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IZVLEČEK 
Pravica do zaposlitve in delovnih aktivnosti je ena pomembnejših človekovih pravic, kar velja 

tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Osebe z zmernimi, 

težjimi in težkimi MDR se največkrat vključijo v delovne aktivnosti, ki potekajo v varovanem 

okolju, v katerem imajo malo stika z lokalno skupnostjo in osebami brez MDR, medtem ko 

raziskave kažejo, da ima za te posameznike boljši učinek zaposlitev, ki omogoča vključenost 

v okolje in je čim bolj podobna običajnemu delu. Zaposlitev v običajnem okolju ima v 

primerjavi z zaposlitvijo v varovanem okolju tudi boljši vpliv na kvaliteto življenja oseb z 

MDR, predvsem na področjih socialnega vključevanja, razvoja socialnega kapitala ter 

materialne dobrobiti. 

V empiričnem delu magistrskega dela sem ugotavljala, kako posamezna od omenjenih dveh 

oblik zaposlitve vpliva na kvaliteto življenja ter kakšne so glavne razlike med njima v 

slovenskem prostoru. Uporabljen je bil kvalitativen raziskovalni pristop, zbiranje podatkov pa 

je potekalo na dva načina, in sicer preko opazovanja z udeležbo ter preko polstrukturiranih 

intervjujev z uporabniki. Vzorec je obsegal 11 intervjuvancev z zmernimi ali težjimi MDR, ki 

so vključeni v štiri različna delovna okolja (dve obliki zaposlitve v varovanem okolju ter dve 

v običajnem okolju), pridobljene podatke pa sem kodirala in interpretirala na podlagi 

teoretičnih izhodišč. 

Rezultati raziskave so pokazali, da med zaposlitvijo v varovanem okolju in zaposlitvijo v 

običajnem okolju obstaja nekaj razlik, še posebej v glavnih značilnostih delovnega mesta, 

zadovoljstvu uporabnikov, medosebnih odnosih ter plačilu. Nakazala se je tudi povezanost 

med obliko zaposlitve in kvaliteto življenja, pri čemer oblika zaposlitve na nekatere dejavnike 

kvalitete življenja vpliva bolj, na nekatere pa manj. Na podlagi rezultatov ugotavljam, da 

zaposlitev v običajnem okolju, v primerjavi z zaposlitvijo v varovanem okolju, pozitivneje 

vpliva na večino dejavnikov kvalitete življenja, predvsem na kategorijo socialne vključenosti 

ter materialne dobrobiti.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

Osebe z MDR, zaposlovanje, kvaliteta življenja, zaposlitev v varovanem okolju, zaposlitev v 

običajnem okolju 



 

 

ABSTRACT 

The right to work is one of the more important human rights, which also holds true for people 

with intellectual disabilities. People with moderate, severe and profound intellectual 

disabilities are most often involved in work activities that take place in a sheltered 

environment (sheltered workshops) in which they have little contact with the local community 

and people without intellectual disabilities. Meanwhile, research shows that integrated 

employment, which enables them to be more involved in their local communities, has better 

impact on individuals with intellectual disabilities then sheltered workshops. Integrated 

employment also positively impacts their quality of life, especially aspects like social 

inclusion, social capital and material welfare. 

This research examines how each of the two forms of employment affects the quality of life 

for persons with intellectual disabilities, and also what the main differences between them are 

in Slovenia. A qualitative research approach was used, and data collection was carried out in 

two ways: by observation with participation and by semi-structured interviews with service 

users. The sample consisted of 11 interviewees with moderate or severe intellectual 

disabilities involved in four different working environments, two forms of employment in 

sheltered environment and two in integrated employment. Data was later codified and 

interpreted on the basis of theoretical starting points. 

Results of the research show that there are some differences between sheltered workshops and 

integrated employment, namely in areas of working environment, satisfaction with the 

employment, relationships and wage. Based on the results, I have found that integrated 

employment, compared to sheltered workshops, positively influences most of the quality of 

life aspects. This is true especially in the categories of social inclusion and material wellbeing 

of persons with intellectual disabilities. 

 

KEY WORDS: 

People with intellectual disability, employment, quality of life, sheltered workshops, 

integrated employment 
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UVOD 
Zaposlitev je eden ključnih elementov življenja večine odraslih oseb. Učinki dela in 

zaposlitve za osebe z MDR so zelo podobni kot za tiste brez MDR: posameznik pridobi 

občutek produktivnosti in doprinosa, poveže in ustvari odnose s svojimi sodelavci, počuti se 

pomembnega in ima več priložnosti za napredek ter osebno rast (Burge, Ouellette-Kuntz in 

Lysaght, 2007).  

V slovenskem prostoru so osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR po večini vključene v 

zaposlitvene aktivnosti v okviru vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, delo pa 

opravljajo v varovanem okolju, kjer imajo malo stika z osebami brez MDR. Raziskave kažejo, 

da je bolj ustrezna oblika zaposlitve za te posameznike tista, ki omogoča večjo vključenost v 

lokalno okolje in je čim bolj podobna običajni zaposlitvi (Verdugo, Jordan de Urrıes, Jenaro, 

Caballo in Crespo, 2006). Zaposlitev v običajnem okolju osebam z MDR omogoča, da 

dosežejo socialni položaj aktivnega državljana, pridobivajo veščine in status ter prispevajo k 

družbi, ne pomeni pa, da pri delu posameznik ne potrebuje podpore (Migliore, Mank, Grossi 

in Rogan, 2007).  

Zaposlitev vpliva tudi na kvaliteto življenja oseb z MDR, še posebej na nekatere dejavnike. 

Posamezniki, ki so zaposleni, izkazujejo višjo kvaliteto življenja kot tisti, ki so brezposelni 

(Eggleton, Robertson, Ryan in Kober, 1999), ko pa primerjamo zaposlitev v običajnem in 

varovanem okolju pa o višji kvaliteti življenja poročajo tisti, ki so zaposleni v običajnem 

okolju (Kober in Eggleton, 2005).  

V slovenskem prostoru o povezanosti zaposlitve in kvalitete življenja najdemo malo raziskav 

in literature, poleg tega pa je na tem področju pogosto neusklajena tudi uporabljena 

terminologija. Sama v magistrskem delu uporabljam termin zaposlovanje, čeprav pri osebah z 

zmernimi, težjimi in težkimi MDR o pravem zaposlovanju ne moremo govoriti. S terminom 

»zaposlitev« označujem vse delovne aktivnosti oseb z zmernimi, težjimi in težkimi MDR, 

kljub temu, da ti posamezniki pravno nimajo sklenjenega delovnega razmerja, nimajo statusa 

zaposlenih in so formalno »zgolj« uporabniki socialno-varstvenih storitev. Ker na področju 

prevladuje uporaba jezika, ki je podoben tistemu, ki se uporablja v delovni zakonodaji, ga 

kljub neskladju med pravno ureditvijo in prakso v magistrskem delu uporabljam tudi jaz.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
1. OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Klasična definicija osebe z MDR opisuje kot posameznike s pomembnimi omejitvami v 

funkcioniranju, pri katerih so značilne omejitve v intelektualnem funkcioniranju ter 

adaptivnem vedenju. Intelektualno funkcioniranje je pri tem razumljeno kot skupek 

sposobnosti učenja, sklepanja, reševanja problemov ipd., adaptivno vedenje pa kot področje 

konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin (Definition of intellectual disabilities, 2013). 

Glede na nivo inteligenčnega kvocienta ter zmožnosti funkcioniranja po tej definicije MDR 

delimo na lažje, zmerne, težje in težke (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Poleg zgoraj omenjene definicije se pojavlja tudi nekaj drugačnih opredelitev MDR. 

Luckasson idr. (1992, v Teodorović in Bratković, 2005) tako opisujejo pojmovanje MDR 

glede na stopnjo pomoči, ki jo posameznik potrebuje. Namesto nivoja zmožnosti in 

funkcioniranja, ki MDR deli na lažje, zmerne, težje in težke, govorimo o tem, koliko pomoči 

posameznik potrebuje. Stopnje delimo na občasno, omejeno, obsežno in vseobsegajočo 

pomoč: 

 Občasna pomoč je kratkotrajna in se jo nudi po potrebi. Osebe, ki potrebujejo občasno 

pomoč, so v odraslem obdobju samostojne na vseh področjih.  

