostavni ravni, npr. gleda TV, 

posluša glasbo, radio in podobno. 

- Socialna interakcija  

Drugim ponudi pomoč. Pokaže interes za delo ali za stvari drugih. Skrbi za lastnino drugih. 

Upravlja ali ureja zadeve drugih, če je treba. Pokaže obzirnost do čustev drugih. Pozna ljudi 

izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. kaj počnejo, njihove naslove, odnos do 

njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so mu bližji, npr. imena uporabnikov, sosedov in 

podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, npr. osebe s TV-ja ipd. 

Sodeluje v skupinskih igrah ali aktivnostih. Začne skupinske aktivnosti (kot vodja ali 

organizator). Ne kaže sebičnega vedenja.  

 

  



 

 
60 

3. Neprilagojeno vedenje 

 

Preglednica 20 

Matjaž: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
1 2 4 4 

 

Preglednica 21 

Matjaž: Kvalitativni prikaz rezultatov za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

- Nesocialno vedenje 

Včasih Drugim govori, kaj naj delajo.  

- Neprimerne in nenavadne navade 

Pogosto  Poje in pleše na javnih mestih (avtobusna postaja, trgovina …). 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 

Pogosto Spolno nagnjenje do dečkov 

Včasih Njegovo seksualno vedenje je treba nadzorovati. Brez nadzora mladoletnim 

osebam odpenja gumbe, se jih dotika, da bi zadovoljil svoje potrebe.  

- Psihične motnje 

Včasih Ne zna presoditi o lastnih omejitvah. Želi nenehne in nerealne pohvale. 

Nenehno mu je treba dvigovati samozavest. Zdi se, da nima emocionalne 

kontrole. 
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Jana 

 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe: 

 

Preglednica 22 

Jana: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti. 1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase. 1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim. 1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek. 1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk:  

Možne točke:  

31 

40 

 

 

 

 

 

Slika 10. Jana: Odgovori na vprašalnik nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe 

  

0 1 2 3 4 5

Zaveda se lastnega telesa

Pozna svoje telesne sposobnosti

Pozna svoje lastnosti

Zna se postaviti za se

Ve, da lahko pomaga drugim

Za se misli, da je dober človek

V družbi se sproščeno prehranjuje

V svoji koži se dobro počuti/ sprejema samega…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

 

Preglednica 23 

Jana: Kvantitativni prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
71 30 11 17 

Možne točke: 107 39 20 26 

 

Preglednica 24 

Jana: Kvalitativni prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Nož uporablja za rezanje in mazanje. V javnih lokalih lahko sama 

naroči pijačo. Pije tako, da drži kozarec v eni roki in ne poliva. 

Včasih govori s polnimi usti in jé prepočasi.  

Uporaba sanitarij Včasih ni vzdržna, občasno ima neprijetnosti z uporabo WC-ja. 

Samostojna je pri opravljanju potrebe, le pri opravljeni potrebi se 

sama ne spomni, da bi umila roke.  

Čistoča Samostojno si roke umije z milom, obraz z vodo. Le po opozarjanju 

se okopa in obriše, ampak zelo površno. Če se jo ne opomni, ne 

menjuje redno spodnjega perila in ne vzdržuje higiene telesa. 

Opazen je neprijeten vonj izpod pazduhe. Brez opozorila si sama ne 

očisti nohtov. Uporablja zobno pasto in krtačko, ampak si ne ščetka 

redno zobe. Nima menstruacije zaradi sterilizacije.  

Zunanji videz  Pri Jani je glava nekoliko povešena, ramena so upognjena in 

povešena, hodi z razmaknjenimi nogami (šibka muskulatura zaradi 

problemov s ščitnico). Če se jo ne opomni, ponovno obleče umazana 

oblačila, nosi neprimerne kombinacije (barv) oblačil. Ne pozna 
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razlike med vsakdanjimi in prazničnimi oblekami in čevlji. Ne 

izbere primernih oblačil glede na različne vremenske razmere. 

Skrb za oblačila Ni sposobna samostojno skrbeti za oblačila in obutev. Obleko pošlje 

na pranje z opozarjanjem. 

Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sama. Obuje in sezuje se pravilno, 

brez tuje pomoči. Vezalke razveže brez pomoči drugega, zavezati 

jih ne zna. Večinoma ima obutev na ježek. 

Potovanje Jana gre lahko nekaj ulic stran od doma ali šole in se ne izgubi. 

Samostojno uporablja mestni avtobus v znani smeri. 

Ostale aktivnosti Zna uporabiti telefonski imenik. Redno uporablja mobilni telefon in 

stacionarni telefon. Sama si pripravi posteljo za spanje. Brez tuje 

pomoči gre v posteljo. Preobleče si mokra oblačila, ne da se jo 

opomni. Zna uporabljati zdravstvene usluge. 

- Komunikacija 

Izražanje S pisanimi ali tiskanimi črkami lahko napiše do 40 besed. Govor je 

hiter in tih kot šepetanje, zahteva napor in je nerazumljiv. Včasih 

uporablja sestavljene stavke, ki vsebujejo besede, kot so 'ker', 

'ampak' itd. Lahko opiše dogajanje na sliki. 

Razumevanje Bere kratka opozorila. Razume navodila, ki vsebujejo npr. 'na', 'v', 

'za', 'pod' itd. Razume navodila, ki se nanašajo na vrstni red 

dogodkov, ter navodila, ki zahtevajo odločitve.  

Govor v socialnih 

situacijah 

Uporablja fraze, kot sta 'prosim' in 'hvala'. Je družabna in se 

pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o družini, skupinskih 

aktivnostih itd. Razume razlago stvari, dogodkov. V pogovoru 

smiselno govori in se primerno odziva. Zgodbo ponovi s težavami. 

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Samostojno raziskuje okolico, npr. hišo, dvorišče. Njeno gibanje je 

počasno in lenobno. 

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih je pozorna največ 15 minut, 

pozornost vzdrži ob likovnemu ustvarjanju. Hitro jo lahko spravimo 

ob pogum. Ne uspe dokončati nalog. Skače od ene aktivnosti do 

druge. Potrebuje stalno opominjanje, da dokonča nalogo.  

Prosti čas Prosti čas organizira ustrezno, na enostavni ravni, npr. gleda TV, 

posluša glasbo, radio in podobno. 

- Socialna interakcija  

Pomaga, če jo prosimo za pomoč. Pokaže obzirnost do čustev drugih. Pozna člane lastne 

družine. Pozna ljudi izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. kaj počnejo, njihove 

naslove, odnos do njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so ji bližji, npr. imena učencev, 

sosedov in podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, npr. osebe s 

TV-ja ipd. Sodeluje v skupinskih igrah ali aktivnostih. V skupinskih aktivnostih sodeluje, če 

se jo spodbuja (pasivni udeleženec). Ne kaže sebičnega vedenja. Preveč je domača s tujimi 

ljudmi. Naredi vse, da bi si pridobila prijatelje. Vedno se za nekoga prijema. 
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3. Neprilagojeno vedenje 

 

Preglednica 25 

Jana: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)        

(90)        

(80)        

(70)        

(60)        

(50)        

(40)        

(30)        

(20)        

(10)        

Dosežene 

točke: 
2 15 3 2 3 6 11 

 

Preglednica 26 

Jana: Kvalitativni prikaz rezultatov 

- Nesocialno vedenje 

Včasih Pretirava, ko govori drugim. Ne ozira se na druge (npr. če je drugim vroče ali 

hladno (na javnih mestih) odpira in zapira okna, nastavlja termostat ipd.). 

- Odpor do avtoritete 

Pogosto Dolgo okleva, preden se loti zadane naloge. Zamuja na kraj, kjer bi morala 

nekaj narediti. Brez dovoljenja zapusti kraj, kjer izvaja določeno aktivnost 

(delavnico, atelje). Ne ostaja na svojem mestu na skupnih sestankih in drugih 

aktivnostih.  

Včasih Odklanja sodelovanje pri aktivnostih, ki so obvezne za vse (zaposlitvene 

dejavnosti). Naredi se gluho in ne upošteva navodil. Ni pozorna na navodila. 

Dela nasprotno od tistega, kar se od nje zahteva. Ko odide, se ne vrne več na 
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kraj, kjer bi morala biti. Domov ali na mesto bivanja se vrne pozno ponoči. 

Nagnjena je k izogibanju aktivnostim. 

- Neodgovorno vedenje 

Včasih Resnico obrača v svojo korist. Laže v zvezi z nekim dogodkom. Laže o 

drugih. 

- Neprimerne in nenavadne navade 

Pogosto Glasno škriplje z zobmi. 

- Hiperaktivno vedenje 

Pogosto Nenehno govori. 

Včasih Ne more sedeti pri miru niti za kratek čas. 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 

Pogosto Se pretirano objema in dotika na javnih mestih. Njeno seksualno vedenje je 

treba nadzorovati. Je pretirano seksualno aktivna.  

- Psihične motnje 

Pogosto Ne zna presoditi o lastnih omejitvah. Ima previsoko mnenje o sebi. Ima 

nerealne načrte. Išče nenehno pozornost druge pomembne osebe. 

Včasih Želi nenehne in nerealne pohvale. Nenehno ji je treba dvigovati samozavest. 

Menja razpoloženja brez očitnega razloga.  
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3.5.2. Primeri priprav individualnih in skupinskih srečanj  

 

Srečanja so potekala v prostoru za dnevno bivanje v VDC-ju. Prilagamo nekaj primerov kratkih, 

okvirnih priprav individualnih in skupinskih srečanj, ki vsebujejo: obliko dela, temo likovnih 

srečanj, kratkoročne cilje, uporabljene likovne tehnike in druge pripomočke ter potek srečanj z 

uvodom, glavnim delom in zaključkom. Zaradi različnih sposobnosti udeležencev so aktivnosti 

pri izvajanju PZLU prilagojene glede na posameznikove zmožnosti. 

 

Preglednica 27 

Primeri priprav individualnih in skupinskih srečanj 

Individualno delo                                                            (60 min) 

1. srečanje Tema: Ekspresivno risanje (čečkanje) 

 Kratkoročni cilji:  

- spoznavanje in navezovanje stika 

- raziskuje različne likovne tehnike 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- aktivno sodeluje pri risanju ekspresivnih risb 

- aktivno išče podobe v ekspresivnih risbah 

- podobe imenuje  

- pove kako se počuti 

Likovne tehnike: risalni listi A4-formata, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, 

čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- kratek pogovor, predstavitev 

srečanj in pravil 

- iskanje podob v 

ekspresivnih risbah 

- pogovor 

2. srečanje Tema: Kaj rad počnem 

 Kratkoročni cilji: 

- spoznavanje in navezovanje stika 

- opiše se v petih stavkih 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- pove, kaj je narisal/-a  

- pove, kako se počuti kadar počne aktivnost, ki jo je narisal/-a 

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3, A2), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene 

barve, čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, 

svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- 5 stvari, s katerimi bi se opisal/-a - risanje aktivnosti, ki 

jo rad/-a počne 

- pogovor 

3. srečanje Tema: Prosto izražanje 

 Kratkoročni cilji:  

- razgibava se po demonstraciji z ritmom 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- prosto se izraža 

- pove, kaj je narisal/-a, kako se počuti 
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Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3, A2), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene 

barve, čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, 

svinčniki, voščenke 

Pripomočki: računalnik (glasba), plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- razgibavanje ob umirjeni glasbi - prosto izražanje - pogovor 

Skupinsko delo                                                         (90–120 min) 

1. srečanje Tema: Katera žival sem? 

 Kratkoročni cilji: 

- nežno in z občutkom se tapka 

- ob tapkanju se sprosti 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- riše žival, ki mu/ji je podobna  

- predstavi, kaj je narisal/-a, kako se počuti 

- pozen/-na je na demonstracijo Ritma upanja 

- posnema Ritem upanja 

- zapomni prvi del Ritma upanja 

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, 

čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, 

voščenke  

Pripomočki: računalnik, plastične posodice  

Uvod Glavni del Zaključek 

- kratek uvod v skupinska srečanja 

in predstavitev pravil 

- tapkanje po telesu ob glasbi 

- risanje/slikanje živali, 

ki je najbolj podobna 

njihovi osebnosti  

- pogovor 

- učenje Ritma upanja 

2. srečanje Tema: Skupinsko brezbesedno ustvarjanje 

 Kratkoročni cilji: 

- pozoren/-a je na demonstracijo uvodne aktivnosti 

- zrcalno posnema gibe osebe, s katero je v paru 

- pri risanju se ne pogovarja 

- uporabi ves material 

- pozoren/-a je na delo drugih 

- smiselno dopolnjuje risbo 

- pove, kako se počuti  

- posnema Ritem upanja 

- zapomni si drugi del Ritma upanja 

Likovne tehnike: risalni list A1, barvni svinčniki, flomastri, vodene barve, čopiči za 

vodene barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- igra ''Zrcaljenje'' v paru - ustvarjanje skupinske 

slike 

- pogovor 

- učenje Ritma upanja 

3. srečanje Tema: Portret 

 Kratkoročni cilji: 

- v dveh minutah se predstavi osebi, s katero je v paru 

- zapomni si vsaj 5 stvari o osebi in jo predstavi drugim 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- slika portret druge osebe v skupini 

- predstavi koga je narisal/-a in pove nekaj lepega o tej osebi 

- posnema Ritem upanja 
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- zapomni si drugi del Ritma upanja 

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3), vodene barve, čopiči za vodene barve, tempere, 

čopiči za tempere 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- avtobiografija v dveh minutah - risanje portreta - pogovor 

- učenje Ritma upanja 

9. srečanje Tema: Moji prijatelji 

 Kratkoročni cilji: 

- izbere in pripravi barvo za ustvarjanje 

- tapka s folijo z mehurčki po ritmu glasbe 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- riše prijatelje 

- predstavi svojo risbo/sliko 

- pove, kaj mu prijateljstvo pomeni 

- pove, kako se počuti 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi (A1, A3, A4), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene 

barve, čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, akrilne barve, barvne krede in 

fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice, klasična glasba 

Uvod Glavni del Zaključek 

- ustvarjanje s folijo z mehurčki ob 

glasbi 

- risanje prijateljev - pogovor 

- Ritem upanja 

10. srečanje Tema: Bivanje v VDC-ju 

 Kratkoročni cilji: 

- s pantomimo prikaže eno aktivnost, ki jo počne v VDC-ju 

- aktivno sodeluje pri skupinskem dogovoru o vsebini risbe/slike  

- upošteva predloge drugih 

- samostojno pripravi material za risanje/slikanje 

- enakovredno prispeva k ustvarjanju risbe/slike 

- predstavi, kako je prispeval/-a k ustvarjanju risbe/slike 

- predstavi risbo/sliko 

- pove, kako se počuti 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni list A1, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za 

vodene barve, tempere, čopiči za tempere, akrilne barve, barvne krede in fiksir, svinčniki, 

voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Uvod Uvod 

- pantomima na temo bivanje v 

VDC-ju 

- skupinsko risanje na 

temo bivanja v VDC-ju 

- pogovor 

- Ritem upanja 

11. srečanje Tema: Jaz 

 Kratkoročni cilji: 

- nariše ekspresivno risbo 

- išče podobe v ekspresivni risbi 

- imenuje podobe v ekspresivni risbi 

- riše obris telesa drugega udeleženca 

- v svojem obrisu riše svoje močne in šibke strani 

- predstavi svojo risbo/sliko 

- pove, kako se počuti 
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- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi formata A4, A0, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene 

barve, čopiči za vodene barve, tempere, čopiči za tempere, akrilne barve, barvne krede in 

fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- skupinsko iskanje podob v 

ekspresivni risbi 

- risanje obrisov teles 

(močne in šibke strani) 

- pogovor 

- Ritem upanja 

20. srečanje Tema: Čustva – Sreča 

 Kratkoročni cilji: 

- giba se po ritmu glasbe 

- aktivno sodeluje pri pogovoru o sreči 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- riše/slika na temo sreče 

- predstavi svojo risbo/sliko 

- pove, kako se počuti 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za 

vodene barve, tempere, čopiči za tempere, akrilne barve, barvne krede in fiksir, svinčniki, 

voščenke 

Pripomočki: plastične posodice, računalnik (vesela klasična glasba, npr. Johann Strauss 

– Tritsch Tratsch Polka) 

Uvod Glavni del Zaključek 

- ob glasbi ustvarja gibalne vzorce  

 

- pogovor na temo sreča 

- risanje ''Sreče'' 

- pogovor 

- Ritem upanja 

38. srečanje Tema: Objem 

 Kratkoročni cilji: 

- izbere osebo, ki ji želi podariti objem, in jo objame 

- objame samega/sama sebe 

- riše objem z izbrano osebo 

- predstavi risbo/sliko 

- objame se z vsemi udeleženci 

- pove, kako se počuti  

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za 

vodene barve, tempere, čopiči za tempere, akrilne barve, barvne krede in fiksir, svinčniki, 

voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- podari objem - risanje objema z 

izbrano osebo 

(prijateljem, simpatijo, 

bratom …) 

- pogovor 

- Ritem upanja 
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3.5.3. Opis in analiza srečanj 

Po vsakemu srečanju smo sproti pisali analize srečanj, ki vključujejo opažanja pri izražanju in 

pogovoru v uvodnem, glavnem in zaključnem delu, analizo realizacije kratkoročnih ciljev. Po 

vsakih osmih srečanjih smo za vsako osebo naredili analizo, pri kateri smo uporabili tabelo, ki 

sta jo podala avtorja J. Scott in B. Males (1984). Tabela vrednoti ustvarjene izdelke, vedenje 

ter koristnost PZLU. Te analize smo oddali tudi strokovnim delavkam v VDC-ju. V 

nadaljevanju prilagamo nekaj primerov priprav in analiz srečanj ter analiz po osmih srečanjih 

za vsako osebo.  

- Individualna srečanja 

 

Jon 

Preglednica 28 

Jon: Primer priprave in analize individualnih srečanj 

8. individualno 

srečanje 
Ime: Jon 

Vsebina srečanja 

Tema: Prosto izražanje 

Kratkoročni cilji: 

- pove, katero pesem želi poslušati 

- sprosti se ob poslušanju pesmi 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- izkaže zadovoljnost z ustvarjeno risbo/sliko 

- pove, kako se počuti  

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za vodene 

barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice, računalnik 

Uvod Glavni del Zaključek 

- voščilo za rojstni dan in 

poslušanje glasbe po želji 
- prosto risanje - pogovor 

Analiza srečanja 

8. individualno 

srečanje  

Ime: Jon 

Uvod: - voščilo za rojstni dan in poslušanje glasbe po želji 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Jon je imel rojstni dan, na začetku sem mu voščila in dala čokolado. Zahvalil se je, čokolado 

je odložil na mizo. Povedala sem mu, da danes za uvod lahko izbere eno pesem po želji. 

Nasmehnil se in povedal: »Poljanški!« (Ansambel bratov Poljanšek). Začel se je hihitati. Ob 

tem se mu je povečala napetost mišic v zgornjem delu telesa. Vprašala sem ga, katero pesem, 

pa je vzkliknil: »Mamini spomini!«. Ob poslušanju pesmi se je sprostil in pel.  