 Omejena pomoč je prisotna tekom nekega obdobja, v katerem pa je dokaj konstantna. 

Odrasle osebe, ki potrebujejo omejeno pomoč, bodo na nekaterih področjih 

popolnoma samostojne, na nekaterih pa le delno, zato največkrat potrebujejo nekakšno 

obliko usmerjanja. 

 Obsežna pomoč je stalna in časovno neomejena. Odrasle osebe, ki potrebujejo 

obsežno pomoč, bodo na večini področjih adaptivnega vedenja delno samostojne in 

bodo potrebovale neko obliko stalne pomoči. 

 Vseobsegajoča pomoč je trajna ter prisotna v vseh situacijah in obdobjih. Odrasle 

sebe, ki potrebujejo vseobsegajočo pomoč, bodo nesamostojne na večini področij 

adaptivnega vedenja in bodo potrebovale stalno pomoč. 

Lačen (2001) pravi, da se opredelitev MDR tekom različnih obdobij spreminja in se bo tudi v 

prihodnosti še naprej spreminjala ter dopolnjevala.  
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1.1. Odrasli z motnjami v duševnem razvoju 

Odraslost se najpogosteje definira kot stanje psihološke, biološke, socialne in profesionalne 

zrelosti. Pogosto se jo označi kot stanje, ki je končano in dovršeno, a nekateri avtorji 

opozarjajo, da je bolj primerno govoriti o procesu, saj se odraslost dogaja in ustvarja tekom let 

z mnogimi spremembami in torej ne gre za stanje. Gre tudi za proces, ki je individualen 

vsakemu posamezniku, in le malo ljudi doseže enako stopnjo odraslosti na vseh področjih 

življenja (Corbett in Barton, 1992, v Teodorović in Bratković, 2005; Griffiths, 1989, v 

Teodorović in Bratković, 2005). 

Kot pri vseh ljudeh, tudi pri osebah z MDR razvoj poteka pod vplivom notranjih in zunanjih 

dejavnikov, vendar je le-ta prav tako individualen za vsakega posameznika, odstopanja v 

načinu funkcioniranja v odrasli dobi pa so lahko prisotna na vseh ali le na nekaterih področjih 

(Teodorović in Bratković, 2005). 

Kako bodo posamezniki z MDR razvili vloge v odraslem obdobju, je v veliki meri odvisno od 

doseganja stopenj razvojnih kriterijev v času mladostništva ter kako uspešen bo prehod iz 

mladostništva v odraslost. Baker (1991, v Teodorović in Bratković, 2005) pod te razvojne 

kriterije uvršča povečanje samostojnosti in kontrole, povečanje neodvisnosti od staršev, 

oblikovanje in izražanje osebnih vrednot, spoznavanje svoje vloge v družbi ter porast interesa 

za nasprotni spol.  

Mnogi posamezniki z MDR v odrasli dobi ne uspejo doseči oziroma v polnosti razviti teh 

stopenj in na nek način ostajajo na ravni otroka. Na to vplivajo predvsem osebe iz njihove 

bližnje okolice (starši, družina, vzgojitelji …), ki negirajo prehod v odraslo dobo in 

odraščanje oseb z MDR. To, da posamezniki ne uspejo preiti v odraslo obdobje in prevzeti 

vloge odraslega, močno vpliva na kvaliteto njihovega življenja (Teodorović in Bratković, 

2005). 

Za uspešen prehod in življenje v odraslem obdobju osebe z MDR praviloma potrebujejo neko 

vrsto pomoči in niso nikoli popolnoma samostojne, kar velja še posebej za posameznike z 

zmernimi, težjimi in težkimi MDR, oziroma tistimi, ki potrebujejo obsežno in vseobsegajočo 

pomoč. To so posamezniki, ki tudi tekom celotnega življenja potrebujejo nekakšno obliko in 

stopnjo vodenja in podpore, le-ta pa mora temeljiti na dobrem poznavanju individualnih 

lastnosti, potreb in pravic posameznika (Lačen, 2001; Teodorović in Bratković, 2005) 
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1.2. Nekatere značilnosti odraslih z motnjami v duševnem razvoju 

 

Komunikacija 

Odrasli z MDR imajo pogosto težave z izražanjem svojih potreb, želja, čustev. Oslabljen je 

receptivni in ekspresivni vidik jezika. Težje razumejo določene besede, simbole ter tudi 

neverbalne znake, geste. Nekateri posamezniki z MDR imajo lahko tudi primanjkljaje na 

področju sluha in govora in se verbalno ne izražajo, vendar to ne pomeni, da ne komunicirajo. 

Izražajo se lahko na drugačne načine – preko svojega vedenja, neverbalne komunikacije, 

znakovnega jezika, ipd. (Galerstein, Martin in Powe, 2005). 

 

Socialno-emocionalno področje 

Osebe z MDR imajo slabše razvito zmožnost generalizacije, ponotranjenja in percepcije, 

zaradi česar težje ponotranjijo vrednote in norme družbe ter jih slabše vključijo v svoje 

vsakodnevno vedenje, delovanje. Rezultat tega je pogosto lahko neustrezno vedenje. K 

slednjemu pripomorejo tudi okoljski dejavniki, saj so odrasli z MDR pogosto umaknjeni iz 

mnogih običajnih ter vsakodnevnih situacij, okolja in interakcij. Zaradi tega imajo manjšo 

možnost modelnega učenja od oseb brez MDR ter manj priložnosti za izboljševanje svojih 

socialnih veščin (Assunta, 2013). 

Posamezniki z MDR imajo pogosto potrebo po rutini ter enakosti, urejenosti okolja ter ob 

spremembah lahko doživijo stisko in nezadovoljstvo. V odraslosti na socialno-emocionalno 

področje pogosto vplivajo tudi pridružene bolezni posameznikov, kot so shizofrenija, 

depresija, demenca ter druge duševne bolezni in motnje (Galerstein, Martin in Powe, 2005). 

Zdravstveno področje 

S staranjem oseb z MDR se povečuje tveganje za nastanek zdravstvenih težav, le-te pa so 

pogosto tudi bolj kompleksne. Bolezni in zdravstveni problemi so prisotni na telesnem in 

psihičnem področju, pri čemer so pogosto prisotne posebnosti v poteku in razvoju bolezni. 

Značilno je tudi, da te osebe slabše zaznavajo pojav ali napredovanje zdravstvenih težav pri 

sebi, zaradi specifik v komunikaciji in intelektualnem razvoju pa je oteženo in oslabljeno tudi 

njihovo sodelovanje v procesu diagnosticiranja in zdravljenja bolezni. Težje samostojno in 

pravočasno prepoznajo rizične dejavnike za razvoj bolezni, omejene pa so tudi njihove 

možnosti za pridobivanje informacij o svojem zdravju, stanju bolezni, preventivi ter 

ustreznem ravnanju v primeru bolezni. Zaradi specifik v razvoju so prisotne tudi posebnosti v 

doživljanju in predelavi težjih diagnoz ter zdravljenj, povezanih z njimi (Novljan in Jelenc, 

2002). 
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2. KVALITETA ŽIVLJENJA  

2.1. Definicija in dejavniki kvalitete življenja 

Kvaliteta življenja je kompleksen, multidimenzionalen in interaktiven koncept, ki vključuje 

mnogo med seboj povezanih dejavnikov. Številni avtorji navajajo različna pojmovanja 

kvalitete življenja ter omenjajo različne elemente tega koncepta, vendar pogosto vidimo 

mnogo prekrivanj in podobnosti (Chowdhury in Benson, 2011). 

V literaturi najpogosteje zasledimo razumevanje kvalitete življenja kot skupek sledečih 

elementov: socialni indikatorji, glavna življenjska področja, pomembni življenjski dogodki, 

psihološki dejavniki, psihosocialni faktorji, vedenjske značilnosti in splošna ocena (Bratković 

in Rozman, 2006).  