 

Glavni del: - prosto risanje 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Povedala sem mu, da danes lahko riše/slika po želji. Spodbudila sem ga, da izbere material, s 

katerim želi risati/slikati. Nekaj trenutkov si je ogledoval material, nato je pozornost usmeril 
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proti oknu. Pritegnila sem mu pozornost, tako da sem opisovala materiale, ki so na mizi. Rekel 

je, da bo risal s čopičem. Izbral je najdebelejši čopič za tempere. Potem še tempere in risalni 

list formata A3. Nato se je ustavil. Ob vprašanju, kaj še potrebuje, da bi lahko začel slikati, je 

povedal, da vodo. Samostojno je napolnil kozarec z vodo. Pri iztiskanju ustrezne količine 

tempere iz tube še ni samostojen. Brez opozarjanja iztisne vso tempero iz tube. Ponovila sem, 

kar sva se dogovorila na prejšnjih srečanjih – da ob mojem glasovnem opozorilu »Stop« 

preneha z iztiskanjem tempere iz tube. Strinjal se je. Vzel je rjavo tempero, ampak se ob mojem 

opozorilu ni ustavil, temveč je začel še močneje iztiskati. Začel se je hihitati. Nekajkrat je 

ponovil izraz »didl«. Odločno sem ga prosila, da odloži tempero na mizo. Prenehal je z 

iztiskanjem tempere in jo odložil na mizo. Povedala sem mu, da mi ni všeč, kako ravna s 

temperami, in mu razložila, da bomo ob takšnem ravnanju hitro ostali brez materiala za 

slikanje. Rekel je, da ne bo več tako ravnal s temperami. Slikal je z rjavo tempero. Nato se je 

odločil za modro tempero. Opozorila sem ga na dogovor. Pri glasovnem opozorilu se je ustavil. 

Pohvalila sem ga in ga spodbudila, da pogleda, koliko tempere je iztisnil v posodico. 

Primerjala sva jo s posodico z rjavo tempero. Ko je končal s slikanjem z modro tempero, je 

izbral rumeno. Dogovora pri iztiskovanju tempere se je držal. Potem je izbral črno tempero in 

barval čez modro in rumeno. Še enkrat se je odločil za rjavo, na koncu je dodal še rdečo in 

belo, tako da sta modra in rumena popolnoma prekriti. Med slikanjem se je vsake toliko 

ustavil, se malo odmaknil od risalnega lista in nekaj trenutkov ogledal ustvarjeno sliko v celoti. 

Nato je nadaljeval s slikanjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11. Jon, ekspresivna slika s temperami (A3-format) 
 

Zaključek: - pogovor 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Preden sva se začela pogovarjati, je povedal: »Danica, mi se kregamo v Zeleni jami.« (Zelena 

jama – stanovanjska skupnost). Rekel je, da je žalosten, ker je Matic bil jezen nanj. Ni znal 

povedati, zakaj je Matic bil jezen, oz. kaj se je zgodilo, da se je Matic razjezil. Povedal je, da 

je slika »V redu.«, ter da se dobro počuti. Vprašal je, kdaj se naslednjič dobiva.  

Kratkoročni cilji:  Realizacija ciljev:  
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- pove, katero pesem želi poslušati 

 

- povedal je izvajalca in naslov pesmi, ki jo želi 

poslušati 

- sprosti se ob poslušanju pesmi - ob poslušanju pesmi se je sprostil, tiho je pel 

besedilo pesmi 

- samostojno izbere in pripravi material 

za risanje/slikanje 

- ob spodbudi je izbral tempere in čopiče, ob 

opombah je pripravil material za slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za 

risanje/slikanje 

- pritisk čopiča na podlago je bil ustrezen, 

samostojno ni znal odmeriti majhne količine 

tempere. Z namernim iztiskanjem velike količine 

tempere, tudi ob opombi, je na neustrezen način 

iskal pozornost. Ob opombi je zamašil tempere in 

površno pomil pripomočke.  

- izkaže zadovoljnost z ustvarjeno 

risbo/sliko 

- povedal je, da je slika »V redu.« in se nasmehnil 

- pove, kako se počuti - povedal je, da se počuti »Dobro.« 
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Primer analize po osmih srečanjih: 

 

Začetna analiza pomoči z likovno umetnostjo 

Jon, 27. 

Preglednica 29 

Jon: analiza po začetnih 8 individualnih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
   x  Ni raznolikosti 

Enobarvnost   x   Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
    x 

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
  x   Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
    x 

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motiviran x     Slabo motiviran 

Ni koncentracije    x  Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno     x Nezahtevno 

Tiho  x    Hrupno 

Odvisno x     Neodvisno 

Nemoteno vedenje x     Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
x     

Ne povezuje se z 

osebjem 

Koristnost 

Zelo koristno x     Nima koristi 
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Izbor Jonovih risb kaže, da je dosegel prvo fazo razvoja likovnega izražanja – fazo ekspresivne 

risbe, ki jo otroci dosegajo v drugem letu starosti. Ekspresivna risba je motorična vaja, s katero 

se izpopolnjujejo ročne spretnosti. Otrok riše, ker ga to veseli. Za fazo ekspresivne risbe je 

značilno, da risbe ne predstavljajo zunanjih predmetov, oseb in pojavov in v njih ni mogoče 

najti smisla. Jon je s temperami rad slikal po celem risalnem listu. Čeprav ni usvojil vseh 

korakov slikanja s temperami in ob slikanju potrebuje pomoč in vodenje, je bil pri delu sproščen 

in pozoren na izdelek, ki ga ustvarja. Čopič je sproščeno držal v roki in ga v enakih potezah 

premikal po risalnem listu. Ustvarjal je zelo ritmične kompozicije. Rekel je, da njegove risbe 

nič ne pomenijo, všeč mu je slikati. Poimenovanje ekspresivnih risb pa je pomemben mejnik v 

razvoju likovnega izražanja. Po šestih srečanjih je pokazal nove sposobnosti. Po končanem 

risanju je povedal, da je narisal hiše (Slika 14.). Pri tej risbi je izbral drugo likovni pripomoček 

– flomastre. Risba se zelo razlikuje od ostalih, ki jih je ustvaril. Na risbi so vidni pravokotniki 

različnih velikosti. Ta risba je značilna za drugo fazo likovnega razvoja – simbolično fazo, ki 

se pojavi v obdobju od tretjega do četrtega leta starosti. Za to fazo je značilno, da risbe otroku 

nekaj pomenijo oz. da predstavljajo neke zunanje predmete, čeprav narisano mogoče ni 

podobno realnemu predmetu. 

Napredek je viden na področju govornega izražanja. Na začetku ni iniciiral pogovora, na 

vprašanja je odgovarjal z eno besedo: »ja«, »ne« in »nevem«. Na zadnjih srečanjih je sam 

iniciiral pogovor, izražal je, kaj ga skrbi, vendar v zelo kratkih in enostavnih povedih. Pogosto 

je bil v konfliktih z drugimi osebami v VDC-ju in v stanovanjski skupnosti, kar ga je žalostilo. 

Ni znal povedati, zakaj je prišlo do konfliktov. Zelo je pogrešal mamo in življenje doma, kar 

ga je enkrat spravilo na rob joka. Njegove stiske se odražajo na ustvarjenih risbah – prevladujejo 

temne barve, kot so črna, rjava, temno modra, temno zelena, manj pogosto izbira rdečo in 

rumeno. Pri Jonu se je zvišal tudi razpon pozornosti. Na začetnem ocenjevanju je bilo 

ugotovljeno, da pozornost lahko obdrži največ 10 minut, sedaj se je razpon pozornosti zvišal 

do 20 minut. Na primer: pri risanju s flomastri je na ustvarjanje bil pozoren polnih 20 minut, 

kljub zvočnim distraktorjem (gradbena dela v VDC-ju). Nesprejemljivo vedenje je kazal enkrat, 

ko se je s temperami namazal po obrazu. O tem sva se pogovorila in je obljubil, da tega ne bo 

več počel.  

Pomoč z likovno umetnostjo je do sedaj pozitivno vplivala na Jona. Tudi sam je povedal, da 

mu je všeč, kar počneva. Na srečanjih je pogosto vprašal, kdaj naslednjič pridem.  

Glede na Jonovo funkcioniranje predlagam ponovno usmerjanje, saj kaže nižje sposobnosti od 

podane diagnoze.  
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Primeri Jonovih likovnih del:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Jon, slikanje s temperami in naravnimi čopiči (A2-format) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13. Jon, slikanje s temperami in čopičem za tempere (A3-format) 
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Slika 14. Jon, »Hiše« (A4-format, flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15. Jon, slikanje s temperami in čopičem za tempere (A4-format) 
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Matjaž 

Preglednica 30 

Matjaž: Primer priprave in analize individualnih srečanj 

5. individualno 

srečanje 
Ime: Matjaž 

Vsebina srečanja 

Tema: Risanje avtoportreta s čustvenim izrazom 

Kratkoročni cilji: 

- dela čustvene izraze po navodilu 

- daje navodila za čustvene izraze 

- samostojno vzame in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- nariše svoj obraz z izbranim čustvenim izrazom 

- pove, kaj je narisal/-a, kako se počuti 

Likovne tehnike: risalni listi, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za vodene barve, 

tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: ogledala 

Uvod Glavni del Zaključek 

- Opazovanje svojega obraza v 

ogledalu in delanje čustvenih 

izrazov 

- risanje avtoportreta s 

čustvenim izrazom 
- pogovor 

Analiza srečanja 

5. individualno 

srečanje  

Ime: Matjaž 

Uvod: - Opazovanje svojega obraza v ogledalu in delanje čustvenih izrazov 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Najprej sva imela kratek pogovor o preteklem dnevu, nato sem predstavila, kaj bova danes 

počela. Povedala sem, da se bova gledala v ogledalo in delala različne čustvene izraze na 

obrazu. Rekel je, da tega ne zna delati. Občutila sem, da mu je neprijetno, zato sem vnesla 

malo humorja, tako da sem naredila komično grimaso pošasti. Začel se je smejati. Nadaljevala 

sem z izrazom veselja, ki mu je tudi bil smešen. Skozi smeh se je sprostil. Spodbudila sem ga, 

da tudi on naredi izraz veselja. Opogumil se je in se pogledal v ogledalo, kako se smeji. Potem 

sva naredila še izraze žalosti, jeze in strahu. Ob spodbujanju je dal predlog za izraz 

presenečenosti, katerega je večkrat ponovil. Povedal je, da nima daljnih predlogov za izraze. 

Nato sva naredila še izraz gnusa. Povedal je, da mu je presenečen izraz najbolj všeč.  

Glavni del: - risanje avtoportreta s čustvenim izrazom 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Rekel je, da se ne zna narisati. Odgovorila sem mu, da je na dosedanjih srečanjih pokazal, da 

zna risati. Spodbudila sem ga, da se nariše tako, kot zna, in še enkrat ponovila, da risb oz. slik 

ne ocenjujemo. Odločil se je, da se bo narisal s presenečenim izrazom obraza. Za likovno 

tehniko je izbral svinčnik in flomastre. Najprej je s svinčnikom narisal konturne linije obraza 

in telesa, nato je s flomastri pobarval podobo. Med risanjem se je gledal v ogledalu, se 

opazoval, kako je videti njegov obraz, ko je presenečen. Narisal se je z močno odprtimi usti in 

očmi ter povzdignjenimi zaobljenimi obrvmi. Pri risanju las je na glas razmišljal – ugotovil je, 

da mu lasje ne rastejo samo navzgor, ampak zadaj tudi navzdol. Potem je dodal še lase, ki 

padajo navzdol. S svinčnikom je narisal tudi očala, ki jih drugače nosi. Obraz je začel slikati 

z manj izrazito rumeno barvo. Ker barva ni bila dovolj intenzivna, je nadaljeval z drugo, bolj 
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intenzivno rumeno barvo. Na risbi sta roki razmaknjeni in dlani odprti, tako kot je s svojim 

telesom izrazil presenečenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16. Matjaž, "Presenečenje" (A4-format, svinčnik, flomastri) 

Zaključek: - pogovor 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Povedal je, da mu je presenečen izraz všeč ter da se je zato tudi tako narisal. Presenečeno se 

je počutil, ko je prvič gledal film Pink Panther. Ni pričakoval, da mu bo film tako všeč. Povedal 

je, da je igralec zelo smešen ter da je film potem še večkrat pogledal. Povedal je, da se je 

zabaval ter da mu je današnje srečanje bilo všeč.  

Kratkoročni cilji:  Realizacija ciljev:  

- dela čustvene izraze po navodilu - vse čustvene izraze je pravilno naredil 

- daje navodila za čustvene izraze - dal je navodilo za presenečen čustveni izraz 

- samostojno vzame in pripravi material 

za risanje/slikanje 

- samostojno je vzel željen material (risalni list 

A4-formata, svinčnik in flomastre) 

- pazi, kako uporablja pripomočke za 

risanje/slikanje 

- zelo je pazljiv do pripomočkov, pritisk risala po 

podlagi je ustrezen, flomastre je po uporabi 

zamašil 

- nariše svoj obraz z izbranim 

čustvenim izrazom 

- narisal je svoj obraz z vsemi osnovnimi elementi 

(oči, obrvi, nos, usta, ušesa, lasje). Narisani obraz 

vsebuje pomembne značilnosti njegovega obraza 

(modre oči, majhen nos, črne lase, očala). Oblika 

in položaj posameznih elementov obraza ustrezajo 

čustvenem izrazu presenečenosti.  

- pove, kaj je narisal/-a, kako se počuti - povedal je, kaj je narisal in zakaj je na risbi 

presenečen  
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Primer analize po osmih srečanjih: 

 

Začetna analiza pomoči z likovno umetnostjo 

Matjaž, 24. 

Preglednica 31 

Matjaž: analiza po začetnih 8 individualnih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
 x    Ni raznolikosti 

Enobarvnost    x  Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
 x    

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
 x    Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
x     

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motiviran  x    Slabo motiviran 

Ni koncentracije    x  Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno     X Nezahtevno 

Tiho  x    Hrupno 

Odvisno  x    Neodvisno 

Nemoteno vedenje x     Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
 x    

Ne povezuje se z 

osebjem 

Koristnost 

Zelo koristno  x    Nima koristi 
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Izbor Matjaževih risb kaže, da je dosegel tretjo fazo razvoja likovnega izražanja – fazo 

razumske risbe, ki se pojavi od četrtega do osmega leta starosti. Njegove risbe večinoma 

vsebujejo motiv pokrajin ob različnih letnih časih. Sonce in oblaki na vrhu lista in trava na dnu 

lista so značilni za likovni razvoj otroka, starega 6 let (naslednja stran – Slika 17.). Suvereno je 

risal sonce, ki je zmeraj v zgornjem levem kotu lista, hiše, travo, tulipane in ptiče. Samostojno 

je izbral, vzel in pripravil material za risanje/slikanje. Večinoma je risal s flomastri, ki so mu 

všeč, ker puščajo intenzivno barvno sled in so enostavni za uporabo. Ob spodbudah, da poskuša 

risati tudi z drugim materialom, je izbral barvne svinčnike in barvne krede. Pritisk risala na 

podlago je bil ustrezen. Izbiral je manjši format risalnega lista – A4. 

Pri prostem izražanju ni vedel, kaj bi risal. Potreboval je veliko časa, da premisli o željenem 

motivu risanja. Sam ni vprašal za pomoč. V pogovoru o prostem risanju je povedal, da mu je 

lažje, če mu jaz določim motiv risanja. Zmenila sva se, da bom v prihodnje jaz določala motiv 

risanja, ampak ga bom še zmeraj spodbujala, da se prosto izraža. Pri spontanem izražanju skozi 

risbo ga je omejevalo mnenje, da ne zna risati. Tudi ob risanju se je včasih ustavil in rekel, da 

ne zna narisati podobe, ki bi jo želel narisati. Spodbujala sem ga, da riše tako kot zna, ker ni 

naš cilj, da ustvarjamo lepa umetniška dela, temveč da rišemo spontano. Ob risanju je govoril, 

kaj riše in sem ga pri tem spodbujala. Povedal je, da je z ustvarjenimi izdelki zadovoljen, vendar 

tega zadovoljstva neverbalno ni kazal. Delu je sledil. Bil je pozoren na dejavnosti in je pri njih 

sodeloval.  

Na začetku srečanj je bil zadržan, odgovarjal je le na vprašanja. Na zadnjih srečanjih je bil bolj 

sproščen, sam je začel pogovor in zastavljal vprašanja. Pogovarjal se je o glasbi, računalniških 

igricah, filmih in risankah. Povedal je, da rad gleda japonske risanke ter šaljive videoposnetke 

na Youtubu. Prav tako je povedal, da gleda nekaj »nenavadnega« – risanko »Happy tree 

friends« (zelo vznemirljiva risanka za odrasle). Navdušeno je opisoval like iz risanke. Povedal 

je, da je risanko pokazal prijateljem, ampak je nihče ni mogel pogledati, ker je toliko srhljiva. 

Na petem srečanju je samoiniciativno začel pogovor o preminulih. Povedal je, da pogreša oba 

dedka ter da ga je strah, da bo babica skoraj umrla, ker ima slabo zdravstveno stanje. Na babico 

je zelo navezan. O ožji družini se ni pogovarjal. Le pri pogovoru o igralnih kartah Yu-Gi-Oh je 

omenil, da starša grozita, da bosta karte vrgla v ogenj, ker je po njihovem mnenju prestar, da bi 

se z njimi igral. Enkrat je omenil, da je v preteklosti naredil nekaj slabega, ampak se o tem 

takrat ni želel pogovarjati. Rekel je, da pogreša šolske naloge, ne pa tudi šole. Z entuziazmom 

je podrobno predstavil gradivo iz naravoslovja in družboslovja. Prav tako je povedal, da rad 

bere enciklopedije. Predvidevam, da se tukaj kaže želja po večjem kognitivnem naporu.  

Do sedaj sva ustvarila dober odnos, ki je temelj za nadaljnje delo. Spodbujala bom razvoj 

njegovega lastnega risarskega izraza, spontanost pri izražanju, prepoznavanje in izražanje 

čustev in misli skozi risbo ter njihovo ubeseditev. Prav tako bom v prihodnja srečanja vključila 

nekaj aktivnosti, ki bodo zahtevale večji miselni napor.  
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Primeri Matjaževih risb:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17. Matjaž, »Rad grem na morje.« (A4-format, flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18. Matjaž, »Ljubljana ponoči« (A4-format, svinčnik, flomastri), interpretacija slike 

»Zvezdna noč« V. Van Gogha 

 

 

 



 

 
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19. Matjaž, »Črna hiša« (A4-format, flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20. Matjaž, »Sprehod s psom po gozdu« (A4-format, svinčnik, barvni svinčniki, barvne 

krede) 
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Jana 

 

Preglednica 32 

Jana: Primer priprave in analize individualnih srečanj 

2. individualno 

srečanje 
Ime: Jana 

Vsebina srečanja 

Tema: Kaj rad počnem 

Kratkoročni cilji: 

- pove pet stvari o sebi 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- pove, kaj je narisala  

- pove, kako se počuti, kadar počne aktivnost, ki jo je narisala 

- navaja, kako se počuti 

Likovne tehnike: risalni listi, barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za vodene barve, 

tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice 

Uvod Glavni del Zaključek 

- 5 stvari, s katerimi bi se 

opisal/-a 

- risanje aktivnosti, ki jo rada 

počne 
- pogovor 

Analiza srečanja 

2. individualno 

srečanje  

Ime: Jana 

Uvod: - 5 stvari, s katerimi bi se opisal/-a 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Jana je na srečanje zamujala 10 minut. Pogovorila sva se o zamujanju in obljubila je, da ne bo 

več zamujala. Pri razlagi uvodne aktivnosti se je začela hihitati in loviti za glavo. Povedala je: 

»Sedaj si mi pa ušpičila.«. Aktivnost je zahtevala, da se na kratko opiše oz., da navede pet 

stvari, s katerimi bi se opisala. Spodbudila sem jo, naj prva začne ter da se bom po tem opisala 

tudi jaz. Vzela si je nekaj trenutkov za razmislek. Povedala je, da je rada v družbi. Ob tem je 

začela razlagati, s kom se druži v VDC-ju ter kaj se je eni osebi zgodilo. Usmerila sem jo nazaj 

k načrtovani aktivnosti, tako da sem ponovila prvo stvar, ki jo je navedla, in ji povedala, da so 

ostale še štiri stvari, ki jih mora povedati o sebi. Nato je povedala, da ima rajši čaj kot kavo in 

ponovno prešla na drugo temo. Povedala sem ji, da si bova pomagali s prsti na roki. Vsak prst 

na roki je pomenil eno stvar, ki jo opisuje. Ponovila sem stvari, ki jih je do sedaj povedala in 

sem za vsako stvar dvignila en prst iz pesti. Vprašala sem jo, koliko stvari še mora povedati. 