A. Četina (2012) navaja, da je kvaliteta življenja razumljena kot ocena lastnega življenja, na 

katero vpliva skupek notranjih in zunanjih dejavnikov ter interakcija med njimi.  

Zanimiv pristop je holističen koncept kvalitete življenja, usmerjen na osebo, ki so ga razvili 

Renwick, Brown in Raphael (2000). Glavni poudarek pristopa je, da posameznik živi znotraj 

svojih specifičnih okolij in kontekstov in da je v neprestani interakciji z njimi. Po tem 

pristopu kvaliteto življenja definirajo kot kompleksno in integrirano celoto, ki nastane iz 

interakcije med posameznikom in njegovim okoljem, ključna pri tem pa je mera, do katere 

ima posameznik vpliv na pomembne odločitve v svojem življenju. Ta koncept govori o treh 

glavnih elementih kvalitete življenja, ki so razumevanje lastnega bistva (»Kdo sem jaz?«), 

pripadnost okolju in realizacija ciljev in želja. 

Vidimo lahko, da je kvaliteta življenja pojem, ki se razume in interpretira na različne načine 

ter sestoji iz različnih dejavnikov, zatorej poznamo mnogo različnih pristopov in konceptov, z 

mnogimi skupnimi točkami in vidiki (Bratković in Rozman, 2006). 

2.2. Kvaliteta življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Schalock (1997) navaja, da različna literatura in viri kažejo, da se razumevanje in dejavniki 

kvalitete življenja za osebe z MDR bistveno ne razlikujejo od oseb brez MDR. Kljub temu 

obstaja nekaj posebnosti, ko govorimo o kvaliteti življenja oseb z MDR, ki so vezane 

predvsem na posebnosti v razvoju teh oseb, na njihov položaj v okolju in družbi ter na 

posebnosti njihovih interakcij z okoljem.  
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Schalock (1997) kvaliteto življenja oseb z MDR definira kot »rezultat zadovoljitve osnovnih 

potreb in izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v družbenem okolju«. Pravi, da ima posameznik 

ustrezno kvaliteto življenja, ko so zadovoljene njegove osnovne potrebe, in ima enake 

možnosti in priložnosti za doseganje ciljev in želja na glavnih življenjskih področjih – doma, 

v skupnosti, šoli in službi, kot drugi ljudje. Še posebej pri osebah z MDR se kvaliteta življenja 

viša s tem, ko je posameznikom omogočeno sodelovanje in udejstvovanje v družbi ter 

sprejemanje odločitev o lastnem življenju.  

Schalock (1997) navaja osem dejavnikov kvalitete življenja, ki so: emocionalna dobrobit, 

medosebni odnosi, materialna dobrobit, osebni razvoj, fizična dobrobit, samoodločanje, 

socialna vključenost in pravice. 

Emocionalna dobrobit se nanaša na stopnjo doživljanja varnosti, zadovoljstva in sreče. 

Področje vključuje tudi ustrezno sliko o sebi, osvoboditev stresa, duhovnost. 

Medosebni odnosi predstavljajo vzpostavitev intimnih in bližnjih odnosov z drugimi. Primeri 

znotraj tega dejavnika so intima, naklonjenost, ljubezen, družina, interakcije, prijateljstva, 

podpora. 

Materialna dobrobit je povezana s socialno-ekonomskim statusom osebe. Predstavlja denarna 

sredstva ter lastnino, ki jih posameznik poseduje, materialno sigurnost, zaposlitev, zaščito. 

Osebni razvoj predstavlja možnost izobraževanja, razvoja veščin in sposobnosti, možnost 

razvoja kompetenc ter samouresničevanja in doseganja različnih dosežkov. 

Fizična dobrobit predstavlja zdravstveno stanje, zdravstveno zaščito, prehrano, rekreacijo in 

prostočasne aktivnosti ter sodelovanje v vsakodnevnih aktivnostih. 

Samoodločanje se nanaša na stopnjo osebne avtonomije, kontrolo nad lastnim življenjem, 

samousmerjanje, možnost izbire, zastavljanje in doseganje ciljev in vrednot. 

Socialna vključenost označuje družbeni status, vključenost v skupnost, socialne vloge, 

ustrezno podporo, delovno okolje, participacijo v skupnosti. 

Uresničevanje pravic pomeni pravico do zasebnosti, dostopnost, sodno zaščito, pravico do 

izražanja glasu, mnenja. 

Schalock (1997) omenja, da različni avtorji dajejo poudarek različnim od naštetih dimenzij in 

na njihovo medsebojno povezanost, pomembno pa se je zavedati, da so naštete dimenzije 
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različno vrednotene s strani posameznikov z MDR in da se tekom življenja tudi spreminja, 

katera jim je v danem trenutku najpomembnejša. 

Razvijanje koncepta kvaliteta življenja oseb z MDR je izjemno pomembno in ima velik vpliv, 

saj lahko postane načelo za izboljšanje življenja posameznika. Poleg tega predstavlja okvir za 

spremembe v praksi (razvoj programov, nudenja uslug, dela organizacij …) in je koncept, ki 

spodbudi višjo stopnjo občutljivosti pri nudenju in zagotavljanju podpore z osredotočanjem na 

osebo in njeno okolje. Koncept kvalitete življenja pri tej skupini oseb spodbuja tudi razvijanje 

individualnih potencialov in interesov posameznikov, prav tako pa tudi socialne politike 

družbe (Keith in Schalock, 2000, v Bratković in Rozman, 2006). 

2.3. Kvaliteta delovnega življenja 

Kvaliteta delovnega življenja je koncept, ki ga znanstveniki in strokovnjaki iz različnih 

področjih raziskujejo že več kot 30 let (Kiernan in Marrone, 1997).  

Srivastava in Kampur (2014) kvaliteto delovnega življenja opisujeta kot stopnjo zadovoljstva, 

motivacije, vključenosti, ki jih na delovnem mestu izkušajo posamezniki. Gre za stopnjo, do 

katere so posamezniki zmožni zadovoljiti svoje osebne potrebe v določenem delovnem 

okolju.  

Goode (1989, v Flores, Jenaro, Orgaz in Martin, 2011) pri konceptu kvalitete delovnega 

življenja poudarja predvsem vključenost posameznika v reševanje problemov ter v odločanje 

na delovnem mestu, sestavljajo pa ga tako objektivni kot subjektivni faktorji. 

Kvaliteta delovnega življenja je ena od komponent koncepta kvalitete življenja, ki pa se bolj 

specifično ukvarja z delom in zaposlitvijo posameznika. Koncepta sta izjemno povezana in ju 

je pomembno raziskovati in razumeti v povezavi (Kiernan in Knutson, 1990). 

Kvaliteta delovnega življenja in njeni sestavni faktorji niso povezani s prisotnostjo ali 

odsotnostjo MDR, a ko govorimo o kvaliteti delovnega življenja oseb z MDR, vseeno 

moramo opozoriti na nekaj specifik. Pogosto osebam z MDR delovno mesto najde neka druga 

oseba, ji pomaga pri namestitvi na delo, nato pa se pričakuje, da bo posameznik z MDR s tem 

delom in delovnim mestom zadovoljen še mnogo let. Osebe z MDR so le redko vključene v 

odločitve, povezane s svojo zaposlitvijo, vendar je ravno slednje izjemnega pomena. Ko 

govorimo o kvaliteti delovnega življenja oseb z MDR, je izjemno pomembno, da posameznik 

sodeluje pri iskanju in izbiri zaposlitve. Pogosto je posameznike potrebno naučiti 
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prepoznavanja lastnih možnosti za opravljanje dela, vendar pa za to potrebujejo izkušnje in 

večkratne priložnosti izbiranja in odločanja (Kiernan in Knutson, 1990). 