Povedala je »tri« in nadaljevala, da je rada v naravi z živalmi. Poskušala je usmeriti pogovor 

v drugo temo, vendar sem jo ustavila tako, da sem ji povedala, da ima le še dve stvari, ki jih 

mora povedati. Povedala je, da se čez poletje rada sprehaja po mestu, ker je polno ljudi ter da 

gre čez jesen in zimo rada v gozd ali hribe. Nato sem tudi jaz povedala pet stvari o sebi. 

Pozorno je poslušala. 

Glavni del: - risanje aktivnosti, ki jo rada počne 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Nadaljevali sva z risanjem aktivnosti, ki jo rada počneva. Spodbudila sem jo, da sama izbere 

material, s katerim bo risala/slikala, in risalni list. Vzela si je nekaj trenutkov za razmislek in 

izbrala svinčnik, flomastre in risalni list A3-formata. Povedala je, da bo najprej s svinčnikom 
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narisala ter da bo potem s flomastri izpolnila ploskve. Imela je zelo nestalno pozornost. Med 

risanjem se je ustavljala in govorila o dogodkih, ki so se zgodili njenim prijateljem v VDC-ju. 

Potrebovala je neprestano usmerjanje na delo. Pri popolni pozornosti na risanje je škripala z 

zobmi.  

Jana je najprej s svinčnikom narisala sebe v ateljeju, nato je še na določene predmete napisala 

njihove nazive (luč, miza, risalni listi …). Potem je začela slikati s flomastri, vendar ni uspela 

dokončati, ker nama je zmanjkalo časa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21. Jana, »Rad slikam v ateljeju.« (A3-format, svinčnik, flomastri) 

Zaključek: - pogovor  

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Zaključili sva s pogovorom o risbah. Povedala je, da je narisala sebe v ateljeju v VDC-ju, 

obkroženo z risalnimi listi, kozarcem za vodo, s čopičem, vodenimi barvami in temperami. 

Rekla je, da se v ateljeju dobro počuti ter da jo risanje sprošča. Povedala je, da je uporabila 

svoje najljubše barve (rumeno, oranžno, rjavo, rdečo), ker so vesele in je tudi ona vesela ob 

risanju. Dodala je, da je zelo izbirčna pri barvah ter da črne barve ne mara in je pri risanju ne 

uporablja. Na koncu je povedala, da ji je všeč, kar počneva ter da se rada pogovarja z mano. 

Rekla je, da je sproščena.  

 

Kratkoročni cilji:  Realizacija ciljev:  

- pove pet stvari o sebi - ob usmerjanju je povedala pet stvari o sebi 

- samostojno izbere in pripravi material 

za risanje/slikanje 

- samostojno je pripravila željen material za 

risanje (risalni list A3-formata, svinčnik in 

flomastri za slikanje) 

- pazi, kako uporablja pripomočke za 

risanje/slikanje 

- do materiala je zelo pazljiva, pritisk risala na 

podlago je ustrezen, flomastre po uporabi zapre 

- pove, kaj je narisal/-a - povedala je, kaj je narisala 

- pove, kako se počuti, kadar počne 

aktivnost, ki jo je narisal/-a 

- povedala je, kako se počuti ob risanju in slikanju 

- navaja, kako se počuti - povedala je, kako se počuti 
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Primer analize po osmih srečanjih: 

 

Začetna analiza pomoči z likovno umetnostjo 

Jana, 36. 

Preglednica 33 

Jana: analiza po začetnih 8 individualnih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
   x  Ni raznolikosti 

Enobarvnost     x Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
 x    

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
   x  Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
  x   

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motivirana x     Slabo motivirana 

Ni koncentracije   x   Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno  x    Nezahtevno 

Tiho    x  Hrupno 

Odvisno  x    Neodvisno 

Nemoteno vedenje  x    Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
x     

Ne povezuje se z 

osebjem 

Koristnost 

Zelo koristno   x   Nima koristi 
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Izbor Janinih risb kaže, da je dosegla tretjo fazo razvoja likovnega izražanja – fazo razumske 

risbe, ki se pojavi od četrtega do osmega leta starosti. Njene proste risbe večinoma vsebujejo 

motiv pokrajin (drevesa, hiše, poti, fantke). Opazen je tudi razvoj zavesti o tridimenzionalnem 

predstavljanju prostora (naslednja stran – Slika 22., Slika 23.). 

Jana je svoj prepoznavni risarski izraz razvila pod mentorstvom slikarke, ki dela kot strokovna 

delavka v VDC-ju. Vpliv mentorstva se kaže tudi pri Janini suverenosti ob risanju in odnosu do 

likovnega materiala. Samostojna je pri izbiri in pripravi materiala za risanje/slikanje. Večinoma 

je risala s flomastri, ki so ji všeč, ker puščajo intenzivno barvno sled. Včasih je risala tudi z 

barvnimi svinčniki in svinčnikom (konturne linije). Pritisk risala na podlago je bil ustrezen. 

Povedala je, da preferira format A4, ker na večjih formatih ne uspe dokončati risbe. Kljub temu 

obvlada tudi risanje na večjemu formatu (A3). Rekla je, da je zelo izbirčna pri barvah (pri 

ustvarjanju, oblekah …). Večinoma je izbirala tople barve – rumeno, oranžno, rdečo, rjavo. 

Povedala je, da ne mara črne barve in da je pri prostem izražanju ne uporablja. Uporabila jo je 

le pri interpretaciji (Slika 24.) izbrane slike (P. Picasso »Dekle pred ogledalom«), na kateri je 

prisotno nekaj črne barve. 

Voden pogovor je usmerjala v teme, ki so ji blizu. Svobodno se je pogovarjala o zdravstvenih 

težavah, družinskih in prijateljskih odnosih. Bila je nezadovoljna z mamino prepovedjo 

druženja z eno od oseb, vključenih v VDC. Pri razlagi situacije se je razjezila. Opazna je bila 

večja telesna napetost in močno stiskaje čeljusti ter glasnejši govor. Po kratkem pogovoru se je 

sprostila. Običajen govor je bil zelo tih, potrebuje opominjanje, da govori glasneje.  

Pri aktivnostih, ki so zunaj njene cone udobja, se je smejala in zamahovala z glavo levo–desno, 

vendar je pri njih sodelovala. Potrebovala je usmerjanje, ker se je med risanjem ustavljala in 

govorila o stvareh, o katerih sva se že pogovorili. Kadar je koncentrirana na risanje, škriplje z 

zobmi. Z risbami je bila zadovoljna. Želela je nenehne pohvale (»Sem lepo narisala?«, »Ti je 

všeč?«) kljub razlagi, da naš cilj ni ustvarjanje lepih umetniških del, temveč razvijanje 

spontanosti likovnega izražanja. Na srečanja je zamujala od 5 do 10 minut, ker se je med malico 

pogovarjala in jedla počasi. 

Menim, da sva z Jano do sedaj ustvarili dober odnos. Tudi sama je povedala, da so ji všeč najina 

srečanja, ker rada riše in se lahko v miru pogovarjava. Prihodnja skupinska srečanja bodo 

potekala nekoliko drugače, in sicer bodo aktivnosti bolj strukturirane in časovno omejene, da 

bi onemogočila zapletanje v pogovor o temah, ki niso relevantne za srečanja. Oblikovali bomo 

tudi skupinska pravila oz. skupinsko soglasje o delovanju skupine, s čimer bom spodbujala 

sprejemanje odgovornosti za neupoštevanje pravil (npr. zamujanje). 
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Primeri Janinih risb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22. Jana, »Jesen« (A3-format, svinčnik, flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23. Jana, »Zima« (A4-format, svinčnik, flomastri) 
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Slika 24. Jana, interpretacija slike »Dekle pred ogledalom« P. Picassa (A4-format, svinčnik, 

flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25. Jana, avtoportret (A4-format, svinčnik, barvni svinčniki) 
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- Skupinska srečanja 

 

Primeri priprav in analiz skupinskih srečanj: 

Preglednica 34 

Primer priprave in analize skupinskih srečanj 

7. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 24. 1. 2017 

Vsebina srečanja 

Tema: Prosto izražanje 

Kratkoročni cilji: 

- pleše ob glasbi 

- ob plesu se sprosti 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- pazi, kako uporablja pripomočke za risanje/slikanje 

- predstavi svojo risbo/sliko 

- pove, kako se počuti 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, čopiči za 

vodene barve, akrilne barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice, računalnik 

Uvod Glavni del Zaključek 

- ples ob glasbi - prosto risanje 
- pogovor 

- Ritem upanja 

Analiza srečanja 

7. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 

24. 1. 

2017 

Uvod: - ples ob glasbi 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Jana je zamujala 8 minut. Povedala sem ji, da nam ni všeč, da jo moramo vsakič čakati, ter da 

bomo naslednjič začeli brez nje, če bo zamujala. Povedala je, da ne bo več zamujala.  

Začeli smo s plesom ob umirjeni glasbi. Matjaž je takoj začel plesati in ustvarjati svoje gibe. 

Jon se je nihal na mestu in mahal z rokami. Jana se je nekaj trenutkov hihitala, ogledovala 

druge, nato se je opogumila in začela plesati.  

Glavni del: - prosto risanje 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Povedala sem jim, da lahko sami izberejo temo risbe oz. slike in uporabijo likovni material po 

želji. Jana in Matjaž sta takoj začela izbirati željen material, Jon je pasivno sedel. Vprašala 

sem ga, s čim bo danes ustvarjal. Povedal je, da bi rad slikal s čopičem. Spodbudila sem ga, 

da izbere željeno tehniko. Odločil se je za rdečo akrilno barvo in črno tempero. Med risalnimi 

listi A4- in A3-formata je izbral risalni list A3-formata. Vprašala sem ga, kaj še potrebuje, da 

lahko začne risati. Povedal je, da potrebuje še vodo. Spodbudila sem ga, da gre napolnit 

kozarec z vodo. Ponovila sem, kar sva se dogovorila na prejšnjih srečanjih – da ob mojem 

glasovnem opozorilu »Stop« preneha z iztiskovanjem tempere iz tube. Rekel je, da se strinja. 

Začel je z rdečo akrilno barvo, ob opozorilu je prenehal z iztiskovanjem tempere. Dogovora 

se je držal tudi pri iztiskovanju črne barve (Slika 26.) 
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Slika 26. Jon, ustvarjanje s tempero in akrilno barvo (A3-format) 

 

Matjaž je izbral flomastre in risalni list A4-formata. Nekaj trenutkov je uporabil za razmislek, 

nato je začel z risanjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27. Matjaž »Hribi« (A4-format, svinčnik, flomastri) 

 

Jana je izbrala svinčnik in flomastre ter risalni list formata A4. Najprej je s svinčnikom narisala 

konturne linije drevesa, rož in hiše. Nato je s flomastri začela izpolnjevati ploskve. (Slika 28.) 
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Slika 28. Jana, »Hiša z rožnatimi vrati« (A4-format, svinčnik, flomastri) 

 

Matjaž je ob risanju govoril in pel. Jana in Jon sta bila tiha in pozorna na delo. Jana se je ob 

risanju vsake toliko časa pridružila Matjažu v pogovoru, vendar ni prenehala z risanjem. 

Veliko časa je uporabila za slikanje s flomastri. Risbe ni uspela dokončati.  

Zaključek: - pogovor 

               - Ritem upanja 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Matjaž je imel potrebo po komentiranju Jonovega izdelka, vendar se je sam ustavil, kadar je 

opazil, da je začel z negativnimi komentarji. Držal se je pravil naših srečanj. Povedal je, da je 

narisal hribe v pomladi z različnimi oznakami za sprehajalce: smeri poti, opozorila za 

prepoved odlaganja smeti, oznake višine na kamnih. Dodal je, da sta šla enkrat s prijateljem iz 

lesne delavnice na Šmarno goro ter da sta se imela lepo. Do vznožja sta prišla z avtobusom, 

nato sta se peš povzpela do vrha in nazaj. Povedal je, da je na poti opazil različne oznake za 

obiskovalce, ki jih je tudi narisal. Jana je povedala, da je narisala hišo z rožnatimi vrati v 

gozdu. Povedala je, da sta okrog hiše mir in tišina, slišijo se le ptiči, ki pojejo. Rada ima naravo 

in mir. Dodala je, da so ji všeč vrata različnih živih barv. Jon je kazal zadovoljstvo ob 

ustvarjeni sliki. Poslovili smo se ob Ritmu upanja, ki ga izvajamo v krogu. Pri izvajanju so bili 

vsi veseli in se zabavali.  

 

 Jon Matjaž Jana 

Kratkoročni cilji Realizacija ciljev 

- pleše ob glasbi - nihal se po ritmu, v 

paru je plesal osnovni 

fokstrot 

- plesal je ob glasbi, 

ustvarjal je lastno 

koreografijo 

- plesala je ob glasbi, 

posnemala je Matjaža 

in mene 

- ob plesu se sprosti - ob plesu se je 

sprostil, se smehljal 

- ob plesu se je 

sprostil 

- pri samostojnem 

plesu je imela težave z 

ustvarjanjem lastne 

koreografije, poskušala 

je posnemati Matjaža 

in mene, delovala je 



 

 
92 

zgubljeno, ob plesu v 

paru z Matjažem se je 

sprostila 

- samostojno izbere 

in pripravi material 

za risanje/slikanje 

- ob spodbudi je 

izbral in s pomočjo 

pripravil željen 

material za slikanje, 

ter začel risati 

- samostojno je izbral 

flomastre in risalni 

list A4 ter začel risati 

- samostojno je izbrala 

flomastre in risalni list 

formata A4 ter začela 

risati 

- pazi, kako 

uporablja 

pripomočke za 

risanje/slikanje  

- držal se je dogovora 

o iztiskovanju 

tempere iz tube, 

pritisk risala na 

podlago je ustrezen. 

Akrilno barvo in 

tempero je po uporabi 

zaprl. Ob opombi je 

površno pomil 

pripomočke. 

- do materiala je 

pazljiv, pritisk risala 

na podlago je bil 

ustrezen, flomastre je 

po uporabi zaprl 

- do materiala je bila 

zelo pazljiva, pritisk 

risala na podlago je bil 

ustrezen, flomastre je 

po uporabi zaprla 

- predstavi svojo 

risbo/sliko 

- povedal je, katere 

barve je uporabil pri 

slikanju 

- predstavil je risbo in 

jo povezal z 

dogodivščino 

- predstavila je svojo 

risbo. Povedala je, da 

je ni uspela dokončati 

ter da je želela hišo še 

poslikati z različnimi 

barvami. Treba jo je 

opomniti, naj se 

glasneje izraža. 

- pove, kako se 

počuti 

- povedal je, da je »V 

redu.« 

- povedal je, da se 

počuti »Dobro ... tak 

sproščeno ...« 

- povedala je, da je v 

redu ter da jo je 

današnje srečanje 

pomirilo 

- izvede Ritem 

upanja 

- izvedel je prvi del 

Ritma upanja in ga je 

ponavljal, veselil se je 

- izvedel je Ritem 

upanja brez napak, bil 

je ponosen, ker 

obvlada izvedbo 

- izvedla je prvi del 

Ritma upanja, pri 

drugem delu je 

posnemala Matjaža in 

mene, z zamikom je 

izvedla drugi del Ritma 

upanja, kljub temu se 

je zabavala 

 

Preglednica 35 

Primer priprave in analize skupinskih srečanj 

16. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 28. 2. 2017 

Vsebina srečanja 

Tema: Slikanje maske (3/3) 

Kratkoročni cilji: 

- pravočasno sprejme signal 

- signal pošlje s pogledom, gibom roke in zvokom 

- samostojno pripravi material za slikanje 

- samostojno poslika masko 
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- masko poslika na temo: kako se predstavijo drugim osebam 

- predstavi svojo masko 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: akrilne barve, čopiči za tempere 

Pripomočki: plastične posodice, maske, luknjač, vrvica 

Uvod Glavni del Zaključek 

- vaja za pozornost Pošiljanje 

signala 

- slikanje maske na temo: 

kako se predstavijo drugim 

osebam 

- pogovor 

- Ritem upanja 

Analiza srečanja 

16. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 28. 2. 2017 

Uvod: - vaja za pozornost Pošiljanje signala 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Na srečanje so vsi prišli pravočasno. Začeli smo z vajo Pošiljanje signala. Razložila sem in 

demonstrirala vajo. Osebo, ki ji želimo poslati signal, pogledamo v oči ter z gibom roke in 

glasom pošljemo signal. Nato oseba, ki je prejela signal, nadaljuje. Pomembno je, da smo 

pozorni na vse udeležence, da pravočasno sprejmemo signal in ga čim prej pošljemo naprej. 

Signala ne moremo poslati, če se nam pogled ne ujame z osebo, ki ji želimo poslati signal. 

Matjaž je dobro opazoval, signal je hitro sprejemal in ga pošiljal. Jana je potrebovala nekaj 

spodbud, da se je sprostila in osredotočila na vajo. Jon je sprejemal signal, ampak pri pošiljanju 

ga je bilo treba opomniti, da pogleda osebo, ki ji želi poslati signal, v oči. Signal je večinoma 

pošiljal Matjažu. 

Glavni del: - slikanje maske na temo: kako se predstavljamo drugim osebam 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Natančno sem razložila temo slikanja maske. Preverila sem razumevanje. Jana je rekla, da je 

naloga kar zahtevna, ampak da se bo znašla. Spodbudila sem jih, da si vzamejo nekaj trenutkov 

za razmislek ter da nato pripravijo material za slikanje. 

Jon je izbral najdebelejši čopič ter črno, modro in zeleno akrilno barvo. Vprašala sem ga, kaj 

še potrebuje, da lahko začne slikati. Povedal je, da vodo. Spodbudila sem ga, da gre napolnit 

posodico z vodo. Ponovila sem, kar sva se dogovorila na prejšnjih srečanjih – da ob mojem 

glasovnem opozorilu »Stop« preneha z iztiskanjem akrilne barve iz tube. Strinjal se je. 

Dogovora se je držal, vendar se včasih ni ustavil takoj po glasovnem opozorilu. Ogledala sva 

si količino barv v posodici in jih primerjala. Obvladal je slikanje maske, v eni roki jo je držal, 

z drugo je slikal. Masko je po potrebi obračal, da poslika celo površino (Slika 29.). Pripomočke 

je na koncu površno pomil.  
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Slika 29. Jon, maska 

 

Matjaž je izbral čopič srednje debelosti ter rdečo in modro akrilno barvo. Masko je najprej 

poslikal z rdečo barvo, nato je šel čez njo z modro, le na nosu je pustil vidne dele rdeče barve. 

Masko je barval na podlagi, pri barvanju robov jo je prijel v roko. Ob slikanju je pel. Motili so 

ga umazani prsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30. Matjaž, maska 

 

Jana je potrebovala veliko časa pri slikanju maske. Bila je pozorna na delo in se ni pogovarjala. 

V rumeno akrilno barvo je dodala vodo, zato je prekrivnost barve slabša. Dva nanosa barve 

nista uspela prekriti časopisnega papirja, kar je na koncu ni motilo. Masko je slikala na podlagi. 



 

 
95 

Potrebovala je pomoč pri slikanju maske na robovih. Pokazala sem ji, kako naj prime masko 

v roko, da lahko poslika še robove. Nadaljevala je samostojno. Na koncu je hitro dodala modre 

elemente okrog oči in na čelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 31. Jana, maska 

 

Zaključek: - pogovor 

          - Ritem upanja 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Zaključili smo s pogovorom o ustvarjenih maskah. Jana je povedala, da se drugim ljudem 

predstavlja bolj srečna, zato je uporabila rumeno barvo, ker jo asociira na veselje. Rekla je, da 

je neznan opazovalec, da rad opazuje ljudi, da vidi, kakšni so v resnici. Modri elementi okrog 

oči prikazujejo njeno opazovanje ljudi. Omenila je tudi, da rada ujame trenutke, ko ljudje 

snamejo masko »Pokažeš, kakšen si za trenutek, in izgineš.«. 