Pri ocenjevanju kvalitete delovnega življenja oseb z in brez MDR moramo upoštevati 

zadovoljstvo posameznika glede delovnih nalog in zadolžitev, raven vključenosti, raven 

avtonomije, priložnosti za samostojno odločanje, sprejetost ter splošno zadovoljstvo, ki ga 

posamezniku prinaša služba (Kiernan in Knutson, 1990). Demerouti, Bakker, Nachreiner in 

Schaufeli (2001) omenjajo še razmerje med zahtevami delovnega okolja in razpoložljivimi 

viri podpore, ki te zahteve omilijo.  

Dobra kvaliteta delovnega življenja bo s seboj prinesla sekundarne učinke povišane 

produktivnosti delavcev in s tem povezanih zmanjšanih stroškov, s tem pa doprinesla k 

izboljšanju industrije in družbe ter k zadovoljstvu zaposlenih (Kiernan in Knutson, 1990). 

 

3. ZAPOSLOVANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Zaposlitev je eden ključnih elementov večine odraslih oseb. Predstavlja priložnost za 

ekonomsko samozadostnost, poveča občutek dostojanstva in lastne vrednosti, omogoča in 

spodbuja socialno vključenost in povezanost z okoljem ter drugimi ljudmi, prav tako pa lahko 

tudi predstavlja način, preko katerega posameznik izraža samega sebe. Učinki dela in 

zaposlitve za osebe z MDR so zelo podobni kot za tiste brez MDR: posameznik pridobi 

občutek produktivnosti in doprinosa, poveže in ustvari odnose s svojimi sodelavci, počuti se 

pomembnega in ima več priložnosti za napredek ter osebno rast (Burge, Ouellette-Kuntz in 

Lysaght, 2007). Je orodje, preko katerega posameznik zgradi pomemben del svoje identitete, 

poišče svoje mesto v družbi in se vključi v sovrstniške skupine. Delo postaja vse bolj in bolj 

pomembno področje raziskovanja, saj se veča njegov pomen v življenju osebe, pa tudi zaradi 

količine časa, ki ga v posameznikovem življenju zaposlitev zavzema (Kiernan in Knutson, 

1990). 

Osebe z MDR poročajo, da je zaposlitev tudi za njih izjemnega pomena, in mnogi izmed njih 

si želijo biti vključeni v plačane delovne aktivnosti (Ellenkamp, Brouwers, Embregts, Joosen 

in Weeghel, 2016). Delo ima za osebe z MDR, poleg ekonomskih učinkov, opolnomočenja in 

izbire, velik pomen tudi za socialno vključenost (Forrester-Jones, Jones, Heason in Di 

Terlizzi, 2004).  
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Kljub vsem znanim pozitivnim učinkom dela za to skupino oseb, je pot do ustrezne, smiselne 

in plačane zaposlitve za te posameznike zelo težka in predstavlja velik izziv (Lysaght, 

Ouellette-Kuntz in Linc, 2012).  

Osebe z MDR se pri vključitvi v zaposlitev srečujejo tako z notranjimi kot zunanjimi ovirami. 

Notranje ovire predstavljajo predvsem nižja motivacija za delo, nižja samopodoba, 

pomanjkanje delovnih izkušenj, slabša pismenost in poučenost, prisotnost neustreznega 

vedenja ter težave pri razumevanju nenapisanih pravil na delovnem mestu. Zunanje ovire pa 

vključujejo pomanjkanje ustrezne podpore za opravljanje dela, pomanjkanje priložnosti za 

delo ter diskriminacija in stigma na delovnem mestu. Posamezniki potrebujejo podporo, da 

lahko te ovire uspešno premagajo (Trembath, Baladin, Stancliffe in Togher, 2010). 

Na zaposlovanje in vključevanje oseb z MDR v čim bolj običajno okolje v veliki meri 

vplivajo tudi filozofski modeli in paradigme o posebnih potrebah. Najbolj poznane in pogoste 

paradigme so štiri: biomedicinska, socialna, ekonomska in filantropska (Lysaght, Ouellette-

Kuntz in Linc, 2012). 

Biomedicinska paradigma je najbolj tradicionalna in najbolj razširjena. Posebne potrebe vidi 

kot zdravstveno skrb in težavo ter kot nenormalnost v funkcioniranju. Na primanjkljaje se 

odzove z zdravljenjem ali terapijo, s katero skuša primanjkljaje čim bolj omiliti. Na področju 

zaposlovanja ta paradigma najprej identificira ovire in primanjkljaje, ki osebi onemogočajo 

delo, ter teži k temu, da se jih odpravi ali omili, kar pa je težje pri osebah z MDR, kjer gre za 

primanjkljaje, ki se jih ne da odpraviti in so vseživljenjski. Ta skupina oseb je po tem modelu 

že od otroštva vključena v zdravstveni sistem in prepoznana kot »pacienti«, od katerih se ne 

pričakuje, da bi lahko kadarkoli v veliki meri prispevali k družbi (Lysaght, Ouellette-Kuntz in 

Linc, 2012). 

Socialna paradigma vidi posebne potrebe kot socialni konstrukt in del človeške raznolikosti, 

ki je ni potrebno zdraviti. Družba posebne potrebe kreira preko ustvarjanja družbenih ovir in z 

neuspešnim nudenjem pomoči. Posebne potrebe so torej rezultat socialnega okolja in ne 

primanjkljajev samih. Model poudarja, da je za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v 

družbo ključna odstranitev socialnih in okolijskih ovir. Na področju zaposlovanja je v skladu 

s socialnim modelom potrebno identificirati in odpraviti strukturne in druge ovire pri 

zaposlovanju ter vse oblike diskriminacije, ki onemogočajo zaposlovanje oseb s posebnimi 

potrebami. Osebe z MDR bodo pri vključevanju v delo potrebovale različne vire in stopnje 

podpore in pomoči (Lysaght, Ouellette-Kuntz in Linc, 2012). 
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Ekonomska paradigma posebne potrebe vidi kot strošek za družbo. Zaradi potrebe po 

dodatnih sredstvih in zmanjšani produktivnosti ter zmožnosti za delo osebe s posebnimi 

potrebami, predstavljajo izgubo. V Združenih državah Amerike oseba z MDR v času svojega 

življenja družbo stane 1 milijon ameriških dolarjev, večina te vsote pa je posledica zmanjšane 

produktivnosti. To pomeni, da bi s čim večjo stopnjo zaposlenosti oseb s posebnimi 

potrebami zmanjšali stroške, ki jih družba zaradi teh oseb ima, vendar pa v večini primerov 

pretehta strah pred stroški uvajanja posameznika v delo ter podpora, ki bi jo na delovnem 

mestu potreboval (Lysaght, Ouellette-Kuntz in Linc, 2012). 

Filantropska paradigma osebe s posebnimi potrebami vidi kot žrtve svojih primanjkljajev in 

nesrečnih okoliščin, zaradi česar potrebujejo dobrodelni pristop drugih ljudi. Družba bi se 

morala po tem modelu na vsak način truditi, da ta skupina oseb doživi čim bolj polno in 

vredno življenje. Glavna iniciativa za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami bi morala 

izhajati iz občutka družbene odgovornosti zaposlovalca. Zaposlitev je način, kako obogatiti 

življenje posameznika, mu pomagati in ga vključiti v običajno okolje (Lysaght, Ouellette-

Kuntz in Linc, 2012). 

R. Lysaght, H. Ouellette-Kuntz in Linc (2012) pravijo, da nobena od omenjenih paradigem ne 

naslavlja kompleksnosti vključevanja oseb z MDR v delovno okolje. Za najboljše 

razumevanje izzivov in ovir, povezanih z zaposlovanjem oseb z MDR, je treba upoštevati vse 

paradigme, saj do rešitve lahko pridemo le, če upoštevamo raznolike vpoglede in vidike te 

tematike.  

 

3.1. Zgodovinski pregled razvoja zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju 

Preko pregleda literature lahko vidimo, da je bil razvoj dela in zaposlitve za osebe s 

posebnimi potrebami in specifično za osebe z MDR izjemno kompleksen in se je dogajal pod 

vplivom političnih, gospodarskih, socialnih sprememb.  