Matjaž je povedal, da je skriti človek. Ne predstavlja sebe, kakšen je v resnici, ampak se 

predstavlja kot »bolj odbit«. Rekel je, da je zadržan ter da ga zelo malo ljudi v resnici pozna. 

Dodal je, da modra barva prikazuje zadržanost, rdeča prikazuje njega.  

Jon je povedal, da je srečen. Ob spodbudi je povedal, s katerimi barvami je ustvarjal. Pohvalila 

sem jih za odlično izvedbo in predstavitev maske. Poslovili smo se ob Ritmu upanja, ki ga 

izvajamo v krogu. Vsi so uživali pri izvajanju. Matjaž je na koncu povedal, da mu je 

izdelovanje maske zelo všeč, ker je bilo delo bolj zahtevno in se je moral potruditi.  

 Jon Matjaž Jana 

Kratkoročni cilji Realizacija ciljev 

- pravočasno 

sprejme signal 

- bil je pozoren na 

vse udeležence, 

signal je hitro 

sprejemal 

- bil je pozoren na 

poglede drugih 

udeležencev, signal 

je hitro sprejemal  

- na začetku ji je bilo 

neprijetno drugega 

pogledati v oči, zato 

se je hihitala in 

gledala po prostoru. 

Signala ni sprejemala 

pravočasno. Proti 
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koncu je bila bolj 

sproščena in je signal 

hitrejše sprejemala. 

- signal pošlje s 

pogledom, gibom 

roke in zvokom 

- signal je pošiljal z 

gibom roke in 

zvokom (»fijuuu«), 

ob opombi je 

pogledal osebo, ki ji 

je želel poslati 

signal, v oči 

- signal je poslal s 

pogledom, gibom 

roke in zvokom, 

vsakič je izbral drugi 

zvok, ob tem se je 

zabaval 

- na začetku ji je bilo 

neprijetno pogledati 

drugo osebo v oči, 

proti koncu se je bolj 

sprostila, signal je 

pošiljala s pogledom 

in gibom roke, tudi ob 

opombi ni uporabila 

zvoka 

- samostojno 

pripravi material za 

slikanje 

- s pomočjo je 

pripravil barve za 

slikanje, ob 

spodbudi je napolnil 

posodico z vodo in 

začel slikati 

- samostojno je 

pripravil rdečo in 

modro akrilno barvo 

za slikanje in 

posodico z vodo ter 

začel slikati 

- samostojno je 

pripravila rumeno in 

modro akrilno barvo 

za slikanje in 

posodico z vodo ter 

začela slikati 

- samostojno poslika 

masko 

- samostojno je 

poslikal masko, 

sproščeno jo je držal 

v roki in jo slikal 

- samostojno je slikal 

masko, pri slikanju 

robov so ga motili 

umazani prsti, zato 

je poskušal najti 

drugo strategijo 

slikanja, vendar 

neuspešno 

- večji del maske je 

slikala samostojno, pri 

slikanju robov je 

potrebovala navodilo 

in demonstracijo 

- masko naslika na 

temo, kako se 

predstavlja drugim 

osebam 

- menim, da zaradi 

znižanih kognitivnih 

sposobnosti (zmerna 

MDR) bistva naloge 

ni razumel kljub 

natančnim, 

preprostim in 

enoznačnim 

navodilom 

- razumel je navodilo 

za slikanje maske, 

povedal je, da je 

naloga kar zahtevna, 

ampak, da se bo »že 

nekaj spomnil«. 

Upošteval je zadano 

temo slikanja. 

- razumela je navodilo 

za slikanje maske, 

vzela si je nekaj 

trenutkov časa, da je 

premislila, kako bi to 

prikazala. Upoštevala 

je zadano temo 

slikanja. 

- predstavi svojo 

masko 

- povedal je, da je 

srečen, ob spodbudi 

je povedal, s 

katerimi barvami je 

slikal, imenoval je 

črno barvo, 

zamenjuje barvi 

zeleno in modro 

- razložil je, kako se 

predstavlja drugim 

ljudem in kaj barve 

na maski pomenijo 

- razložila je, kako se 

predstavlja drugim 

ljudem in kaj barve in 

modri elementi na 

maski pomenijo, treba 

jo je opomniti, da se 

glasneje izraža 
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- izvede Ritem 

upanja 

- izvedel je prvi del 

Ritma upanja in ga 

ponavljal, veselil se 

je 

- Ritem upanja je 

izvedel brez napak, 

bil je ponosen, ker 

obvlada izvedbo 

- izvedla je prvi del 

Ritma upanja, pri 

drugem delu je 

posnemala Matjaža in 

mene, z zamikom je 

izvedla drugi del 

Ritma upanja, 

zabavala se je 

 

Preglednica 36 

Primer priprave in analize skupinskih srečanj 

22. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 28. 3. 2017 

Vsebina srečanja 

Tema: Čustva – Jeza 

Kratkoročni cilji: 

- pravočasno opazi, ko je izbran/-a 

- drži se vzravnano, odločno in z gibom rok ter pogledom izbere drugega 

- aktivno sodeluje pri pogovoru o jezi 

- samostojno izbere in pripravi material za risanje/slikanje 

- riše/slika na temo jeze 

- predstavi svojo risbo/sliko 

- pohvali risbo/sliko drugih udeležencev 

- izvede Ritem upanja 

Likovne tehnike: risalni listi (A4, A3, A2), barvni svinčniki, flomastri, tuš, vodene barve, 

čopiči za vodene barve, akrilne barve, tempere, čopiči za tempere, barvne krede in fiksir, 

svinčniki, voščenke 

Pripomočki: plastične posodice, računalnik (glasba) 

Uvod Glavni del Zaključek 

- vaja za pozornost Samuraji 

ob glasbi  

- pogovor na temo jeza 

- risanje/slikanje na temo jeza 

- predstavitev izdelkov 

- pogovor 

- Ritem upanja 

Analiza srečanja 

22. skupinsko 

srečanje 
Prisotni: Jon, Matjaž, Jana 28. 3. 2017 

Uvod: - igra Samuraji ob glasbi 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Na srečanje so vsi pravočasno prišli. Srečanje smo začeli z vajo Samuraji. Vaja je podobna 

igri Pošiljanje signala, zahteva le nekoliko bolj odločno oz. ostro držo telesa in gibe rok. Roki 

držimo, kot da bi držali meč. Razložila sem in demonstrirala način gibanja telesa in rok. V 

ozadju je bil prvi stavek scenske kantate Carmina Burana, O Fortuna, ki jo je napisal Carl Orff. 

Matjaž je bil pozoren na vajo, hitro je opazil, ko je izbran in je hitro izbral drugega. Držal se 

je vzravnano in odločno. Jana je opazila, kdaj je bila izbrana, je pa potrebovala nekaj trenutkov, 

da izbere drugega. Jon je opazil, ko je bil izbran, vendar je izbiral le Matjaža. Občasno ga je 

bilo treba opomniti, da izbere nekoga drugega. Jana in Jon sta imela bolj mehko držo telesa in 

rok.  
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Jana je povedala, da ji je všeč glasba. Matjaž je povedal, da ga je glasba asociira na nek boj. 

Glasovno je izvedel del melodije, ki mu je bil najbolj všeč. Povedal je »Roar« in z roko naredil 

gib, kot da bi imel kremplje. Rekel je, da ga ta melodija asociira na boj gladiatorjev z levom. 

Tudi Jano je glasba asociirala na boj. Rekla je, da si je vizualizirala boj ljudi in tigrov v gozdu. 

Jon je povedal, da mu je glasba bila »V redu.«. Jana in Matjaž sta povedala, da je glasba 

pričarala jezo.  

Glavni del: - pogovor na temo jeza 

               - risanje/slikanje na temo jeza 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Nadaljevali smo z pogovorom o jezi. Povedala sem jim, da se bomo pogovarjali o stvareh, ki 

nas jezijo, ter o tem, kako se vedemo, ko smo jezni. Prav tako se bomo pogovorili o metodah 

obvladovanja jeze. Najprej sem povedala nekaj primerov stvari, ki me razjezijo, nato sem 

spodbudila njih, da tudi oni povejo. Jon je rekel, da ne ve, kaj ga razjezi. Jana je povedala, da 

jo razjezi vedenje drugih ljudi, kadar so jezni, vpijejo in udarjajo. Starši in sestra jo velikokrat 

razjezijo. Rekla je, da sestra ne ve, kaj bi, a hoče vse. Ne zna razložiti in se spravi na Jano, ki 

se razjezi. Pove jim »Zdaj je pa dovolj.«, a jo ignorirajo in ona se umakne iz prostora. Prav 

tako pove, da včasih mečejo stvari po hiši. Jezi jo tudi, ko ji strokovni delavci ne povedo 

pravočasno, da ima obveznost in mora zaradi tega spreminjati načrte. Povedala je, da so 

neodgovorni ter da včasih mora »poslušati zaradi njihove napake«. Matjaž je povedal, da ga 

razjezi, ko se ga osebe, vključene v VDC, ves čas dotikajo. Ves čas ga sprašujejo: »Kaj pa to, 

kaj pa to, kaj pa uno ...« in to ga jezi. Rekel je, da ne mara »prcanja«, da nekdo vpije na nanj, 

da se ga dotika ali da mu kdo brez vprašanja nekaj vzame. Povedal je, da mu je enkrat ena od 

oseb, ki so vključene v VDC, vzela mapo za glasbo in jo strgala. Kadar je jezen, ima občutek, 

da bi nekoga udaril. Takrat odide iz delavnice. Doma je enako. Povedal je, da je brat 

»dosadan«, ker »jezika« in uporablja kletvice. Kletvice ga jezijo. Navedel je primere kletvic. 

Rekel je, da posluša toliko kletvic, da se mu »meša«. Povedal je tudi, da mu naraste pritisk, 

kadar je jezen ter da bi »kr najraje znorel«. Takrat hodi po prostoru in razmišlja, kaj naj naredi. 

Ve, da ni prav nekoga udariti. Pri Matjažu se je ob pogovoru opazila vznemirjenost. Vprašala 

sem ga, ali mi lahko opiše eno situacijo, kje se je razjezil in jeze ni obvladal. Povedal je, da 

mu nekateri govorijo, da ne pozna heca. Meni, da ga res ne pozna, ker se razjezi na vsak način. 

Ena izmed oseb v VDC-ju mu je neprestano ponavljala eno in isto vprašanje in to ga je 

razjezilo. Matjaž mu je takrat povedal, »da ima po strani oči«, da je »debil«, »konj« in ga 

zafrkaval, da je debel. Rekel je, da je oseba takrat bila zelo užaljena. Pogovorila sva se, kako 

se počuti, ko so takšne besede namenjene njemu. Pomiril se je. Rekel je, da je takrat užaljen 

in se slabo počuti. Povedal je, da takšne besede govori predvsem, ko je jezen. Dodal je, da je 

imel že veliko pogovorov s strokovno delavko in psihologinjo, ker je nekoga žalil. Jon je 

pozorno poslušal Jano in Matjaža, nato se je vključil in povedal, da razjezi Matica, ker mu 

vzame radio. Tudi ob vprašanjih ni vedel ničesar več povedati o omenjenem dogodku. 

Vprašala sem ga, ali se je on kdaj razjezil, rekel je, da ne.  

Nadaljevali smo z risanjem/slikanjem. Podrobno sem razložila temo današnjega likovnega 

izražanja. Jana je povedala, da že ima idejo, kaj bo narisala, ampak je ne bo povedala. 

Spodbudila sem jih, naj premislijo, kateri likovni material bodo uporabili pri orisovanju jeze. 

V ozadju se predvajala glasba. Jana in Matjaž sta takoj začela pregledovati in izbirati material. 

Jon se je ob spodbudi, da izbere željen material, odločil za akrilne barve in najdebelejši čopič 

za tempere. Povedal je, da potrebuje še vodo. Samostojno je šel napolnit posodico z vodo. 

Ponovila sem, kar sva se dogovorila na prejšnjih srečanjih – da ob mojem glasovnem opozorilu 

»stop« preneha z iztiskanjem akrilne barve iz tube. Povedal je, da se strinja. Dogovora se je 

držal. Izbral je bolj žive barve. Pri uporabi zelene akrilne barve sem ga spodbudila, da sam 

iztisne barvo iz tube, brez mojega opozorila. Pred tem sva si ogledala količino rumene barve 

v posodici. Iztisnil je večjo količino barve, vendar se je pri tem sam ustavil. Primerjala sva 
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količino barv v posodicah. Ugotovil je, da mora naslednjič iztisniti manj barve. Pohvalila sem 

ga za opažanje in samostojnost pri iztiskanju barve iz tube. Kazal je zadovoljstvo. Čopič je v 

roki držal sproščeno in ga v enakomernem ritmu premikal po listu. Nato se je odločil, da čopič 

pomoči v več barv (npr. modro, rdečo in rumeno), s čimer je dobil novi efekt (Slika 32., desna 

stran). Opazovala sva dobljeni efekt, ki mu je bil všeč. Nadaljeval je s pomakanjem čopiča v 

več barv (npr. rdečo in rumeno ali modro in rumeno).  

Po končanem slikanju je pripomočke površno pomil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Slika 32. Jon, slikanje na temo jeze (A2-format, akrilne barve) 
 

Matjaž je izbral svinčnik in flomastre. Najprej je začel risati ravne linije s svinčnikom, nato se 

je premislil in jih izbrisal. Nekaj trenutkov je razmišljal ter začel ekspresivno risati lomljene 

in valovite linije. Linijam je dodal barvo s flomastri. Bil je osredotočen na delo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33. Matjaž, »Jeza« (A3-format, svinčnik, flomastri) 
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Tudi Jana se je odločila za flomastre. Takoj je začela z risanjem. Delala je točke z rdečim 

flomastrom, nato je nadaljevala z vijoličastim, temnomodrim in na koncu s svetlomodrim. Ob 

risanju se ni pogovarjala, bila je pozorna na delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34. Jana, »Jeza« (A3-format, flomastri) 

Zaključek: - pogovor 

               - Ritem upanja 

Opažanja pri izražanju in pogovoru: 

Nadaljevali smo s pogovorom o ustvarjenih risbah/slikah. Jana je želela začeti prva, vsi so se 

s tem strinjali. Povedala je, da je risala po ritmu glasbe. Uporabila je različne barve pri risanju 

na temo jeze. Rekla je, da rdeča barva pomeni močno jezo, »ko si ves rdeč, kot paradižnik«. 

Temnomodra in vijoličasta barva pomenita razmišljanje o situaciji, da se moramo z nekom 

pomiriti. Svetlomodra barva pomeni pomirjanje in upravičenje. Kazala sem navdušenje nad 

risbo in njeno razlago. Ponosno se je nasmehnila. Matjaž je povedal, da je ekspresivno risal, 

ker je s tem želel pričarati vzburjenost ob jezi. Uporabil je flomastre, ker puščajo »močno« 

sled barve in tako lahko orišejo jezo, ki je »močno« čustvo. Narisal je različne stopnje jeze. 

Črna barva prikazuje najbolj izrazito jezo, rdeča je »ognjevita jeza«, vijoličasta je srednja jeza, 

zelena in modra prikazujeta blago jezo. Pohvalila sem ga za odlično idejo in izvedbo ter zelo 

natančno razlago. Nasmehnil se je. Ob pohvali sem začutila, da mu je neprijetno. Jon je 

povedal, da je slikal s čopiči. Spodbudila sem ga, da poimenuje barve, s katerimi je slikal. 

Imena barv je zamenjal. Povedala sem, da je danes odkril nov način slikanja s čopiči. Razložila 

sem, kako je dosegel določene efekte na sliki. Jana in Matjaž sta kazala navdušenje. Jon se je 

smehljal. Pohvalila sem ga za ustvarjeno sliko.  

Nadaljevali smo s pogovorom o obvladovanju jeze. Matjaž je povedal, da se umakne od osebe, 

ki ga je razjezila, gre na sprehod ali piše. Jana je povedala, da se tudi ona umakne od osebe, ki 

jo je razjezila. Ne mara razburjanja in konfliktov, zato odide v sobo, kjer se pomiri, da se 

potem v miru pogovori z drugo osebo. Navedla sem nekaj svojih strategij za obvladovanje 

jeze.  

Za konec sem jih še enkrat pohvalila za proaktivno sodelovanje. Ob tem smo ugotovili, da 

nam pohvale in lepe besede godijo ter da jih tudi raje uporabljamo kot grde besede. Dogovorili 

smo se, da bomo poskusili uporabljati čim več lepih besed in čim manj grdih. Pogovor smo 

zaključili z medsebojnimi pohvalami risb/slik. Dogovorili smo se, da ne uporabljamo besede 

»lepo« in »všeč«, temveč, da uporabljamo bolj specifične besede, ki smo jih tudi zapisali na 

poseben list. Uporabljali smo pogovorne besede, ki so jim blizu. Jana in Matjaž sta samostojno 

zapisala svoji besedi na list. Nato je Jana zapisala še Jonovo besedo. Jana je želela na list z 

lepimi besedami napisati naslov, kar je naredila v ateljeju in ga naslednjič prinesla.  
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Slika 35. Lepe besede  

*slika je fotografirana po nekaj srečanjih, zato je več zapisanih besed 

Poslovili smo se ob Ritmu upanja, ki ga izvajamo v krogu. Vsi so se zabavali pri izvajanju. 

 Jon Matjaž Jana 

Kratkoročni cilji Realizacija ciljev 

- pravočasno opazi, 

ko je izbran/-a 

 

- opazil je, ko je bil 

izbran 

- hitro je opazil, ko 

je bil izbran 

- opazila je, ko je bila 

izbrana  

- drži se vzravnano, 

odločno in z gibom 

rok ter pogledom 

izbere drugega 

 

- držal se je bolj 

mehko, tudi gib rok 

je bil bolj mehak, 

izbrano osebo je 

gledal v oči in se 

smehljal 

- držal se je 

vzravnano, odločno, 

tudi gibi rok so bili 

hitri in odločni, 

izbrano osebo je 

pogledal v oči 

- drža telesa je bila 

bolj mehka, tudi gib 

rok je bil bolj mehak, 

izbrano osebo je 

pogledala v oči, 

vendar le za kratek 

čas 

- aktivno sodeluje pri 

pogovoru o jezi 

- pri pogovoru ni 

sodeloval aktivno, 

vendar je pozorno 

opazoval in poslušal 

druge 

- pri pogovoru se je 

malo odprl, prvič je 

omenil, da z bratom 

nista v najboljšem 

odnosu. Vznemiril se 

je, frustracija je bila 

opazna. Aktivno je 

poslušal druge, 

strinjal se je z Jano, 

ko je povedala, da jo 

- pri pogovoru se je 

odprla, povedala je, 

kaj jo moti doma in v 

VDC-ju, pozorno je 

poslušala druge 
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jezijo starši, vendar o 

tem ni povedal nič 

več.  

- samostojno izbere 

in pripravi material 

za risanje/slikanje 

- ob spodbudi je 

izbral akrilne barve, 

čopič za tempere in 

risalni list formata 

A2, s pomočjo 

pripravi barve za 

slikanje, samostojno 

je šel napolnit 

posodico z vodo in 

začel slikati 

- samostojno je 

izbral svinčnik in 

flomastre. Prvič je 

izbral risalni list 

formata A3 ter začel 

risati. 

- samostojno je 

izbrala flomastre in 

risalni list formata A3 

ter začela risati 

- riše/slika na temo 

jeze 

- menim, da zaradi 

znižanih kognitivnih 

sposobnosti (zmerna 

MDR) bistva naloge 

ni razumel, kljub 

natančnim, 

preprostim in 

enopomenskim 

navodilom 

- ekspresivno je risal 

različne stopnje jeze 

- narisala je prehod od 

jeze do pomirjanja 

- predstavi svojo 

risbo/sliko 

- ob spodbudi je 

povedal, katere 

barve je uporabljal 

pri slikanju, imena 

barv je zamenjal 

(rdeča – rumena, 

zelena – rumena, 

zelena – modra) 

- razložil je, zakaj 

uporabil flomastre 

kot risalni material 

ter zakaj je izbral 

ekspresivno risbo in 

določene barve 

- razložila je, zakaj 

uporabila določene 

barve ter kaj je z risbo 

želela sporočiti  

- pohvali risbo/sliko 

drugih udeležencev 

- povedal je, da sta 

Janina in Matjaževa 

risba »vredu« 

- povedal je, da sta 

Janina risba in 

Jonova slika enkratni 

in je zapisal 

»enkratno« 

- povedala je, da se ji 

zelo dopadeta Jonova 

slika in Matjaževa 

risba in je zapisala 

»dopade« 

- izvede Ritem 

upanja 

- izvedel je prvi del 

Ritma upanja in ga 

ponavljal, veselil se 

je  

- Ritem upanja je 

izvedel brez napak, 

bil je ponosen, ker 

obvlada izvedbo 

- izvedla je prvi del 

Ritma upanja, pri 

drugem delu je bila 

negotova, posnemala 

je Matjaža in mene, z 

manjšim zamikom je 

izvedla drugi del 

Ritma upanja, 

zabavala se je 
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Primer analize po zaključnih osmih srečanjih  

Analiza pomoči z likovno umetnostjo 

 

Jon, 28. 

Preglednica 37 

Jon: analiza po zaključnih 8 skupinskih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
  x   Ni raznolikosti 

Enobarvnost    x  Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
    x 

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
   x  Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
    x 

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motiviran x     Slabo motiviran 

Ni koncentracije     x Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno     x Nezahtevno 

Tiho x     Hrupno 

Odvisno    x  Neodvisno 

Nemoteno vedenje x     Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
x     

Ne povezuje se z 

osebjem 

Dobro se povezuje 

z udeleženci 
x     

Ne povezuje se z 

udeleženci 

Koristnost 

Zelo koristno x     Nima koristi 
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Jon ima prepoznaven slog slikanja. Na slikah in risbah prevladujejo temne in hladne barve z 

občasnimi vmesnimi detajli toplih barv. Črna barva je praviloma prisotna na njegovih slikah in 

risbah. Uporablja tudi zeleno, modro, rdečo in vijolično barvo, občasno tudi rjavo in belo. Rad 

slika predvsem s temperami, akrilnimi in vodenimi barvami ter najdebelejšim čopičem za 

tempere. V enakomernem ritmu sproščeno premika čopič po podlagi in ustvarja dinamično 

kompozicijo barvnih ploskev. Ekspresivne poteze na slikah delujejo dramatično. Rekel je, da 

slike ničesar ne prikazujejo.  

Pogosteje je začel uporabljati risarske tehnike. S flomastri in barvnimi svinčniki je risal oblike, 

kot so pravokotniki, kvadrati in krogi. Ploskve znotraj oblik je včasih izpolnil. Povedal je, da 

risbe prikazujejo »Rože«, »Hiše« in »Okna« (Slika 36.). Včasih je samoiniciativno raziskoval 

likovni material. Preizkusil se je pri ustvarjanju z barvnimi kredami (Slika 37.) in kolažem, 

vendar je ugotovil, da mu te likovne tehnike ne ustrezajo, ker so nepraktične. Kljub temu je bil 

s končnimi izdelki zadovoljen. Obvlada slikanje in risanje na različnih formatih risalnih listov 

(A4, A3, A2, A1) in slikanje na navpični podlagi.  

Kazal je zadovoljstvo z ustvarjenimi slikami in risbami. Veselilo ga je, kadar smo ga Jana, 

Matjaž in jaz pohvalili. Izrazil je željo, da nekaj slik podari mami. Pohvalil se je, da je slike 

postavil na steno in sem jih pohvalila.  

Na področju samostojnosti pri ustvarjanju je viden velik napredek. Pri slikanju je sam vzel 

posodico in jo šel napolnit z vodo. Sam si je izbral likovni material in se pripravil na slikanje. 

Samostojno je odmeril ustrezno količino tempere oz. akrilne barve. Včasih je uporabil preveč 

vode pri slikanju s temperami. Pripomočkov še ne zmore samostojno ustrezno pomiti. 

Flomastre je po uporabi zaprl, po opozorilu jih pospravil.  

Pri risanju/slikanju je bil popolnoma pozoren na ustvarjanje, niso ga motili občasni pogovori 

drugih udeležencev. Pozornost je vzdržal do 30 minut, pri risanju na veliki format na vertikalni 

podlagi. Skupinske pogovore je aktivno poslušal. Potreboval je veliko časa, da procesira in 

oblikuje odgovor na vprašanje. Včasih je samoiniciativno v več povedih opisal situacijo (npr. 

nočna dogodivščina v bivalni skupnosti), vendar v kratkih in enostavnih stavkih (npr. »Šel sem 

v kuhinjo. Prižgal sem luč.«). Mamo manj omenja.  

Pravi, da se z Maticem v bivalni enoti ne krega več. Na srečanjih ni kazal nesprejemljivega 

vedenja. Pri aktivnostih je bil pozoren in je aktivno sodeloval. Všeč so mu skupne dejavnosti, 

kot so ples, razgibavanje, vaje za pozornost, Ritem upanja itn. Pri teh aktivnostih je bil zelo 

navdušen, s pogledom je vključeval druge v dogajanje. Začel je navezovati stik z drugimi 

osebami v VDC-ju. Z Jano sta ustvarila prijateljski odnos.  
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Primeri Jonovih likovnih del:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36. Jon, »Okna« (A3-format, flomastri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37. Jon, ustvarjanje z barvnimi kredami (A3-format) 
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Slika 38. Jon, slika na temo strah (A4-format, tempere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39. Jon, slikanje s čopičem za tempere in akrilnimi barvami (A3-format) 
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Analiza pomoči z likovno umetnostjo 

 

Matjaž, 25. 

Preglednica 38 

Matjaž: analiza po zaključnih 8 skupinskih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
x     Ni raznolikosti 

Enobarvnost     x Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
 x    

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
    x Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
x     

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motiviran x     Slabo motiviran 

Ni koncentracije    x  Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno     x Nezahtevno 

Tiho  x    Hrupno 

Odvisno     x Neodvisno 

Nemoteno vedenje x     Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
x     

Ne povezuje se z 

osebjem 

Dobro se povezuje 

z udeleženci 
 x    

Ne povezuje se z 

udeleženci 

Koristnost 

Zelo koristno  x    Nima koristi 
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Matjaž je začel samoiniciativno raziskovati slikarski material. Bolj pogosto je začel uporabljati 

vodene barve in tempere, s katerimi ustvarja ekspresivne slike, ki delujejo abstraktno. Pri 

slikanju »barvnih prehodov« (npr. Slika 40.) uporablja čopiče za tempere in vodene barve vseh 

debelosti. Preizkusil se je v kombiniranih likovnih tehnikah (tempere in vodene barve). Slika 

tudi »simbole«. Njegovi opisi slik so presenetljivi. Tako na primer svetlomodri motiv oz. 

»simbol« na sliki »Strah« (Slika 41.) predstavlja »prestrašen obraz«, ki ga naredi, kadar gleda 

grozljivke; vijolični simbol predstavlja »zapuščen prehod«, ob čemer pove, da se je enkrat 

ponoči ob sprehodu s psom naenkrat znašel pri zapuščenem sprehodu ter da ga je bilo strah, 

črni pa »lobanje«, ki pomenijo, da se »čas odmika« (spomni se umrlih dedkov in babice, ki je 

bolna, pove, da ga skrbi za njo) itn. Na risbah in slikah prevladujejo ravne črte in ploskve. Rad 

riše predvsem s flomastri in barvnimi svinčniki, s katerimi poskuša ustvariti realistične risbe. 

Začel je uporabljati večje risalne liste (A3). Na njegovih slikah/risbah so večinoma prisotne 

modra, zelena in rdeča barva. Včasih uporablja tudi rumeno, črno in vijolično. Ob utemeljeni 

pohvali njegove ideje, risbe ali slike mu je še zmeraj nekoliko neprijetno, kljub temu kaže 

zadovoljstvo z ustvarjeno risbo/sliko in se zahvali za pohvalo.  

Pri vseh aktivnostih je popolnoma samostojen. Samostojno in brez opozarjanja pripravi in 

pospravi likovni material. Slikarske pripomočke samostojno in natančno pomije. Ritem upanja 

izvaja brezhibno, na kar je tudi ponosen. Pri izvajanju je dodal tudi glasove, ki se odlično 

skladajo z ritmom. Navodila pozorno posluša in jih upošteva. Pozoren je na sliko/risbo, ki jo 

ustvarja. Med risanjem/slikanjem tiho poje in govori, kaj dela. Včasih se med ustvarjanjem 

nekaj trenutkov ustavi, ogleduje sliko/risbo in premišlja, kaj bi še dodal. Osvobodil se je. Bolj 

je spontan pri aktivnostih in pogovoru. Pri skupinskih aktivnostih aktivno ter navdušeno 

sodeluje in je pozoren na dogajanje. Skupinske pogovore aktivno posluša in pri njih sodeluje. 

Ob skupinskem pogovoru na trenutek omeni, da se starša včasih napijeta in da mečeta stvari po 

hiši. Potem spremeni temo pogovora. Konflikti v družini so se lahko opazili pri procesu 

ustvarjanja risbe »Moja družina« (Slika 42.). Pri risanju jima je podal najmanj pozornosti in 

časa, tako na primer staršem in bratu ni narisal obrazov, hišnim ljubljenčkom pa je. Opisal jih 

je v eni besedi in nadaljeval z opisovanjem hišnih ljubljenčkov in hiše. Pri govoru je pozoren 

na dvojino/množino in uporablja razširjene stavke. Pri predstavitvi slike/risbe nekatere besede 

pove tudi v angleščini (na primer »simboli« – »symbols«, »kolo« – »wheel« itn.).  

Na srečanjih ne kaže nesprejemljivega vedenja. Navezal je stik z Jano. Pri skupinskih pogovorih 

se dopolnjujeta, včasih med slikanjem izmenjata nekaj besed. Na koncu vsakega srečanja se 

objameta. Do Jona je spremenil odnos, ga bolj spoštuje in sprejema kot enakovrednega, ne 

posmehuje se njegovim izdelkom, temveč ga pohvali. Včasih do konca pomije njegove 

slikarske pripomočke.  
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Primeri Matjaževih likovnih del:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40. Matjaž, »Eksperimentiranje« (A4-format, vodene barve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41. Matjaž, »Strah« (A3-format, vodene barve) 
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Slika 42. Matjaž, »Moja družina« (A4-format, barvni svinčniki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 43. Matjaž, »Objem« (A4-format, flomastri)  
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Analiza pomoči z likovno umetnostjo 

 

Jana, 36. 

Preglednica 39 

Jana: analiza po zaključnih 8 skupinskih srečanjih 

Ustvarjeni izdelki 

A A velja 
Nagiba k 

A 

Niti A 

niti B ne 

veljata 

nagiba k 

B 
B velja B 

Raznolikost 

izdelkov 
 x    Ni raznolikosti 

Enobarvnost     x Barvitost 

Dobro razvite 

podobe 
x     

Slabo razvite 

podobe 

Ne razvija svojih 

idej 
    x Razvija svoje ideje 

Dobre sposobnosti 

opazovanja 
x     

Ni razvitih 

sposobnosti 

opazovanja 

Dobro motivirana x     Slabo motivirana 

Ni koncentracije    x  Dobra koncentracija 

Vedenje 

Prilagojeno x     Neprilagojeno 

Zahtevno     x Nezahtevno 

Tiho  x    Hrupno 

Odvisno     x Neodvisno 

Nemoteno vedenje x     Moteno vedenje 

Dobro se povezuje 

z osebjem 
x     

Ne povezuje se z 

osebjem 

Dobro se povezuje 

z udeleženci 
x     

Ne povezuje se z 

udeleženci 

Koristnost 

Zelo koristno  x    Nima koristi 
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Janine risbe in slike pri prostem izražanju ne vsebujejo več ustaljenih motivov, kot so tulipani, 

drevesa in hiše. Slika različne vzorce in tako ustvarja bolj abstrahirane oblike v slikah. Začela 

je raziskovati vodene barve in čopiče za vodene barve. Na primer, na sliki »Mavrica« (Slika 

44.) je na zgornjem delu lista uporabila lavirano tehniko (slikanje na mokro podlago). 

Preizkusila se je pri slikanju s kombiniranimi likovnimi tehnikami (flomastri, vodene barve in 

tempere) (npr. Slika 45.). Bolj pogosto je začela uporabljati risalne liste formata A3, vendar še 

zmeraj preferira format A4. Rada riše po ritmu glasbe, pri katerem ustvarja točkaste sledi na 

risalnem listu. Pove, da jo to sprošča. Na slikah/risbah prevladujejo upognjeni liki. Pri risanju 

realističnih risb uporablja flomastre. Z ustvarjenimi slikami/risbami kaže zadovoljstvo. Veliko 

ji pomeni moja pohvala njene ideje in razlage izdelka. Ob tem se zahvali. Pri vseh aktivnostih 

je popolnoma samostojna. Samostojno brez opozarjanja pripravi in pospravi likovni material 

ter natančno pomije slikarske pripomočke. Pri skupinskih dejavnostih včasih potrebuje dodatno 

spodbudo, ampak po tem aktivno sodeluje.  

Pozorna je na navodila in jih upošteva. Med risanjem je osredotočena v delo in ne izgublja časa 

s pogovarjanjem, le včasih z Matjažem izmenjata nekaj besed. Škripanja z zobmi se ni dalo 

opaziti. V sliko/risbo vloži veliko razmisleka in truda. Izdelke uspe dokončati, kljub temu da je 

počasna. Pri skupinskih pogovorih sodeluje in se drži teme pogovora ter aktivno posluša druge. 

Na srečanja prihaja pravočasno, včasih tudi nekaj minut prej. Kadar pride prej, se pogovoriva 

o tekočih dogodkih. Pravi, da ji mama določa stvari, s katerimi ona včasih ni zadovoljna. 

Razburi se pri poročanju o konfliktih v bivalni skupnosti, katere sama poskuša razrešiti. Nad 

tem je po eni strani obupana, po drugi si želi izboriti mir v hiši. Govor je tih. Kadar govori 

glasneje, deluje, kot da se napreza. Govori v razširjenih stavkih. Pri govoru je pozorna na 

dvojino in množino. Njeni opisi slik so zelo zanimivi. Na primer, strah (Slika 46.) je prikazala 

s plohami različnih barv. Zelen motiv predstavlja strah, ki se razširja skozi vsa področja 

življenja. Modra predstavlja notranji nemir, vijoličasta predstavlja strah pred neko osebo, rdeča 

pa predstavlja obupanost in nezaupanje vase. Temno rjava predstavlja razmišljanje, pomeni 

počasno opuščanje strahu, oker predstavlja popolno opuščanje strahu, oz. umiritev. Dogovorili 

smo se, da se objamemo le na koncu srečanj in tega se drži. Takrat se objame z Matjažem in 

menoj, Jona poboža po ramenu. Z Matjažem se rada pogovarjata po srečanjih. Z Jonom se 

družita na malici. Na zadnje srečanje sta prišla skupaj. Včasih do konca pomije njegove 

slikarske pripomočke. 
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Primeri Janinih likovnih del: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 44. Jana, prosto risanje »Mavrica« (A3-format, vodene barve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45. Jana, prosto risanje (A3-format, svinčnik, flomastri, vodene barve, tempere) 
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Slika 46. Jana, »Strah« (A3-format, vodene barve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47. Jana, »Moja družina« (A4-format, flomastri) 
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3.5.4. Mnenje oseb o srečanjih 

 

Intervju: Jon (dobesedni prepis) 

 

»Ali rada prihajaš na srečanja? Ja. 

Kaj ti je všeč na naših srečanjih? Da rišem in slikam. 

Kaj ti ni všeč na naših srečanjih? Nevem.  

Bi želel kaj spremeniti na naših srečanjih? Ja, da mi daš več Poljanškov. 

S katerimi materiali najraje ustvarjaš? S temperi in čopičem. In akrilnimi.  

Kateri materiali ti niso všeč? Nevem.  

Kaj rad rišeš/slikaš? Z barvami slikam.  

Katere barve imaš rad? Rdeča. Črna. 

Kaj si se novega naučil na naših srečanjih? Nič.  

Ali si se mogoče naučil pripraviti tempere in akrilne za slikanje? Aa ja, to ja.  

Kakšna se ti zdim jaz? V redu.  

Kaj rada delaš z mano? Slikam. 

Ali so ti boljša srečanja, ko sva midva sama ali ko smo v skupini? V skupini. 

Ali si navezal trdnejši stik z Jano in Matjažem? Ja. Z Jano sem na malici.  

Ali želiš, da nadaljujemo s srečanji? Ja.  

Kaj bi še rada počel na srečanjih? Nevem. 

Hvala ti Jon za odgovore.« 

 

Intervju: Matjaž (dobesedni prepis) 

 

»Ali rad prihajaš na srečanja? Ja. 

Zakaj  rad prihajaš na srečanja? Ker mi je všeč, da nekaj novega izvem.  

Kaj ti je všeč na naših srečanjih? Da sem lahko ustvarjalen,... da se sprostim in pogovorim.  

Kaj ti ni všeč na naših srečanjih? Nič.  

S katerimi materiali najraje ustvarjaš? S flomasterji, temperami, pa voščenkami.  

Kateri materiali ti niso všeč? Kolaž mi ni toliko všeč.  

Kaj rada rišeš/slikaš? Rad rišem črte, krivulje, pa oblake, sonce, križce-krožce, simbole. Na 

primer križec pomeni negativno, kljukca – pozitivno, polkrog – noč ... pač različne stvari. 

Rad slikam tudi barvne kombinacije, slikam v liniji, tako da barve grejo iz ene v drugo. Pa 

ptiče tudi.  

Katere barve imaš rad? Rdečo, modro pa zeleno. Dve hladni pa eno toplo.  

Kaj si se novega naučil na naših srečanjih? Jedernato: spoznavali smo sami sebe.  

Kaj pripoveduješ s svojimi risbami in slikami? Različne zgodbe o nama. Pa o čustvih, ko 

smo jezni, pa ko nas je strah in to.  

Se ti zdi, da si napredoval? Da.  

Kako, zakaj? Nekaj novega sem se naučil, in bom to v bodoče še uporabljal. Nevem, na 

primer risanje, ... da se pomirim, da se ne bi preveč jezil ... pogovor mi je pomagal.   

Kakšna se ti zdim jaz? V kratko: odlična! 

Ali so ti boljša srečanja, ko sva midva sama ali ko smo v skupini? Oboje, pomoje. Včasih ko 

sva sama, včasih ko smo v skupini.  
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Ali si navezal trdnejši stik z Jano in Jonom? Z obema se razumem fajn in je to res super. Z 

Jano se pogovorim, ko se srečava v avli. Z Jonom se zelo redko srečava. 

Ali želiš, da nadaljujemo s srečanji? Ja, bi.  

Kaj bi še rada počel na srečanjih? Nimam ideje. 

Hvala Matjaž za odgovore.« 

 

Intervju: Jana (dobesedni prepis) 

 

»Ali rada prihajaš na srečanja? Seveda. 

Zakaj rada prihajaš na srečanja? Za družbo, da se kaj novega naučim, pa da kaj novega 

izvem. Da ti meni kaj poveš, pa tudi jaz tebi. Da se učimo drug od druzga.  

Kaj ti je všeč na naših srečanjih? Da neki novega ustvarim in se naučim, kar še nisem 

ustvarila. Pa da pokažem, kaj znam. Pa da vsak predstavi, kaj je ustvaril in da se o temu 

pogovorimo.  

Kaj ti ni všeč na naših srečanjih? Mene je motilo to, ko smo se pogovarjali in ustvarjali in so 

drugi prišli počivat. Moteče je bilo. Ker ne veš, kdo bo kaj naredil, kdo bo kaj rekel. Mene to 

osebno moti, ker potem nimam tistega občutka, a veš, ker ne vem, a bo prišel, pa me 

ustrašil. To je bilo edino, kaj me je motilo.  