V srednjem veku v fevdalnih državah, kjer so bile prisotne večinoma kmetijske površine, sta 

bili zasebna-domača sfera in delovna sfera zelo povezani. Družinski dom je bil za večinski 

nižji sloj tudi priložnost proizvodnih aktivnosti, tako da je bila zemlja, ki so jo ljudje 

posedovali, dovolj za preživetje lastne družine. V obdelavo zemlje in pridelavo pridelkov so 

bili vključeni vsi gospodinjski člani, vsak po svoji zmožnosti in ločevanja na delovno 

sposobne in delovno nesposobne ni bilo. Velikokrat so ovirani posamezniki v določeni vasi 



11 

 

dobili nalogo pobiralcev pridelkov in so dnevno zaslužili enako kot kosci. Če posameznik ni 

bil sposoben obdelovanja zemlje ali nabiranja pridelkov, je lahko svojo zemljo dal v najem in 

od svojih najemnikov dobil vire za preživetje. Ljudje s posebnimi potrebami tako niso bili 

nikoli popolnoma ločeni od vsakdanjega vaškega življenja (Zaviršek, 2000). 

Vse to se je močno spremenilo s prihodom kapitalistične oblike proizvodnje. Ta je prinesla 

strogo delitev med domačim in delovnim prostorom ter nove oblike proizvodnje z zunanjimi 

omejitvami (npr. odhod na delo, prihod domov, drugačna organizacija življenja …). 

Industrializacija z mehanizacijo dela in povečano disciplino je pomenila konec plačanega dela 

za ljudi, ki novim zahtevam niso zmogli slediti in se jim prilagoditi. Začelo se je ločevanje 

med delovno sposobnimi in delovno nesposobnimi, mnogi ovirani posamezniki pa so postali 

izključeni, brezdomci, reveži (Zaviršek, 2000). 

Od takrat naprej je bila večina odraslih z MDR prepoznana kot nezmožna za delo in je bila iz 

okolja zaposlovanja tudi umaknjena. Skrb za njihove prihodke je bila največkrat odgovornost 

dobrodelnih organizacij ter države. Prve organizirane delovne aktivnosti za to skupino oseb so 

se pojavile v 20. stoletju, med letoma 1950 in 1960, z organizacijo in ustanovitvijo posebnih 

varovanih delavnic oziroma t. i. »sheltered workshops« (Dague, 2012). Te vrste delavnic so 

tako postale najbolj pogosta oblika dela, v katerega so bile vključene osebe z MDR, a že okoli 

leta 1970 so se začele pojavljati prve kritike teh delavnic. Izpostavljeno je bilo, da takšen 

način dela osebe z MDR izključuje iz običajnega okolja ter da je plačilo za opravljeno delo 

ničelno oziroma minimalno. Pogosta kritika je bila tudi, da zaposleni strokovnjaki niso dovolj 

usposobljeni in kvalificirani za delo z osebami z MDR in da imajo do njih prenizka 

pričakovanja, poleg tega pa še, da takšna oblika dela le redko vodi do dela v običajnem okolju 

in »prave zaposlitve« (Bray, 2003). 

Med letoma 1960 in 1970 so se začele pojavljati tudi raziskave in razlogi proti splošnemu 

prepričanju, da osebe z MDR niso zmožne zaposlitve v običajnem okolju ter na odprtem trgu 

dela (Parmenter, 1993, v Bray, 2003; Dague, 2012). Behavioristične raziskave so tako 

pokazale pomen in moč strukturiranega poučevanja teh oseb, saj so prikazale, da so se osebe s 

težkimi oblikami MDR zmožne naučiti opravljanja kompleksnih nalog in zadolžitev. Med 

prvimi, ki je behaviorističen pristop uporabil za poučevanje in urjenje delovnih nalog in 

veščin oseb z MDR, je bil ameriški raziskovalec Marc Gold. Njegova znana fraza »Poskusi še 

na drug način« je postala nekakšen moto razvoja in prvih raziskav s področja dela in 

zaposlitve oseb z MDR. Zaradi dokazov, da so se osebe z MDR s pravim pristopom zmožne 
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priučiti marsikaterih delovnih veščin, vsesplošno prepričanje o njihovi nezmožnosti zaposlitve 

ter posebnih delavnic, kot najboljši možnosti delovnih aktivnosti oseb z MDR, ni bilo več 

utemeljeno (Rusch, 1990, v Bray, 2003).  

Poleg novih ugotovitev raziskav je v tem času velik vpliv na nestrinjanje s segregiranimi 

oblikami zaposlovanja imel tudi razvoj konceptov normalizacija in integracija ter vse večje 

gibanje za pravice oseb s posebnimi potrebami (Bray, 2003). 

Rezultat vseh teh vplivov je bil pojav podporne zaposlitve ter vedno večje zaposlovanje oseb 

z MDR v običajnem okolju, ki se je začelo razvijati okoli leta 1980, in je za posameznike, ki 

so bili sicer označeni kot »preveč prizadeti« za delo, prineslo mnoge nove možnosti (Blick, 

Litz, Thornhill in Goreczny, 2016). 

 

Dandanes zaposlovanje oseb z MDR v običajnem okolju temelji na upoštevanju pravic, o 

katerih govorijo različni dokumenti. Zaposlitev pogosto vidimo kot dolžnost odraslih sodobne 

družbe, vendar gre pravzaprav za pravico vsakega posameznika, kar lahko vidimo preko 

pregleda nekaterih najpomembnejših mednarodnih in državnih dokumentov. 

O zaposlitvi in delu govori že sama Deklaracija o človekovih pravicah, ki v 23. členu pravi: 

»1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih 

delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo. 

2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo. 

3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in 

njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi 

socialnega varstva.« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). 

 

Še bolj specifično o pravicah do dela in zaposlitve oseb s posebnimi potrebami beremo v 27. 

členu Konvencije o pravicah invalidov, ki med drugim pravi: » 1. Države pogodbenice 

priznavajo invalidom pravico do dela enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti za 

preživljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju, ki je 

odprto, vključujoče in dostopno invalidom.« (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). 

 

V Slovenskem prostoru o pravici do dela in zaposlitve govori Ustava Republike Slovenije. V 

49. členu beremo o svobodi dela: »Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira 
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zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je 

prepovedano.« V 52. členu se Ustava nanaša specifično na pravice oseb s posebnimi 

potrebami do dela, saj pravi: »Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter 

usposabljanje za delo. Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje 

prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v 

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

(Ustava Republike Slovenije, 1991). 

 

3.2. Zakonodaja na področju zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

v Sloveniji  

V Sloveniji so najpogostejši zakonski akti na področju zaposlovanja oseb z MDR naslednji: 

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZZRI, 2004) 

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP, 1983) 

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV, 1992) 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je prišel v veljavo 21. maja 2004 

in omogoča invalidom, ki so brezposelni in prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje (ZRSZ), da se vključijo v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Njegov namen je 

torej povečanje zaposljivosti invalidov. Po tem zakonu status invalida pridobi oseba, ki je 

starejša od 15 let, je prijavljena kot brezposelna na ZRSZ ter ni pridobila statusa invalida po 

drugih predpisih. Pri posamezniku morajo biti prisotne posledice telesne ali duševne bolezni, 

težave, ki vplivajo na področje zaposlovanja in zmanjšana zmožnost vključevanja v delovno 

okolje (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). 

Po ZZZRI se invalidi lahko zaposlijo v običajnem okolju, zaščitni zaposlitvi, podporni 

zaposlitvi in invalidskem podjetju. Vse te oblike zaposlovanja zakon opiše in opredeli.  

Zakon ureja in predpisuje tudi postopke ocenjevanja zaposljivosti invalidov. Rehabilitacijska 

komisija oceni delovno zmožnost posameznika, ki nato lahko dobi eno od treh oznak: 1. 

Oseba ni sposobna za delo in je zaradi invalidnosti nezaposljiva; 2. Oseba je sposobna za 

vključitev v zaposlitev; 3. Oseba ne pridobi statusa invalida. Če je posameznik označen kot 
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nesposoben za delo, se ga usmeri na center za socialno delo, kjer se ga obravnava po Zakonu 

o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (1983) . Pri osebah z MDR ZZZRI 

največkrat ureja zaposlitveni status le osebam z lažjimi MDR, saj odrasle osebe z zmernimi, 

težjimi in težkimi MDR pridobijo status invalida po Zakonu in družbenem varstvu telesno in 

duševno prizadetih oseb in zato do pravic, ki jih zagotavlja ZZRZI, niso upravičene (Pravice 

oseb z intelektualnimi ovirami, 2005). 

 

Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb  

ZDVTDP ureja in opredeljuje oblike družbenega varstva za osebe z zmernimi, težjimi in 

težkimi MDR ter najtežje gibalno ovirane. Gre za posameznike, ki so opredeljeni kot 

nezmožni za samostojno delo in življenje. Status in pravice po tem zakonu posamezniki 

pridobijo z dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve motnje ali ovire. 

Posamezniki, ki imajo status po tem zakonu, se ne morejo pravno zaposliti in prijaviti na 

Zavodu  za zaposlovanje, če pa se želijo, se najprej morajo odreči statusu po tem zakonu ter 

skupaj s tem vsem pravicam in nadomestilom, ki jim ga zakon prinaša (Pravice oseb z 

intelektualnimi ovirami, 2005). 

 

Zakon o socialnem varstvu 

ZSV govori o zaposlitvi pod posebnimi pogoji, preko katere prizadete osebe ohranjajo že 

osvojena znanja ter razvijajo nove veščine in sposobnosti. Organizira jo varstveno-delovni 

center, ta pa lahko opravlja tudi institucionalno varstvo duševno in telesno prizadetih ter 

pomoč na domu. Varstveno-delovni centri lahko izvajajo tudi posebno obliko priprav na 

zaposlitev. Pri varstveno-delovnih centrih gre torej za vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji (Zakon o socialnem varstvu, 1992). 

 

 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

Pravilnik vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji opredeli kot organizirano 

obliko varstva, ki posameznikom nudi možnost za vključevanje v delovno okolje in družbeno 

življenje ter opravljanje dela, primernega njihovim zmožnostim. Uporabnikom omogoča 

ohranjanje znanj in veščin ter razvijanje novih, razvijanje delovnih navad, socialnih spretnosti 
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ter jim daje občutek koristi in samopotrditve. Zaposlitev se izvaja v varstveno-delovnem 

centru ali drugi organizirani obliki, za delo pa posameznik dobi plačilo v obliki simbolične 

nagrade. Namenjeno je odraslim z motnjami v duševnem  razvoju ter odraslim z več motnjami 

(Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). 

Poleg zgoraj omenjenih dokumentov je trenutno v pripravi nov Zakon o socialnem 

vključevanju invalidov, ki bo zamenjal Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb (1983). Nov zakon predlaga kar nekaj novosti in posebnosti, ki bodo v 

mnogih pogledih izboljšale položaj oseb z zmernimi, težjimi in težkimi MDR, tudi na 

področju zaposlovanja. Posameznik bo namreč lahko sklenil delovno razmerje, pri čemer bo 

hkrati lahko prejemal tudi nadomestilo, ki bo znašalo v višini razlike med prejetim plačilom in 

zneskom minimalne plače. Če se bo posameznikovo delovno razmerje prekinilo, bo ponovno 

lahko prejemal celotni znesek nadomestila. Zakon bo torej omogočal veliko večjo prehodnost 

in boljše urejanje statusa posameznika v primeru zaposlitve (Zakon o socialnem vključevanju 

invalidov, v pripravi). 

 

4. OBLIKE ZAPOSLITVE ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

V svetu so poznani različni modeli in organizacijske oblike dela in zaposlitve oseb z MDR. 

Mašović (1993, v Bilić, Bratković in Dujmović, 2005) omeni naslednje: 

a) Delovni centri – gre za opravljanje različnih delovnih aktivnostih znotraj delovnih 

centrov. 

b) Varovane delavnice (delavnice pod posebnimi pogoji) – osebe z MDR sodelujejo v 

proizvodnji enostavnih artiklov ter sodelujejo z drugimi proizvajalci. 

c) Predprofesionalni centri – gre za tečaje in usposabljanje za delo, delovne navade, 

različne veščine. 

d) Prostovoljno delo – nezaposleni z MDR se v svojem prostem času vključijo v 

opravljanje prostovoljnih del. 

e) Delovno usposabljanje – na delovnem mestu inštruktor po samem začetku zaposlitve 

usposablja posameznika za opravljanje dela. 

f) Domača delavnica – oseba z MDR skupaj s prijatelji osnuje delavnico, pri čemer gre 

na nek način za samozaposlovanje. Pri tej obliki je pogosto še vedno potrebna pomoč 

in podpora lokalnih služb. 
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g) Redna zaposlitev. 

 

V zadnjih 40 letih se med strokovnjaki pa tudi laiki odvija debata o primernosti zaposlitve v 

varovanem okolju in zaposlitve v običajnem okolju. Na obeh straneh najdemo zagovornike, ki 

pa se največkrat razlikujejo v svojih pogledih na zaposlitev, delo, pomen vključenosti in 

zmožnosti oseb z MDR za delo (Cimera, 2011). 

4.1. Zaposlitev v varovanem okolju 

Zaposlitev v varovanem okolju poznamo tudi pod imeni segregirana zaposlitev, delavnice pod 

posebnimi pogoji, rehabilitacijske delavnice, ang. sheltered workshops (Migliore, Mank, 

Grossi in Rogan, 2007). V Združenih državah Amerike se je ta oblika dela začela razvijati 

med letoma 1950 in 1960, ko so starši svojih odraslih otrok z MDR imeli le malo možnosti, 

kjer bi le-ti lahko preživljali svoje dneve. Segregacija odraslih z MDR je tako začela postajati 

norma pri opravljanju delovnih aktivnosti te skupine oseb, delavnice pod posebnimi pogoji pa 

so tako postale mesto, kjer so odrasli z MDR varni in opravljajo neko delo (Dague, 2012). 

Pri zaposlitvi v varovanem okolju ima večina vključenih posameznikov MDR (Nettles, 2013). 

Aktivnosti in zadolžitve, ki jih osebe z MDR pri tej obliki zaposlitve opravljajo, so 

najpogosteje zelo enostavne. Največkrat gre za repetitivne naloge in dejavnosti, kot so 

sortiranje, pakiranje, ročna dela ter kmetijska ali vrtna opravila. Pri tej obliki zaposlitve je 

pogosto prisotna zelo jasna hierarhična struktura, pri kateri so osebe z MDR vedno podrejene 

osebju in zaposlenim brez MDR. Cilj te oblike zaposlitve je največkrat rehabilitacija, terapija, 

lahko pa tudi tranzicija na trg dela in zaposlitev v običajnem okolju, vendar se slednje le 

redko uresniči (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). 

Prednosti 

Nekateri avtorji pravijo, da je za osebe z MDR v varovanem okolju lažje najti zaposlitev in 

delo kot v običajnem okolju, to delo pa je tudi bolj predvidljivo. Poleg tega se le redko zgodi, 

da bi posameznik z MDR izgubil svoje delovno mesto v varovanem okolju. Delavnice v 

varovanem okolju so odprte vse delovni dni in tudi, ko ni dela, imajo posamezniki možnost za 

opravljanje različnih aktivnosti in za udeležbo v tečajih in dejavnostih (Migliore, Mank, 

Grossi in Rogan, 2007). Gre za stabilno in dolgoročno obliko dela (Blick, Litz, Thornhill in 

Goreczny, 2016). 
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Družine oseb z MDR pogosto zaposlitev v varovanem okolju vidijo kot bolj varno možnost, 

kjer je manj nevarnosti, da bi bili posamezniki z MDR žrtve nasilja in kaznivih dejanj 

(Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 2008). 