S katerimi materiali najraje ustvarjaš? Flomasterji in tempere. Tudi vodenke.  

Kateri materiali ti niso všeč? Kolaž. Pa s tem nismo delali.  

Kaj rada rišeš/slikaš? Vse po malo. Najboljše mi je bilo, ko smo telo risali. Všeč mi je, da 

nam ti daš dela, pa da lahko sami po svoje to naredimo. To mi dost pomeni. Pa da po tem 

povemo, kaj smo narisali. Da tudi drugi razumejo, kaj smo želeli povedati, če želijo 

razumeti. To mi je zelo všeč. Pa všeč mi je bilo, ko smo delali maske. Ko smo delali obraz, 

pa ga slikali. Tisto je bilo dobro. To bi še rada počela.  

Katere barve imaš rada? Rumena. Rumena je vsekakor pri meni. Pinki. Ta tretja pa bela. Te 

barve mi neki tako pomenijo. Potem so pa vse ostale, zelena, rdeča, modra, rjava ... Najbolj 

pa rumena, bela in roza.  

Kaj si se novega naučila na naših srečanjih? Tako, sebe prvo upoštevaš, ta druga je, da druge 

upoštevaš tako, da jih spoštuješ, jim znaš pomagati, ... pa prijateljstvo.  

Kaj pripoveduješ s svojimi risbami in slikami? Sporočam, kaj barve pomenijo. Na primer, ko 

smo risali veselje. Pripovedujem zgodbo, ki se v tem vidi. To za nekoga nekaj pomeni. Da 

smo veseli, da se družimo, pa da smo skupaj kot prijatelji, da smo fant pa punca, da se 

razumemo in to.  

Se ti zdi, da si napredovala? Ja. Na vsakem področju, kar smo se pogovarjali in risali, bi pa 

še nekatere povabila, da se pridružijo. Da bi tudi oni se naučili biti umirjeni, da se ne jezijo. 

Meni je uspelo, da se ne razjezim. In sem tudi druge poskušala pomiriti. Da znajo, kaj se 

dogaja, ko se jeziš, pa zijaš, tolčeš, to je najslabše. Da umirjeno počakajo in povejo, kaj je.  

Kakšna se ti zdim jaz? Meni se pa ti zdiš dobra oseba, to je eno. Drugo, dober imaš odnos do 

nas, ker si nas sprejela take, kakšni smo, in si nas nekaj novega naučila. In imaš dobro 

počutje, ... navdušena sem nad tem, da se odlično počutiš med nami.  

Hvala ti, Jana. Ali so ti boljša srečanja, ko sva midve sami ali ko smo v skupini? Skupinsko 

prvo, potem pa še same, če je kaj takega, da se pogovorimo.  
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Ali si navezala trdnejši stik z Jonom in Matjažem? Z Matjažem se večkrat pogovarjam. On 

mi da dobre nasvete. Z njim se rad pogovarjam. Ker ima znanje in se zna lepo pogovarjat. 

Jon pride h meni na malico, pa se pogovarjava. Njega edino tam srečam. Vidim, da on 

izbira, s kom bo sedel. Pride v jedilnico, pa gleda, kje sem.  

Ali želiš, da nadaljujemo s srečanji? Ja, odlično bi bilo.  

Kaj bi še rada počela na srečanjih? Ne vem. Ne morem se sedaj spomniti.  

Hvala ti Jana.« 

 

*Iz osebnega pogovora: Jana me poklicala teden dni po zaključku likovnoterapevtskih srečanj 

in vprašala, če bi se lahko dobili, ker se je želela pogovoriti z menoj. Ko sva se dobili, je 

povedala, da ji je mama prepovedala stike s sestro in njeno družino. Jana pa je pred prepovedjo 

izrazila željo, da bi čez poletje (ko biva doma) nečake učila pisati, risati in slikati. Mama ji ni 

razložila, zakaj je to naredila, ona pa se je glede tega pritožila strokovni delavki. Povedala je, 

da ima otroke zelo rada, ter da bi svojim nečakom rad prenesla nekaj znanj, ki jih ima. Takrat 

je prvič omenila splav, ki ga je imela pred leti. Pravi, da je to mama vse urejala ter da se njo ni 

nič vprašalo. Povedala je, da ni dala privolitve za splav ter da so ji zdravniki dali le nekakšen 

vprašalnik, ki ga je izpolnila. Rekla je, da si je želela otroka. Ob pogovoru se je razburila. 

Povedala je, da je nezadovoljna v bivalni enoti ter da bi se želela preseliti v stanovanje, ki ji bo 

nekoč pripadalo. Pravi, da je veliko stanovalcev bivalne enote nezadovoljno s takšnim 

življenjem. Povedala je, da se vedno kregajo, ker eni (med njimi tudi ona) držijo urejeno hišo 

in vrt ter se držijo hišnega reda, drugi pa vse umažejo, razmečejo stvari, kričijo in skačejo. 

Rekla je, da si želi živeti v miru.  
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3.5.5. Predstavitev rezultatov po zaključeni obravnavi 

 

Jon 

* vprašalnik in lestvico je pred začetkom obravnave reševala strokovna delavka v stanovanjski 

skupini, po zaključku pa strokovna delavka v bivalni enoti.  

 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe: 

 

Preglednica 40 

Jon: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti. 1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase.  1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim. 1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek.  1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk: 
Možne točke: 

25 
40 

 

 

 

 

 
 

Slika 48. Jon: Odgovori na vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe  

 

0 1 2 3 4 5

Zaveda se lastnega telesa

Pozna svoje telesne sposobnosti

Pozna svoje lastnosti

Zna se postaviti za se

Ve, da lahko pomaga drugim

Za se misli, da je dober človek

V družbi se sproščeno prehranjuje

V svoji koži se dobro počuti/ sprejema samega…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

(AAMD-lestvica prilagoditvenega vedenja) 

 

Preglednica 41 

Jon: Kvantitativni prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
67 18 13 18 

Možne točke:  107 39 20 26 

 

Preglednica 42 

Jon: Kvalitativen prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Nož uporablja za rezanje in mazanje. Pije tako, da drži kozarec v eni 

roki in ne poliva. V restavraciji lahko naroči enostaven obrok.  

Uporaba sanitarij Podnevi je vedno držen, nima neprijetnosti z uporabo WC-ja. Sleče 

spodnje perilo in gre na WC brez tuje pomoči ter se usede na 

straniščno desko. Toaletnega papirja ne uporabi in po opravljeni 

potrebi ne spusti vode. Po opravljeni potrebi se sam obleče, rok si ne 

umije.  

Čistoča Roke in obraz si umije z vodo in milom ter se obriše. Okopa se in 

obriše, ampak površno in po opozorilu. Če se ga ne opomni, 

spodnjega perila ne menjuje redno in ne vzdržuje higiene telesa. 

Opazi se neprijeten vonj izpod pazduhe. Sam si ne očisti nohtov. Po 

opozarjanju uporablja zobno pasto in krtačko.  

Zunanji videz  Hodi tako, da je eno stopalo zasukano navznoter. Noge vleče po tleh. 

Če se ga ne opomni, nosi neprimerne kombinacije (barv) oblačil. Ne 
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pozna razlike med vsakdanjimi in prazničnimi oz. svečanimi 

oblekami in čevlji. Ne izbere primernih oblačil, glede na različne 

vremenske razmere. 

Skrb za oblačila Ne zmore samostojno skrbeti za oblačila.  

Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sam. Obuje in sezuje se samostojno. 

Ne zmore zavezati in razvezati vezalk.  

Potovanje Lahko gre okrog VDC-ja, stanovanjske skupnosti in doma ter se ne 

izgubi. Ne zmore samostojno potovati z javnim prevozom. 

Ostale aktivnosti Ne zna uporabiti telefona. Sam si pripravi posteljo za spanje, v 

posteljo gre brez tuje pomoči, sam se pokrije ipd. Ima običajen 

apetit, jé zmerno.  

- Komunikacija 

Izražanje S tiskanimi črkami napiše lastno ime. Njegova vprašanja vsebujejo 

besede, kot so 'zakaj', 'kako', 'kaj' itd. Sliko opisuje s poimenovanjem 

oseb in predmetov na njej.  

Razumevanje Ne prepozna nobene napisane besede, razen svojega imena. Razume 

navodila, ki vsebujejo npr. 'na', 'v', 'za', 'pod', itd. Razume navodila, 

ki se nanašajo na vrstni red dogodkov.  

Govor v socialnih 

situacijah 

Je družaben in se pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o 

stvareh, ki ga zanimajo. Razume razlago stvari, dogodkov in se v 

pogovoru primerno odziva.  

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Udeleži se ali izvede aktivnost le, če ga določimo ali usmerimo. 

Treba ga je siliti, da nekaj naredi. Nima ambicij. Nalogo opravi 

zadnji, ker izgublja čas.  

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih je pozoren več kot 15 minut 

(pri igri, risanju, določenih zaposlitvenih dejavnosti). 

Prosti čas Prosti čas organizira ustrezno, na enostavni ravni, npr. gleda TV, 

posluša glasbo, radio in podobno.  

- Socialna interakcija  

Pomaga, če ga prosimo za pomoč. Pokaže obzirnost do čustev drugih. Pozna člane lastne 

družine in ljudi izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. kaj počnejo, njihove 

naslove, odnos do njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so mu bližji, npr. imena uporabnikov, 

sosedov in podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, npr. osebe s 

TV-ja ipd. Z drugimi je v interakciji vsaj kratek čas, npr. pokaže ali posodi stvari, vpraša 

»Kako je?«, »A bo?«. V skupinskih aktivnostih sodeluje, če se ga spodbuja, je pasivni 

udeleženec. Preveč je domač s tujimi ljudmi. Ne kaže sebičnega vedenja.  
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3. Neprilagojeno vedenje (AAMD-lestvica prilagoditvenega vedenja)  

 

Preglednica 43 

Jon: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)         

(90)         

(80)         

(70)         

(60)         

(50)         

(40)         

(30)         

(20)         

(10)         

Dosežene 

točke: 
0 2 1 3 1 3 4 1 

 

Preglednica 44 

Jon: Kvalitativen prikaz rezultatov za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

- Odpor do avtoritete 

Pogosto Dolgo okleva, preden se loti zadane naloge. 

- Neodgovorno vedenje 

Včasih Jemlje tuje stvari, ki niso zaklenjene ali shranjene.  

- Introvertirano vedenje 

Pogosto Dolgo časa sedi ali stoji v enakem položaju. 

Včasih Nič ne dela, ampak sedi in gleda druge. 

- Neprimerne navade v odnosu z drugimi 

Včasih Neprimerno riga. 

Neustrezne govorne navade 
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Včasih Se histerično smeji, hihita. Govori sam s seboj. Nenehno ponavlja določeno 

besedo ali frazo.  

- Neprimerne in nenavadne navade 

Pogosto Se zadržuje na nekem določenem, najljubšem mestu (pri oknu in na terasi). 

Boji se iti gor in dol po električnih stopnicah.  

- Psihične motnje 

Včasih Vede se neprimerno, da bi pritegnil pozornost.  
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Matjaž 

 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe: 

 

Preglednica 45 

Matjaž: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti. 1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase.  1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim. 1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek. 1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk: 
Možne točke:  

32 
40 

 

 

 

 

 
 

Slika 49. Matjaž: Odgovori na vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike 

samopodobe 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

1. Zaveda se lastnega telesa

2. Pozna svoje telesne sposobnosti

3. Pozna svoje lastnosti

4. Zna se postaviti za se

5. Ve, da lahko pomaga drugim

6. Za se misli, da je dober človek

7. V družbi se sproščeno prehranjuje

8. V svoji koži se dobro počuti/ sprejema…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

(AAMD-lestvica prilagoditvenega vedenja) 

 

Preglednica 46 

Matjaž: Kvantitativni prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke:  
107 39 20 26 

Možne točke:  107 39 20 26 

 

Preglednica 47 

Matjaž: Kvalitativen prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Pri hranjenju in pitju je popolnoma samostojen. Pravilno in spretno 

uporablja nož in vilico. Pije tako, da drži kozarec v eni roki in ne 

poliva. V restavraciji lahko samostojno naroči celoten obrok. 

Uporaba sanitarij Vedno je držen – nikoli ni imel neprijetnosti z uporabo WC-ja. 

Popolnoma je samostojen pri opravljanju potrebe: sleče spodnje 

perilo, se usede na straniščno desko, pravilno uporabi toaletni papir, 

po opravljeni potrebi spusti vodo, se obleče in si umije roke. 

Čistoča Samostojno umije roke in obraz z vodo in milom ter jih obriše. 

Pripravi se in okopa brez pomoči. Pravilno umiva zobe s krtačko in 

pasto, s premiki gor–dol. 

Zunanji videz  Ima urejen zunanji videz. Izbira ustrezna oblačila in obutev glede na 

vremenske razmere, vsakdanje ali svečane priložnosti.  

Skrb za oblačila Samostojno skrbi za oblačila in obutev. 
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Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sam. Samostojno obuje in sezuje 

čevlje, zaveže in razveže vezalke.  

Potovanje Gre lahko nekaj ulic stran od doma ali šole in se ne izgubi. 

Samostojno potuje z javnim prevozom (vlakom, avtobusom) in s 

taksijem v znano ali neznano smer.  

Ostale aktivnosti Uporablja stacionarni telefon in mobilni telefon. Sam si pripravi 

posteljo za spanje. V posteljo gre brez tuje pomoči, sam se pokrije 

ipd. Pravilno uporablja preproste poštne storitve. Skrbi za zdravje, 

npr. preobleče mokra oblačila. Sam poskrbi, če se poreže, opeče ipd. 

Zna uporabljati zdravstvene usluge. Po potrebi se obrne na javne 

službe (zdravstveno zavarovanje, itd.). 

- Komunikacija 

Izražanje Piše smiselna in razumljiva krajša besedila. Govori tekoče. 

Uporablja sestavljene stavke, ki vsebujejo besede, kot so 'ker', 

'ampak' itd. Opisuje dogajanje na sliki.  

Razumevanje Bere knjige, primerne za otroke od 9. leta naprej. Razume navodila, 

ki vsebujejo npr. 'na', 'v', 'za', 'pod' itd. Razume navodila, ki se 

nanašajo na vrstni red dogodkov (npr. 'najprej naredi to, nato tisto') 

ter navodila, ki zahtevajo odločitve (npr. 'Naredi to, če …' ali 'Tega 

ne naredi, če …').  

Govor v socialnih 

situacijah 

Uporablja fraze, kot sta 'prosim' in 'hvala'. Je družaben in se 

pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o športu, družini, 

skupinskih aktivnostih itd. Razume razlago stvari, dogodkov. 

Govori smiselno in se v pogovoru primerno odziva. Bere knjige, 

revije, časopise. Zgodbo ponovi z ali brez težav. Precej dobro 

izpolnjuje obrazce.  

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Je pobudnik večine svojih aktivnosti, npr. iger, nalog.  

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih, kot so npr. igranje iger, 

branje, čiščenje, je pozoren več kot 15 minut. 

Prosti čas V prostem času organizira aktivnosti na precej kompleksni ravni, 

npr. igra karte na turnirjih. Ima konjičke, npr. slikanje, zbira karte. 

Prosti čas organizira ustrezno, tudi na enostavni ravni, npr. gleda 

TV, posluša glasbo, radio in podobno. 

- Socialna interakcija  

Drugim ponudi pomoč. Pokaže interes za delo ali stvari drugih. Skrbi za lastnino drugih. 

Upravlja ali ureja zadeve drugih, če je treba. Pokaže obzirnost do čustev drugih. Pozna ljudi 

izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. kaj počnejo, njihove naslove, odnos do 

njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so mu bližji, npr. imena uporabnikov, sosedov in 

podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, npr. osebe s TV-ja ipd. 

Sodeluje v skupinskih igrah ali aktivnostih. Začne skupinske aktivnosti (kot vodja ali 

organizator). Ne kaže sebičnega vedenja.  
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3.  Neprilagojeno vedenje (AAMD-lestvica prilagoditvenega vedenja) 

 

Preglednica 48 

Matjaž: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
0 1 4 3 

 

Preglednica 49 

Matjaž: Kvalitativen prikaz rezultatov za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

- Neprimerne in nenavadne navade 

Včasih Poje in pleše na javnih mestih 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 

Pogosto spolno nagnjenje do dečkov 

Včasih Njegovo seksualno vedenje je treba nadzorovati. Brez nadzora mladoletnim 

osebam odpenja gumbe, se jih dotika, da bi zadovoljil svoje potrebe. 

- Psihične motnje 

Včasih Ne zna presoditi o lastnih omejitvah. Želi nenehne in nerealne pohvale. Zdi 

se, da nima emocionalne kontrole.  
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Jana 

 

1. Samopodoba 

 

Vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe: 

 

Preglednica 50 

Jana: Vprašalnik – Samopodoba 

1. Zaveda se lastnega telesa. 1 2 3 4 5 

2. Pozna svoje telesne sposobnosti.  1 2 3 4 5 

3. Pozna svoje lastnosti. 1 2 3 4 5 

4. Zna se postaviti zase.  1 2 3 4 5 

5. Ve, da lahko pomaga drugim.  1 2 3 4 5 

6. Zase misli, da je dober človek. 1 2 3 4 5 

7. V družbi se sproščeno prehranjuje. 1 2 3 4 5 

8. V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe. 1 2 3 4 5 

Vsota vseh doseženih točk: 
Možne točke: 

36 
40 

 

 

 

 

 
 

Slika 50. Jana: Odgovori na vprašalnik, ki se nanaša na najpomembnejše vidike samopodobe 

 

  

0 1 2 3 4 5

1. Zaveda se lastnega telesa

2. Pozna svoje telesne sposobnosti

3. Pozna svoje lastnosti

4. Zna se postaviti za se

5. Ve, da lahko pomaga drugim

6. Za se misli, da je dober človek

7. V družbi se sproščeno prehranjuje

8. V svoji koži se dobro počuti/ sprejema…

Samopodoba
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2. Samostojnost, komunikacija, samoiniciativnost in vztrajnost ter socialna interakcija 

 

Preglednica 51 

Jana: Kvantitativni prikaz točk 

(centili) Samostojnost Komunikacija 
Samoiniciativnost 

in vztrajnost 

Socialna 

interakcija 

(100)     

(90)     

(80)     

(70)     

(60)     

(50)     

(40)     

(30)     

(20)     

(10)     

Dosežene 

točke: 
80 31 15 20 

Možne točke: 107 39 20 26 

 

Preglednica 52 

Jana: Kvalitativni prikaz rezultatov 

- Samostojnost 

Hranjenje Nož uporablja za rezanje in mazanje. V javnih lokalih lahko naroči 

enostaven obrok (npr. pizzo, hrenovke). Pije tako, da drži kozarec v 

eni roki in ne poliva. Včasih govori s polnimi usti in jé prepočasi.  

Uporaba sanitarij Včasih ni držna, občasno ima neprijetnosti z uporabo WC-ja. 

Popolnoma je samostojna pri opravljanju potrebe: sleče spodnje 

perilo, se usede na straniščno desko, pravilno uporabi toaletni papir, 

po opravljeni potrebi spusti vodo, se obleče in si umije roke. 

Čistoča Samostojno si roke umije z milom, obraz z vodo. Roke in obraz si 

obriše. Le po opozarjanju se okopa in obriše, ampak zelo površno. 

Če se jo ne opomni, spodnjega perila ne menjuje redno in ne 

vzdržuje higiene telesa. Opazen je neprijeten vonj izpod pazduhe. 

Brez opozorila si sama ne očisti nohtov. Uporablja zobno pasto in 

krtačko, ampak si zob ne ščetka redno. Nima menstruacije zaradi 

sterilizacije.  