Pomisleki glede zaposlitve v varovanem okolju 

Zagovorniki integriranih oblik zaposlitve so mnenja, da zaposlitev v varovanem okolju 

povzroča in prinaša uničujočo izolacijo, finančno izkoriščanje, revščino in pogostokrat tudi 

zaposlitvene aktivnosti, ki so brez smisla (Dague, 2012). J. Nettles (2013) kot negativne 

posledice zaposlitve v varovanem okolju omenja še ohranjanje slabih socialnih veščin ter 

omejeno samoodločanje vključenih posameznikov. Raziskave so pokazale tudi povezanost 

med zaposlitvijo v varovanem okolju in delovnim nezadovoljstvom, slabšim splošnim 

psihološkim počutjem, nižjo stopnjo socialne aktivnosti in nižjo samopodobo. 

Osebe z MDR in njihove družine pravijo, da bi raje izbrale zaposlitev v običajnem okolju, če 

bi dobile to možnost (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). Samozagovorniki z MDR 

poudarjajo, da si želijo prave službe, so nanjo pripravljeni in ne želijo biti več vključeni v 

delavnice pod posebnimi pogoji in zaposlitev v varovanem okolju (Dague, 2012). 

Zaradi vseh zgoraj omenjenih pomislekov težnja k prehodu iz zaposlitve v varovanem okolju 

k zaposlitvi v običajnem okolju močno narašča (Dague, 2012). 

4.2. Zaposlitev v običajnem okolju 

Zaposlitev v običajnem okolju se je kot koncept začela bolj pospešeno razvijati v Združenih 

državah Amerike okoli leta 1980 in je predstavljala način podpore in pomoči za osebe z 

MDR, preko katerega se slednji lahko vključujejo na običajna delovna mesta (Salovitta in 

Pirttimaa, 2007). 

Zaposlitev v običajnem okolju, ki je pogosto imenovana tudi kot integrirana zaposlitev, 

podporna zaposlitev, odprta zaposlitev, lahko definiramo kot opravljanje dela na odprtem 

trgu, kjer odstotek zaposlenih z MDR ne presega splošnega odstotka oseb z MDR v družbi. 

Zaposlitev v običajnem okolju ne pomeni, da posamezniki pri svojem delu ne potrebujejo 

podpore, temveč je ta še vedno potrebna in zato prisotna. Glavni cilj te oblike zaposlitve je, da 

posamezniki z MDR dosežejo socialni položaj aktivnega državljana, pridobivajo veščine in 

status ter prispevajo k družbi (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). Zaposlitev s podporo 

v običajnem okolju omogoča vsem ljudem, ne glede na stopnjo oviranosti, da pridobijo 

podporo za delo v skupnosti in sodelujejo v družbi (Bilić, Bratković in Dujmović, 2005). O 
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njeni pomembnosti v slovenskem prostoru piše E. Žgur (2017), saj ugotavlja, da takšna 

priložnost za posameznike z MDR predstavlja pot do učenja socialnih in delovnih veščin, 

razvijanja socialnega kapitala ter omogoča aktivno sodelovanje v družbi, pri čemer pa tudi 

sama poudarja pomembnost ustrezne podpore in vodenja teh posameznikov. 

Poznamo več modelov zaposlitve v običajnem okolju. M. Bilić, D. Bratković in R. Dujmović 

(2005) omenjajo naslednje: 

1. Model individualnega zaposlovanja – pri tem modelu se poišče ustrezno službo za 

posameznika, pri čemer se skladajo interesi in sposobnosti osebe ter zahteve dela. 

Zaradi individualnega pristopa pri tem modelu, je ta najbolj primeren za osebe z 

najtežjimi MDR. 

2. Skupni model ali enklava – pri tem modelu se zaposli skupina oseb z MDR na istem 

delovnem mestu s podporo delovnih asistentov. 

3. Model mobilnih skupin – ta model predstavlja skupino treh do osmih oseb z MDR in 

enega do dva delovna asistenta, ki skupaj opravljajo raznolika dela v lokalni skupnosti 

in nudijo različne usluge. 

4. Mala podjetja – osebe z MDR skupaj s svojimi družinami in prijatelji ustanovijo malo 

podjetje. 

 

Če želimo, da je koncept zaposlitve v običajnem okolju ustrezno implementiran v prakso, je 

zelo pomembno upoštevati naslednje principe:  

a) Podpora mora biti usmerjena na uporabnika in njegove potrebe, zato je pomembno, da 

dobro vemo, kaj si oseba želi in kakšne so njene sposobnosti. 

b) Zaposlovanje v običajnem okolju mora biti individualiziran proces, pri čemer mora 

biti posameznik vključen v proces načrtovanja in evalviranja zaposlitve. Ob tem je 

pomembno, da ima posameznik svobodo, da tekom celotnega procesa izraža svoje 

želje in potrebe. 

c) Potrebno je zagotoviti individualni načrt podpore, ki se ga tekom časa lahko tudi 

modificira, prilagaja in redefinira. 

d) Aktivnosti v procesu zaposlovanja morajo voditi do plačanega dela. 

e) Podpora mora biti trajna in ne časovno omejena. 
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f) Pomemben del zaposlitve v običajnem okolju mora biti tudi evalvacija, pri čemer so 

najpomembnejše informacije o učinkovitosti dela, zadovoljstvu uporabnika in 

napredku (Bratković, Dujmović in Bilić, 2005). 

Prednosti zaposlitve v običajnem okolju 

Zaposlitev v običajnem okolju ima kar nekaj prednosti. Blick, Litz, Thornhill in Goreczny 

(2016) navajajo, da je ena pomembnejših prednosti razvoj socialnega kapitala oseb z MDR. Ti 

posamezniki pogosteje gradijo odnose in so v interakciji z osebami (bodisi sodelavci ali 

strankami) brez MDR. Zaradi teh odnosov se večkrat vključujejo v aktivnosti v običajnem 

družbenem okolju tudi izven svojega delovnega časa, kar povečuje občutek pripadnosti. 

Forrester-Jones, Jones, Heason in Di'Terlizzi (2004) poudarjajo, da ima socialni kapital in 

socialno mreženje velik vpliv tudi na funkcioniranje posameznika, njegovo samozavest, 

mentalno zdravje in kvaliteto življenja. 

Posamezniki, ki so vključeni v delovne aktivnosti v običajnem okolju, imajo večjo stopnjo 

kontrole in možnosti izbire o svojih vsakodnevnih dejavnostih (Blick, Litz, Thornhill in 

Goreczny, 2016). 

Migliore, T. Mank, Grossi in P. Rogan (2007) kot prednosti zaposlitve v običajnem okolju 

navajajo še naslednje: a) boljša finančna preskrbljenost oseb z MDR; b) več priložnosti za 

osebnostno rast; c) skladnost s paradigmo, ki poudarja prilagajanje dejavnosti posameznikom 

in njihovim potrebam; d) upoštevanje socialne pravičnosti; e) uresničenje ter upoštevanje 

želja in preferenc oseb z MDR; f) zadovoljstvo družin oseb z MDR in upoštevanje njihovih 

želja; g) večja socialna vključenost oseb z MDR.  

Posamezniki, vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, poročajo tudi o višji stopnji 

samozavesti, o boljšem splošnem počutju in zadovoljstvu ter o manjši stopnji depresije 

(Banks, Jahoda, Dagnan, Kemp in Williams, 2010). 

 

Pomisleki glede zaposlitve v običajnem okolju 

Kljub številnim prednostim pa zaposlitev v običajnem okolju še vedno postavlja mnoga 

vprašanja in dvome (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). 
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Med strokovnjaki, pa tudi laiki, se v povezavi s to obliko zaposlitve pojavljajo številni 

pomisleki. Nekatere navajamo v nadaljevanju: 

– Ta oblika zaposlitve težje zagotovi kontinuirano delo, še posebej v času krize 

(Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). 

– Zaposlitev v običajnem okolju je pogosto preveč zahtevna in kompleksna ter 

posledično bolj frustrirajoča, saj imajo osebe z MDR prevelike težave, da bi lahko tem 

zahtevam sledile (Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 2008; Bilić, Bratković, in 

Dujmović, 2005). 

– Varnost oseb z MDR je v običajnem okolju ogrožena (Migliore, Mank, Grossi in 

Rogan, 2007). Še posebej starše oseb z MDR pogosto skrbi, da bodo osebe z MDR 

večkrat žrtve kaznivih dejanj ter da bi jih druge osebe izkoristile (Migliore, Grossi, 

Mank in Rogan, 2008). 