Zunanji videz  Pri Jani je glava povešena, ramena so upognjena in povešena, hodi 

z razmaknjenimi nogami. Če se je ne opomni, nosi neprimerne 
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kombinacije oblačil. Ne pozna razlike med vsakdanjimi in 

prazničnimi oblekami in čevlji. 

Skrb za oblačila Oblačila ustrezno zloži v omaro ali predal. Obleko pošlje na pranje, 

ne da bi jo morali opozarjati.  

Slačenje in oblačenje Obleče in sleče se popolnoma sama. Obuje in sezuje se pravilno, 

brez tuje pomoči. Vezalke razveže brez pomoči drugega, zavezati 

jih ne zna. Večinoma ima obutev na ježek. 

Potovanje Jana gre lahko nekaj ulic stran od doma ali VDC-ja in se ne izgubi. 

Samostojno uporablja mestni avtobus v znani in neznani smeri. 

Ostale aktivnosti Jana zna uporabiti telefonski imenik. Redno uporablja mobilni 

telefon in stacionarni telefon. Sama si pripravi posteljo za spanje. 

Brez tuje pomoči gre v posteljo. Pravilno uporablja preproste poštne 

storitve. Preobleče si mokra oblačila, ne da bi jo kdo opomnil. Zna 

uporabljati zdravstvene storitve.  

- Komunikacija 

Izražanje S pisanimi ali tiskanimi črkami lahko napiše do 40 besed. Govor je 

hiter in tih kot šepetanje, zahteva napor in je včasih nerazumljiv. 

Včasih uporablja sestavljene stavke, ki vsebujejo besede, kot so 'ker', 

'ampak' itd. Lahko opiše dogajanje na sliki. 

Razumevanje Bere enostavne zgodbe ali šale. Razume navodila, ki vsebujejo npr. 

'na', 'v', 'za', 'pod' itd. Razume navodila, ki se nanašajo na vrstni red 

dogodkov, ter navodila, ki zahtevajo odločitve.  

Govor v socialnih 

situacijah 

Uporablja fraze, kot sta 'prosim' in 'hvala'. Je družabna in se 

pogovarja v času obrokov. Z drugimi govori o družini, skupinskih 

aktivnostih itd. Razume razlago stvari, dogodkov. V pogovoru 

smiselno govori in se primerno odziva. Zgodbo ponovi s težavami. 

- Samoiniciativnost in vztrajnost 

Iniciativnost Je pobudnica večine svojih aktivnosti, npr. druženja, ustvarjanja. 

Njeno gibanje je počasno in lenobno. 

Vztrajnost Pri smotrnih in namenskih dejavnostih je pozorna več kot 15 minut, 

pozornost vzdrži ob likovnemu ustvarjanju. Hitro jo lahko spravimo 

ob pogum. Ne uspe dokončati nalog. Potrebuje stalno opominjanje, 

da dokonča nalogo.  

Prosti čas Ima konjičke (slikanje, risanje). Prosti čas organizira ustrezno, na 

enostavni ravni, npr. gleda TV, posluša glasbo, radio in podobno. 

- Socialna interakcija  

Drugim nudi pomoč. Upravlja ali ureja zadeve drugih, če je treba. Pokaže obzirnost do čustev 

drugih. Pozna člane lastne družine in ljudi izven svoje družine. Ima informacije o drugih, npr. 

kaj počnejo, njihove naslove, odnos do njih, sorodstvo. Pozna imena ljudi, ki so ji bližji, npr. 

imena učencev, sosedov in podobno. Pozna tudi imena nekaterih ljudi, ki jih ne srečuje redno, 

npr. osebe s TV-ja ipd. Sodeluje v skupinskih igrah ali aktivnostih. V skupinskih aktivnostih 

sodeluje, če se jo spodbuja (pasivni udeleženec). Ne kaže sebičnega vedenja. Preveč je 

domača s tujimi ljudmi. Vedno se za nekoga prijema. 
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3. Neprilagojeno vedenje 

 

Preglednica 53 

Jana: Kvantitativni prikaz točk za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

(centili) 
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(100)        

(90)        

(80)        

(70)        

(60)        

(50)        

(40)        

(30)        

(20)        

(10)        

Dosežene 

točke: 
2 12 2 1 2 6 9 

 

Preglednica 54 

Jana: Kvalitativni prikaz rezultatov za ugotovljena področja neprilagojenega vedenja 

- Nesocialno vedenje 

Včasih Pretirava, ko govori z drugimi. Ne ozira se na druge (npr. če je drugim vroče 

ali hladno (na javnih mestih), odpira in zapira okna, nastavlja termostat ipd.). 

- Odpor do avtoritete 

Pogosto Dolgo okleva, preden se loti zadane naloge. Zamuja na kraj, kjer bi morala 

nekaj narediti. Brez dovoljenja zapusti kraj, kjer izvaja določeno aktivnost 

(delovno mesto). Ne ostaja na svojem mestu na skupnih sestankih in drugih 

aktivnostih.  
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Včasih Odklanja sodelovanje pri aktivnostih, ki so obvezne za vse (zaposlitvene 

dejavnosti). Ni pozorna na navodila. Ko odide, se ne vrne več na kraj, kjer bi 

morala biti. Nagnjena je k izogibanju aktivnostim. 

- Neodgovorno vedenje 

Včasih Resnico obrača v svojo korist. Laže v zvezi z nekim dogodkom.  

- Neprimerne in nenavadne navade 

Včasih Glasno škriplje z zobmi. 

- Hiperaktivno vedenje 

Včasih Nenehno govori. Ne more sedeti pri miru niti za kratek čas. 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 

Pogosto Se pretirano objema in dotika na javnih mestih. Njeno seksualno vedenje je 

treba nadzorovati. Je pretirano seksualno aktivna.  

- Psihične motnje 

Pogosto Ne zna presoditi o lastnih omejitvah. Ima previsoko mnenje o sebi. Ima 

nerealne načrte. Išče nenehno pozornost druge pomembne osebe. 

Včasih Želi nenehne in nerealne pohvale.  
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3.5.6. Analiza rezultatov 

 

- Jon 

 

Povzetek evalvacije PZLU 

Jon je vedno z veseljem sodeloval in je bil motiviran za likovno ustvarjanje. Zaradi višje stopnje 

MDR oz. omejenega razumevanja in komunikacije ter stopnje likovnega razvoja (faza 

ekspresivne risbe/simbolična risba- faza naključne risbe), je bilo risanje/slikanje na dano temo 

in skupna analiza izdelka skozi dialog nemogoča. Zanj se je kot bolj ustrezno izkazalo samo 

izvajanje likovne dejavnosti. Kazal je zanimanje za samostojno slikanje s čopiči, s katerimi je 

praviloma ustvarjal ekspresivne risbe in slike. V tej dejavnosti je užival, počutil se je 

sproščenega in vedno se je popolnoma prepustil ustvarjanju. Prav tako je imel rad skupinske 

dejavnosti, ob katerih je izražal veselje, saj je čutil pripadnost, povezanost, vzajemnost. Pri vseh 

aktivnostih je pozorno sledil in upošteval navodila ter pravila skupine.  

 

Največ napredka na srečanjih je kazal pri samostojnosti, komunikaciji ter socializaciji.  

Skozi srečanja je usvojil korake pripravljanja materiala za slikanje. Začel je oblikovati smiselne 

kratke povedi in opisovati dogodivščine. Z Jano sta na srečanjih navezala prijateljski stik. V 

jedilnici (v VDC-ju) se ji sedaj pridruži za mizo, se z njo in drugimi osebami pogovarja oz. jih 

posluša pri pogovoru.  

 

Analiza intervjuja 

Jon je preprosto povedal, da rad riše in slika. Pogovor kaže, da je Jonu pomembno tako likovno 

ustvarjanje kot poslušanje glasbe. Jonu srečanja koristijo, predvsem zaradi pozornosti ter 

mirnega in prostornega prostora za izražanje.  

Pravi, da najraje slika z barvami. Barve in gibalne poteze s čopičem po podlagi ga sproščajo. 

Izraža, da se bolje počuti v skupini, tudi drugače je zelo družabna oseba. Prijateljstvo z Jano 

mu veliko pomeni, saj mu ona in njeni prijatelji ob druženju nudijo pozornost in pomoč. 

 

 

Analiza vprašalnika in AAMD-lestvice adaptivnega vedenja 

Spodaj sledi prikaz rezultatov po področjih pri začetnem in zaključnem ocenjevanju. Razliko 

smo prikazali takole:  

 

Preglednica 55 

Jon: razlika rezultatov 

 Točke prej Točke potem 

Samopodoba 23 25 

Samostojnost 66 67 

Komunikacija  17 18 

Samoiniciativnost in vztrajnost 9 13 

Socialna interakcija 17 18 

Seštevek točk: 132 141 

Neprilagojeno vedenje   
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- Nesocialno vedenje 13 0 

- Odpor do avtoritete 6 2 

- Neodgovorno vedenje 3 1 

- Introvertirano vedenje 3 3 

- Neprimerne navade v odnosu z drugimi 2 1 

- Neustrezne govorne navade 4 3 

- Neprimerne in nenavadne navade 6 4 

- Psihične motnje 5 1 

Seštevek točk: 42 15 

 

Jon je glede na rezultate, ki smo jih predstavili v zgornji tabeli, napredoval na vseh šestih 

področjih. Razlike so se pokazale pri naslednjih postavkah:  

 

 Samopodoba 

»Pozna svoje lastnosti.« 

  Pred izvajanjem srečanj je strokovna delavka postavko označila z 2, po srečanjih s 3.  

»Zase misli, da je dober človek.« 

  Pred izvajanjem srečanj postavka označena s 3, po srečanjih s 4.  

 Samostojnost 

Pred začetkom srečanj je strokovna delavka ocenila, da se Jon okopa in obriše s pomočjo, po 

srečanjih je ocenjeno, da se samostojno okopa in obriše, ampak površno in po opozarjanju.  

 Komunikacija 

Pred srečanji je ocenjeno, da Jon zna govoriti le v enostavnih stavkih, po srečanjih je 

ugotovljeno, da tvori vprašanja, ki vsebujejo besede, kot so 'zakaj', 'kako', 'kaj' ipd. 

   Samoiniciativnost in vztrajnost 

Strokovna delavka je pred začetkom srečanj ocenila, da je Jon videti, kot da ga nič ne zanima, 

po koncu srečanj je ocenjeno, da to več ne drži. Prav tako je na začetku srečanj ocenjeno, da je 

odvisen od pomoči drugih, tudi takrat, ko to ni potrebno. Po zaključku srečanj pa je ugotovljeno, 

da to več ne drži.  

Pri smotrnih in namenskih dejavnostih je bil Jon pred začetkom naših srečanj pozoren največ 

10 minut. Po zaključku srečanj je ocenjeno, da pozornost vzdrži več kot 15 minut.  

 Socialna interakcija 

Strokovna delavka je pred začetkom srečanj ocenila, da bo Jon naredil vse, da si pridobi 

prijatelje. Strokovna delavka po koncu srečanj ocenjuje, da to vedenje ni (več) prisotno.  

 

Neprilagojeno vedenje: 

Nesocialno vedenje 

Strokovna delavka je po koncu srečanj ocenila, da nesocialno vedenje (laži in pretiravanja, 

motenje tujega dela, uporaba tujih stvari brez vprašanja, izgubljanje predmetov, uporaba žaljivk 

idr.) ni več prisotno.  

Odpor do avtoritete  

Po koncu naših srečanj je ocenjeno, da se je zmanjšal odpor do avtoritete, in sicer: ni več 

prisoten negativen odnos do pravil, neupoštevanje vrstnega reda v vrsti, kršenje pravil ter 

odklanjanje sodelovanja pri aktivnostih, ki so obvezne za vse. 

Neodgovorno vedenje  
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Po zaključku srečanj strokovna delavka ocenjuje, da jemanje tujih stvari iz omar, predalnikov 

ipd. ni več prisotno. Prav tako ocenjuje, da ne laže o sebi in o drugih.  

Neprimerne navade v odnosu z drugimi 

Na začetnem ocenjevanju je bilo ugotovljeno, da zelo pogosto riga na glas. Po srečanjih 

strokovna delavka ocenjuje, da je riganje prisotno le občasno.  

Neustrezne govorne navade 

Strokovna delavka po koncu srečanj ocenjuje, da je histerično smejanje in hihitanje sedaj 

prisotno le včasih.  

Neprimerne in nenavadne navade  

Igra z blatom in gelom za dezinfekcijo se ni več ponovila. 

Psihične motnje 

Po zaključku srečanj strokovna delavka ocenjuje, da pri Jonu ni prisotno previsoko mnenje o 

sebi. Prav tako ne opaža, da se obnaša prestrašeno v novem okolju, ali da brez razloga govori, 

da nekateri ljudje ali stvari v njemu izzivajo strah.       

 

Največja razlika med prvim in drugim ocenjevanjem se kaže na področju ČVT/motečega 

vedenja (29 točk). Vendar s strokovnimi delavkami sklepamo, da je ob tem veliko vlogo imela 

sprememba načina bivanja. Jon je na začetku srečanj živel v stanovanjski skupnosti, kjer je 

živel še s tremi moškimi. V stanovanjski skupnosti ni bilo stalne strokovne osebe, ki bi mu 

ponudila strukturirano preživljanje prostega časa, zato je bilo po našem mnenju bolj pogosto 

prisotno moteče vedenje. Nekaj mesecev pred koncem srečanj se je preselil v bivalno enoto, 

kjer sedaj živi z več stanovalci. V bivalni enoti imajo sedaj strokovno osebo, ki jim nudi 

podporo pri preživljanju prostega časa. Prav tako pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da sta 

lestvico reševali dve različni ocenjevalki.  

 

Omeniti bi želeli tudi dejstvo, da strokovni delavki v stanovanjski skupnosti/bivalni enoti 

ocenjujeta, da se Jon v času obrokov druži s sostanovalci. S strokovno delavko v VDC-ju, V. 

Janežič, sva ugotavljali, da se je pred in na začetku srečanj Jon ob malici v VDC-ju držal bolj 

zase. Strokovna delavka pravi, da je bil v VDC vključen slabo leto dni pred začetkom naših 

srečanj. V tem času ni imel veliko potrebne spodbude oz. priložnosti, da ustvari krog prijateljev, 

saj so skupine velike in heterogene (osebe imajo zelo različne sposobnosti, interese, dejavnosti 

itd.). Pravi, da Jon sedaj deluje bolj sproščeno ter da je začel kazati interes za ustvarjanje. V 

delavnici si sam vzame risarski material in riše. (osebna komunikacija, julij 2017) 

 

Jon ni bil vključen v druge obravnave. Z V. Janežič sva se dogovorili, da v delavnici v VDC-ju 

nadaljuje s slikanjem/risanjem, ker ga to sprošča in mu daje občutek vrednosti. Podarila sem 

mu slikarski paket s čopičem, s katerim je najraje risal, vodene barve in tempere ter risarske 

liste, da bo lahko slikal tudi v bivalni enoti.  
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- Matjaž 

 

Povzetek evalvacije PZLU 

Na začetku srečanj je potreboval veliko spodbude pri risanju, bil je negotov, izdelke pa je želel 

hitro dokončati. Proti koncu srečanj se je sprostil, začel je raziskovati in se izražati z 

ustvarjenimi izdelki. V komunikaciji je bil že pred začetkom naših srečanj zelo spreten. Pozoren 

je na to, kaj govori in presoja, kaj lahko pove oz. kaj bo zadržal zase. 

Iz individualnih in skupinskih pogovorov lahko ugotovimo, da nima prijateljev. Z Jano sta na 

srečanjih navezala stik, saj sta, kot pravi, »na isti ravni«, in se razumeta, pogovarjata ter si 

svetujeta. Sam pravi, da drugače nima nikogar, s komer bi se lahko pogovarjal, saj imajo osebe, 

ki so vključene v VDC, nižje sposobnosti in ga ne razumejo. Doma nima nikogar, s komer bi 

se družil. Do Jona je razvil spoštovanje. Na začetku smo zaznali, da Jona ocenjuje kot manj 

sposobnega od sebe, zato je redko stopal z njim v kontakt oz. je želel dajati negativne 

komentarje, vendar se je držal skupinskih pravil. Skozi srečanja sta razvila odnos, Matjaž mu 

je pomagal in se je do njega začel obnašati kot do prijatelja. 

 

Matjaž je skozi srečanja izražal željo po zaposlitvi, izražanju znanja in samostojnem življenju. 

Velikokrat je omenil, da ga motijo druge osebe, vključene v VDC, ki imajo nižje intelektualne 

sposobnosti, saj se ne znajo pogovarjati in se ustrezno vesti. Matjaž se zaveda svojega 

prikrajšanega položaja, zato smo se na srečanjih pogovarjali tudi o teh temah. Glede na dane 

možnosti smo skupaj iskali rešitve, to ga je umirjalo ter mu dalo novi zagon. V VDC-ju sedaj 

dela kot strežnik, kar ga izjemno veseli.  

 

Analiza intervjuja 

Matjaž pravi, da na srečanjih pogosto nekaj novega izve, da mu je to všeč, iz česar lahko 

sklepamo, da kaže željo po izobraževanju, nadgrajevanju (izdelovanje maske, uporaba risarskih 

materialov na drug način ...). 

Rad ima mir, čas zase, ustvarjanje, izražanje. Začel je razvijati svoj slikarski stil in je na to 

ponosen. Pravi, da v likovne izdelke rad vključuje različne simbole. Te simbole, ki jih že pozna 

ali jim potem on da nov pomen. 

Pravi, da je na srečanjih spoznaval samega sebe. Ceni argumentirane pohvale. Ob pohvalah je 

na začetku naših srečanj čutil sram, vendar pa je pokazal tudi zadovoljstvo. Po naših srečanjih 

je postal bolj samozavesten, spoznal je, da je lahko pri dejavnostih tudi zelo uspešen. 

Tudi sam meni, da je napredoval. Pove, da se sedaj poskuša manj razburjati, da mu to tudi uspe 

ter da bo še naprej uporabljal strategije za samoobvladovanje. Pravi, da mu je pogovor veliko 

pomagal. Še zmeraj deluje bolj zaprt vase. Ne pogovarja se toliko o svojih čustvih (razen jeze).  
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Analiza vprašalnika in AAMD-lestvice adaptivnega vedenja 

Spodaj sledi prikaz rezultatov po področjih pri začetnem in zaključnem ocenjevanju. Razliko 

smo prikazali takole:  

 

Preglednica 56 

Matjaž: razlika rezultatov 

Matjaž Točke prej Točke potem 

Samopodoba 27 32 

Samostojnost 106 107 

Komunikacija  39 39 

Samoiniciativnost in vztrajnost 20 20 

Socialna interakcija 26 26 

Seštevek točk: 218 224 

Neprilagojeno vedenje   

- Nesocialno vedenje 1 0 

- Neprimerne in nenavadne navade 2 1 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 4 4 

- Psihične motnje 4 3 

Seštevek točk: 11 8 

 

Matjaž je že pri začetnem ocenjevanju na področjih komunikacije, samoiniciativnosti in 

vztrajnosti ter socialne interakcije dosegel največje možno število točk. Stanje na teh področjih 

je ostalo isto.  

Razlike oz. napredek se je pokazal na ostalih področjih:  

 

Samopodoba 

»Pozna svoje telesne sposobnosti.« 

 Strokovna delavka je pred izvajanjem postavko označila s 3, po srečanjih s 4.  

»Pozna svoje lastnosti.« 

Pred začetkom srečanj je postavka bila ocenjena z 2, po zaključku srečanj s 3. 

»Zna se postaviti zase.«  

Strokovna delavka je postavko pri prvem ocenjevanju označila s 3, pri drugem pa s 4.  

»Zase misli, da je dober človek.« 

Pri prvem ocenjevanju je postavka označena s 3, pri drugem s 4. 

»V svoji koži se dobro počuti/sprejema samega sebe.« 

Na začetku je bila postavka ocenjena s 3, na koncu pa s 4. 

Samostojnost 

Strokovna delavka po koncu srečanj ugotavlja, da ne opaža več neprijetnega vonja pod 

pazduho.  

 

Neprilagojeno vedenje: 

Nesocialno vedenje   

Strokovna delavka po koncu srečanj ocenjuje, da je nesocialno vedenje manj prisotno oz. da ni 

več tako ukazovalen (ne narekuje drugim, kaj naj delajo). 

Neprimerne in nenavadne navade 
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Strokovna delavka opaža, da manj pogosto poje in pleše na javnih mestih. 

 Psihične motnje 

Strokovna delavka ocenjuje, da mu ni treba nenehno dvigovati samozavesti.  

 

Področje nesprejemljivega seksualnega vedenja se ni spremenilo. O tem se tudi ne želi 

pogovarjati. Le enkrat je omenil, da je v preteklosti naredil nekaj grdega, ampak da se o tem ni 

želel pogovarjati. Strokovna delavka pravi, da ni vključen v druge obravnave.  

V delovni skupini v VDC-ju ni mogoče ustvariti skupine, v kateri bi se lahko pogovarjali o 

različnih temah (spolnost, odnos do drugih, varnost ...), ker se osebe, ki so vključene v delovne 

skupine, zelo razlikujejo po intelektualnih sposobnostih. Individualno delo pa v teh skupinah ni 

mogoče.  

 

Strokovna delavka v VDC-ju meni, da je moteče vedenje manj prisotno, da se je Matjaž umiril. 

Pravi, da žaljivo vedenje ni več prisotno v tolikšni meri. Skozi srečanja smo se dogovarjali, da 

bi mu v VDC-ju ponudili več različnih delovnih aktivnosti in več odgovornosti pri določenih 

zaposlitvah. Sedaj, vendar še zmeraj v okvirju VDC-ja, izvaja dela, kot so kurirstvo, strežba, 

preverjanje sortiranih kuvert in drugih izdelkov, občasno delo v trgovini, kjer VDC prodaja 

svoje izdelke, ter občasno varstvo odraslih oseb v delovni skupini. V VDC-ju bodo poskušali 

doseči, da bi se Matjaž zaposlil za polovični delovni čas v nekem podjetju.  

 

V VDC-ju nadaljuje z udeležbo pri pevskih in dramskih dejavnostih. Menimo, da bi bila zanj 

primerna individualna likovna psihoterapija ter tudi skupinska dramska terapija, saj kaže 

zanimanje in spretnosti za igranje.   
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- Jana 

 

Povzetek evalvacije PZLU 

Jana je skozi srečanja izražala svoje ideje in nadgrajevala in eksperimentirala s svojim 

slikarskim stilom. Rada je imela dejavnosti, pri katerih je morala o stvareh najprej razmisliti. 

Ob predstavljanju izdelka se je vsakič počutila bolj ponosno. Skozi srečanja je kazala napredek 

na področju pripovedovanja, odgovarjanja na vprašanja in pogovora. Najprej počaka in 

premisli, kaj bo povedala, nato pove. Aktivno posluša druge; ko se z njimi strinja, jih posluša 

do konca, nato pa jim pritrdi. 

 

Na začetku je naša srečanja dojemala bolj kot druženje in je na srečanja zamujala. Pogosto je 

zašla od teme srečanj. Z vzpostavljanjem vsakič večje strukture ob srečanjih (pogovor o pravilih 

skupinskih srečanj, o namenih srečanj in sodelovanju) in ob upoštevanju tudi njenih želja je 

postala bolj zavzeta za obravnavo določenih tem, usmerjena za delo, na srečanja je začela 

prihajati točno, včasih tudi prej, saj se je želela na kratko pomeniti o tekočih dogajanjih. 

Upoštevala je pravila, bila je samostojna pri vseh aktivnostih, pri nekaterih z malo vzpodbude. 

Na začetku je bila negotova in sramežljiva pri nekaterih uvodnih skupinskih dejavnosti, ki so 

vključevale različne gibalne vaje, ples, vaje zaupanja, skupinske vaje pozornosti idr. Te težave 

so se do zaključka srečanj omilile.  

 

Analiza intervjuja 

Jana pravi, da ji je bilo všeč, da smo učili drug od drugega. Sama se rada uči novih stvari in 

rada svoje znanje podeli z drugimi. Pogovor kaže, da ji je pomembno tako likovno izražanje, 

kot pogovor in čas, ki ji je bil namenjen. Jani individualna srečanja oz. pogovor ena na ena 

koristijo, saj se takrat lahko pomeniva o stvareh, ki jih še ni pripravljena deliti s skupino. 

Omenila je, da jo je motilo, ko je včasih v naš prostor prišla oseba, ki je v VDC-ju vključena v 

zaposlitvene dejavnosti. Oseba je sicer počivala, vendar je kljub temu podrla intimno skupinsko 

dinamiko in varno počutje pri Jani.  

Motiviralo jo je, ko sem ji jaz določila temo in jo pustila, da jo skozi risbo prikaže na svoj način, 

iz svojih izkušenj. Želi biti slišana, saj ji je razlaga ustvarjenega izdelka pomembna. V svoje 

izdelke rada vključuje vesele teme, ki jih naslika s toplimi barvami. Te teme se večinoma 

nanašajo na druženje s prijatelji in s partnerjem v naravi. 

Pravi, da se je skozi srečanja naučila bolj upoštevati druge. Meni, da je napredovala na vseh 

obravnavanih področjih, največ na področju ustreznega vedenja ob zvišani napetosti. Doživlja 

PZLU kot uspešno obliko pomoči in bi jo svetovala tudi drugim osebam, ki so vključene v 

VDC, da bi se naučili ustreznejšega vedenja do sebe in drugih.  
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Analiza vprašalnika in AAMD-lestvice adaptivnega vedenja 

Spodaj sledi prikaz rezultatov po področjih pri začetnem in zaključnem ocenjevanju. Razliko 

smo prikazali takole:  

 

Preglednica 57 

Jana: razlika rezultatov 

Jana Točke prej Točke potem 

Samopodoba 31 36 

Samostojnost 71 80 

Komunikacija  30 31 

Samoiniciativnost in vztrajnost 11 15 

Socialna interakcija 17 20 

Seštevek točk: 160 182 

Neprilagojeno vedenje   

- Nesocialno vedenje 2 2 

- Odpor do avtoritete 15 12 

- Neodgovorno vedenje 3 2 

- Neprimerne in nenavadne navade 2 1 

- Hiperaktivno vedenje 3 2 

- Nesprejemljivo seksualno vedenje 6 6 

- Psihične motnje 11 9 

Seštevek točk: 42 34 

 

Razlike oz. napredek se je pokazal na vseh področjih, pri naslednjih postavkah:  

Samopodoba 

»Pozna svoje telesne sposobnosti.« 

Strokovna delavka je postavko pri prvem ocenjevanju označila z 2, pri drugem pa s 3. 

»Pozna svoje lastnosti.«  

Strokovna delavka je pred izvajanjem postavko označila z 2, po srečanjih s 4.  

»Zna se postaviti zase.« 

Pred začetkom srečanj je bila postavka ocenjena s 4, po zaključku srečanj s 5. 

»Ve, da lahko pomaga drugim.«  

Na začetku je bila postavka ocenjena s 4, na koncu pa s 5. 

Samostojnost 

Strokovna delavka je pred srečanji povedala, da v javnih lokalih lahko sama naroči pijačo, po 

srečanjih pravi, da si lahko naroči tudi enostaven obrok. Pravi, da sedaj le včasih govori s 

polnimi usti in jé prepočasi. Opaža, da si po opravljeni potrebi umije roke. Pred srečanji je 

opažala, da si je včasih ponovno oblekla umazana oblačila ter da ni znala izbirati primernih 

oblačil glede na različne vremenske razmere. Sedaj je postala pri tem bolj spretna. Pred 

začetkom srečanj je strokovna delavka ocenila, da Jana ne zna sama skrbeti za oblačila. Opaža, 

da sedaj oblačila ustrezno zloži v omaro in predal. Prav tako je pred srečanji povedala, da jo 

mora opozoriti, naj pošlje obleko na pranje, po zaključku srečanj pa pravi, da to opravi 

samostojno, brez opozarjanja. Prav tako pri drugem ocenjevanju pove, da mestni avtobus lahko 

uporablja tudi v neznani smeri. 
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Komunikacija   

Strokovna delavka je pred začetkom srečanj ocenila, da Jana lahko bere opozorila, po koncu 

srečanj ugotavlja, da lahko bere enostavne in kratke zgodbe ali šale. 

Samoiniciativnost in vztrajnost  

Pred srečanji je strokovna delavka opažala, da Jana lahko raziskuje svojo okolico, po srečanjih 

pa ocenjuje, da Jana samostojno organizira prosti čas oz., da je pobudnica večine svojih 

aktivnosti, npr. druženja, ustvarjanja itn. Na začetku srečanj je strokovna delavka ocenila, da je 

Jana pri smotrnih in namenskih dejavnostih pozorna največ 15 minut, pri drugem vrednotenju 

pa ocenjuje, da lahko pozornost vzdrži več kot 15 minut. Na koncu srečanj ocenjuje, da sedaj 

ne skače več od ene aktivnosti do druge. 

Socialna interakcija 

Začela je nuditi pomoč drugim, upravljati ali urejati zadeve drugih, če je to potrebno. Strokovna 

delavka ocenjuje, da si ne bo poizkušala za vsako ceno pridobiti prijateljev.  

 

Neprilagojeno vedenje: 

Odpor do avtoritete 

Strokovna delavka po zaključku srečanj ugotavlja, da se je zmanjšal odpor do avtoritete oz. da 

je bolj poslušna in upošteva navodila, da ne dela nasprotno od tistega, kar se od nje zahteva, ter 

da se v bivalno skupnost vrača ob dogovorjenih urah.  

Neodgovorno vedenje 

Strokovna delavka je po koncu srečanj ocenila, da Jana več ne laže o drugih. 

Neprimerne in nenavadne navade  

Na koncu srečanj je ocenjeno, da je glasno škripanje z zobmi prisotno le včasih. 

Hiperaktivno vedenje 

Strokovna delavka po zaključku srečanj ugotavlja, da je nenehno govorjenje prisotno le včasih.  

Psihične motnje 

Na koncu srečanj je ocenjeno, da ji ni več treba nenehno dvigovati samozavesti. Prav tako 

strokovna delavka po koncu srečanj ugotavlja, da je menjanje razpoloženja brez očitnega 

razloga manj prisotno.     

 

Stanje na področju nesocialnega vedenja in nesprejemljivega seksualnega vedenja je ostalo 

enako. Strokovna delavka E. Pavlin opaža, da Jana pogosto nastavlja termostat na višje 

temperature, saj ji je hladno, kljub temu da si obleče več kosov oblek. To moti ostale, saj v 

prostoru postane vroče in soparno. Teme s področja seksualnega vedenja nismo obravnavali, 

saj skupina pri zaključku srečanj še ni bila pripravljena za to.  

       

Z E. Pavlin sva se pogovarjali glede njenega nezadovoljstva z življenjsko situacijo. Jana izraža 

željo po samostojnem življenju, varstvu in poučevanju otrok, samostojnem umetniškem 

izražanju, torej avtonomnem življenju. E. Pavlin meni, da je glede na Janino zavedanje, 

percepcijo in želje težko pričakovati, da bo PZLU močno vplivala na raziskovana področja. 

Vendar pravi, da je na splošno bolj umirjena, zavzeta in vodljiva ter omenja, da bi PZLU, ki bi 

se izvajala dlje časa, na njo dolgotrajno ugodno vplivala. Jano bo še naprej poskušala spodbujati 

pri razvijanju in bogatenju svojega slikarskega stila ter uporabi strategij, ki ji pomagajo pri 

premagovanju stisk oz. jo podpirajo k pozitivnemu vedenju. (osebna komunikacija, julij, 2017)   
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3.5.7. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1: Kakšen vpliv ima pomoč z likovno umetnostjo na posameznikovo samopodobo? 

Skozi likovno izražanje in raziskovanje likovnih materialov ob spodbudi in ustrezni pohvali 

oseba doživlja uspeh, zaupa v svoje sposobnosti in odkriva nove. Ob doživljanju uspeha je 

oseba notranje motivirana, izraža željo za umetniškim izražanjem in izraža zadovoljstvo z 

ustvarjenim izdelkom. Izdelek, ki ga ustvari udeleženec, je njegov osebni produkt, ki sporoča 

njegove misli, ideje, čustva, znanje. Ob predstavitvi likovnega izdelka delijo svoje misli z 

drugimi in občutijo pozitivne občutke (ponos, zadovoljstvo ...). 

 

2: Kakšen je vpliv likovne umetnosti na samostojnost posameznika? 

Ustvarjanje umetniškega dela zahteva določeno stopnjo samostojnosti. Vsekakor omogoča tudi 

možnost podpore ali pomoči pri ustvarjanju. Udeleženec mora sam izbrati likovni material, ga 

pripraviti in ga raziskovati. Udeleženec izbere različne risarske/slikarske tehnike po želji in z 

njimi izraža lastne ideje in želje. Udeleženci po končanem ustvarjanju pospravijo in pomijejo 

likovne pripomočke ter pospravijo prostor.  

 

3: V kolikšni meri likovna umetnost vpliva na samoiniciativnost in vztrajnost posameznika? 

Likovno ustvarjanje zahteva aktivno udeležbo, upoštevanje navodil, pa tudi spodbuja 

samostojno raziskovanje. Različne aktivnosti na srečanjih in menjavanje dejavnosti z določeno 

strukturo ponuja osebam z MDR raznolikost, vzdrževanje pozornosti in zanimanja. Doživljanje 

uspeha pri dejavnostih lahko služi kot motivacija za udeležbo pri drugih aktivnostih (npr. pri 

načrtovanju prostočasnih aktivnosti). Posameznik odkriva svoje interese, močna področja, kar 

vpliva na motivacijo udeleženca in njegovo zavzetost do dela.  

 

4: V kolikšni meri likovna umetnost krepi komunikacijo? 

Likovna umetnost spodbuja neverbalno in verbalno komunikacijo. Skozi ustvarjanje izdelka se 

udeleženec neverbalno izraža, oblikuje misli, ki jih želi sporočiti v vizualni podobi. Predstavitev 

ustvarjenega izdelka spodbuja premislek o tistemu, kar smo želeli povedati, ter spodbuja k 

smiselnem ubesedovanju ustvarjenega. Pogovori o izdelku spodbujajo udeleženca k bolj 

aktivnem izražanju.   

 

5: Ali se socialni odnosi s pomočjo likovne umetnosti izboljšujejo? 

Skupinsko delo spodbuja sodelovanje in navezovanje trdnejših stikov skozi različne aktivnosti. 

Udeleženci se učijo timskega dela, ne glede na posameznikove specifičnosti. Udeleženci se 

naučijo biti potrpežljivi do drugega, si pomagati, spoštovati drug drugega, sprejemati 

drugačnost. Učijo se aktivno poslušati in dobijo občutek, da jih tudi drugi poslušajo. Ker tudi 

izvajalec deli svoje misli, ideje in čustva (do določene mere), udeleženci spoznajo, da ima vsak 

svoje težave. 

 

6: Ali pomoč z umetnostjo omili znake čustveno-vedenjskih težav? 

Za osebe z MDR (spodnja meja funkcioniranja) pomoč z likovno umetnostjo lahko omili znake 

ČVT, saj jim nudi varno in umirjeno okolje, spodbujanje izražanja in spoštovanje, sprejemanje, 

razumevanje, upoštevanje idej, občutek pripadnosti. Najbolj pozitiven učinek se je pokazal pri 

sproščanju in umirjanju. Pomaga tudi pri premagovanju stisk, z uporabo različnih strategij.  
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 4. Zaključek 
 

PZLU ponuja dejavnosti, skozi katere lahko osebe z MDR izražajo sebe na način, ki jim je 

prijetnejši. Omogoča jim uporabo že usvojenih znanj in jim dopušča lastno kreativnost. 

Osebam, ki živijo v inštituciji, individualno delo pomeni veliko, saj je možnosti v inštituciji za 

tako obliko dela bolj malo. Veliko jim pomeni tudi pogovor ena na ena in občutek, da jih nekdo 

posluša in razume. Skupinsko delo omogoča osebi, da spozna, da se tudi drugi srečujejo s 

podobnimi težavami, da si med seboj lahko pomagajo in se podpirajo. 

 

Menimo, da PZLU do določene mere pozitivno vpliva na kakovost življenja, vendar so za večje 

spremembe v življenju potrebne tudi druge intervencije oz. spremembe na področjih obravnave. 

Pozitivni učinki so se pokazali v izboljšanju samopodobe, saj so skozi likovno ustvarjanje 

doživljali uspeh, so predstavljali svoje delo in so jih ob tem drugi pozorno poslušali, izražali so 

svoje ideje in so skozi srečanja imeli tudi izzive, ki so jih uspešno reševali. To je spodbudilo 

vztrajnost in iniciativnost pri delu, zanimanje za umetnost in raziskovanje. Prosti in vodeni 

pogovor ter predstavljanje izdelka so pozitivno vplivali na komunikacijo in vzpostavljanje 

socialnih stikov. Na različna področja samostojnosti je PZLU vplivala pozitivno. Naučili so se 

samostojnega rokovanja z različnimi materiali in odgovornega odnosa do pripomočkov in 

predmetov. Omilile so se tudi čustveno-vedenjske težave. Skozi srečanja smo obravnavali 

različne teme, največkrat smo se pogovarjali o neupoštevanju avtoritete, verbalnem agresivnem 

vedenju in različnih navadah, ter tudi o nezmožnosti realiziranja osebnih želja, nezadovoljstvu 

z življenjskim stanjem. 

Samo izvajanje likovne dejavnosti oz. ustvarjanje je delovalo na udeležence pomirjajoče, 

spodbujalo je njihovo motivacijo in samozadovoljstvo. Od vseh udeležencev sem dobila 

potrditev, da je delo, ki sem ga opravila, bilo vredno ter da je obrodilo sadove.  

 

Seveda se zavedamo tudi pomanjkljivosti naše raziskave. Skupina, vključena v raziskavo, je 

bila zelo heterogena. Menim, da bi bila bolj homogena skupina primernejša za obravnavo 

določenih tem in vrednotenja samega uspeha PZLU. Pri vrednotenju Jonovih rezultatov bi kot 

pomanjkljivost navedli to, da sta njegovo stanje pred srečanji in po srečanjih ocenjevali dve 

različni osebi. Ker je v skupini šele kratek čas, ga ocenjevalki nista imeli možnosti dobro 

spoznati. Poleg tega je ocenjevanje po tej lestvici in vprašalniku subjektivno.  

Kot pomanjkljivost bi navedli tudi občasno pomanjkanje prostora v VDC-ju, kjer smo delavnice 

izvajali. Občasno je zaradi tega v naš prostor prišel tudi eden izmed vključenih v zaposlitvene 

dejavnosti. Kljub temu da samega procesa PZLU ni motil, je njegov prihod vznemiril nekatere 

udeležence. PZLU bi bilo treba izvajati tudi dalj časa, poleg tega pa bi bilo smiselno, da oseba 

uporabi likovno izražanje kot način izražanja stisk oz. da poseže za likovnim materialom, ko 

začuti vznemirjenje. Prav tako bi bilo smiselno, da oseba samostojno ustvarja tudi v prostem 

času, ter na ta način razvije interesno dejavnost, ki jo lahko samostojno načrtuje in se preko nje 

razvija. 

 

Zanimivo bi bilo raziskovati, kako PZLU vpliva na različne skupine oseb z MDR s pridruženimi 

ČVT. Prav tako bi lahko raziskovali vpliv PZLU na starejše osebe z MDR, brez in s 



 

 
143 

pridruženimi ČVT, pri čemer bi opazovanje usmerili npr. na področja grobe in fine motorike, 

koordinacije, spomina ter soočanja s starostjo.  

 

Skozi likovno ustvarjanje oz. kakršnokoli umetnost osebnega izražanja lahko vsak posameznik 

pridobi moč, podporo, avtonomnost in pripadnost.  
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