– Tak tip zaposlitve povečuje stigmatizacijo in stereotipiziranje oseb z MDR (Bilić, 

Bratković in Dujmović, 2005). 

– Prevoz do dela in nazaj predstavlja problem in omejuje možnosti, kjer se posameznik 

lahko zaposli (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). 

– Socialni odnosi s sodelavci so redkeje dobro razviti (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 

2007). Osebe z MDR težje razvijejo dobre odnose s svojimi sodelavci brez MDR, ti pa 

imajo pogosto lahko občutek, da morajo opraviti več dela – svoje delo ter 

nedokončano delo oseb z MDR (Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 2008). 

– Osebe z MDR in njihove starše pogosto skrbi, da zaradi vključenosti v delo v 

običajnem okolju posamezniki ne bodo več deležni drugih storitev, kot so različne 

bivalne storitve ter organizirani prevozi (Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 2008). 

 

4.3. Oblike zaposlitve za osebe z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji 

S pregledom zakonodaje na področju zaposlovanja oseb z MDR vidimo, da se osebe z lažjimi 

MDR lahko vključijo v delovne aktivnosti v invalidskem podjetju, podporni zaposlitvi, 

zaščitni zaposlitvi ter običajnem okolju, pri čemer pa to velja le za tiste, ki status invalida 

pridobijo po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V katero obliko 

zaposlitve se vključijo, je odvisno od ocene Zavoda RS za zaposlovanje (Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004). 
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Konec leta 2017 je bilo v Sloveniji registriranih 144 invalidskih podjetjih, razporejenih po 

celotni državi, število zaposlitvenih centrov, ki izvajajo zaščitno zaposlitev, pa je bilo 60 

(Invalidska podjetja v RS, 2017). 

Osebe z zmerno, težjo in težko MDR, ki status pridobijo po Zakonu o družbenem varstvu 

telesno in duševno prizadetih oseb, so označene kot nesposobne za delo, se ne morejo prijaviti 

na Zavod RS za zaposlovanje in jim kot edina možnost ostanejo varstveno-delovni centri 

(VDC) oziroma druge organizirane oblike dela, ki spadajo pod vodenje, varstvo in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji (Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 1983). 

Trenutno število samostojnih varstveno-delovnih centrov znaša 23, koncesijskih varstveno-

delovnih centrov pa je 11. V Sloveniji je tako 34 VDC-jev s 102 enotama, v katere so 

večinoma vključene osebe z zmerno, težjo, težko MDR ter z več motnjami (Varstveno delovni 

centri, 2017; Zaviršek idr., 2015; Varstveno delovni centri 2006-2013, b. d.). Nekateri VDC-ji 

poročajo o veliki zapolnitvi kapacitet, pri čemer je čakalna vrsta za vključitev lahko tudi več 

let (Zaviršek idr., 2015). Leta 2013 je bilo v VDC-je po Sloveniji vključenih 3196 oseb, 

največ v starosti med 26 in 45 let (Varstveno delovni centri 2006-2013, b. d.). Varstveno-

delovni centri po Sloveniji večinoma izvajajo lasten program (večinoma ročna dela, darilni 

program, izdelovanje okrasnih predmetov) ali opravljajo kooperantska dela. Nekateri izmed 

njih poročajo tudi o izvajanju programa integrirane zaposlitve za manjše število uporabnikov, 

največkrat od 1 do 5 oseb (Zaviršek idr., 2015), pri čemer pa ti posamezniki nimajo 

sklenjenega delovnega razmerja, temveč se tudi v integrirane zaposlitve vključujejo kot 

uporabniki socialno-varstvenih storitev. 

 

5. ZAPOSLITEV IN KVALITETA ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Mnogim strokovnjakom se poraja vprašanje o povezanosti zaposlitve in kvalitete življenja 

oseb z MDR ter kateri tip zaposlitve je tisti, ki najbolj prispeva k izboljšavi kvalitete življenja. 

(Blick, Litz, Thornhill in Goreczny, 2016). 

Zaposlitev osebam z MDR predstavlja simbol odraslosti in neodvisnosti ter pot do zaslužka, 

prav tako pa jim omogoča sodelovanje v skupnosti. Delo, predvsem v običajnem okolju, je 

nekaj dobrega, pozitivnega in posameznikom omogoča doseganje višje stopnje osebne in 
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finančne neodvisnosti ter vodi do normalizacije življenja oseb z MDR (Lovgren in Hambreby, 

2011). 

Eggleton, Robertson, Ryan in Kober (1999) v svoji raziskavi ugotavljajo, da posamezniki z 

MDR, ki so zaposleni, poročajo o boljši kvaliteti življenja kot nezaposlene osebe z MDR. 

Rezultati iste raziskave so pokazali, da zaposlitev v običajnem okolju prispeva k izboljšanju 

kvalitete življenja zaposlenih, prav tako pa tudi ekonomsko prispeva k družbi. To podpre tudi 

tezo o pomenu storitev, ki težijo k normalizaciji življenja oseb z MDR, saj takšne storitve 

pomagajo k izboljšanju kvalitete življenja. Zaposleni v običajnem okolju so poročali tudi o 

večji stopnji zadovoljenih potreb, kot tisti, ki so zaposleni v varovanem okolju. Raziskava je 

pokazala tudi, da nezaposlene osebe z MDR, ki si želijo dela v običajnem okolju, ne dobijo 

zadovoljstva z delom v varovanem okolju in torej to ni ustrezna alternativa za to skupino 

ljudi. 

Kober in Eggleton (2005) navajata, da posamezniki, ki so zaposleni v običajnem okolju, 

pročajo o boljši kvaliteti življenja, kot tisti, ki so zaposleni v varovanem okolju. Avtorja 

izpostavita visok rezultat na področju socialne pripadnosti in vključenosti v skupnost pri 

zaposlenih v običajnem okolju, prav tako pa se je v raziskavi pokazala povezava med 

zaposlitvijo v običajnem okolju in višjo stopnjo občutka opolnomočenosti, moči in 

neodvisnosti. Pri interpretaciji slednjega izsledka sicer moramo biti previdni, saj gre lahko za 

to, da posamezniki, ki imajo že sicer višjo stopnjo opolnomočenosti in neodvisnosti, 

pogosteje opravljajo zaposlitev v običajnem okolju in torej to ni posledica oblike zaposlitve. 

Vsi omenjeni izsledki so se potrdili predvsem pri osebah z MDR, ki imajo višjo zmožnost 

funkcioniranja, medtem ko pri osebah z nižjimi sposobnostmi razlike med zaposlitvijo v 

običajnem in varovanem okolju niso bile tako velike. 

Osebe, ki so vključene v zaposlitev v običajnem okolju, poročajo tudi o višji stopnji 

objektivnih dejavnikov kvalitete življenja, še posebej na področju zdravja, produktivnosti in 

emocionalnega počutja. Spet druge raziskave so pokazale, da zaposlitev v varovanem okolju 

prispeva k boljši kvaliteti življenja kot tradicionalne oblike zaposlitve v varovanem okolju, in 

sicer predvsem na področju zaslužka, razmerja med stroški in koristmi ter na področju 

socialnih interkacij. Osebe, ki so zaposlene v običajnem okolju, imajo bolj pozitiven pogled 

na svoje življenje in so na splošno bolj zadovoljne (Beyer, Brown, Akandi in Rapley, 2010). 

Vključenost in sodelovanje v zaposlitvi v običajnem okolju posamezniku prinese tudi več 

socialnih priložnosti ter možnosti za preživljanje prostega časa (Dempsey in Ford, 2009). 
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Raziskave v večini nakazujejo, da bolj kot je zaposlitev inkluzivna in podobna običajni 

zaposlitvi oseb, ki nimajo MDR, boljši so učinki in rezultati (Flores, Jenaro, Orgaz in Martin, 

2011). 

Le redke raziskave nakazujejo na to, da tip zaposlitve nima direktne povezave s kvaliteto 

življenja. Verdugo, Jordan de Urrıes, Jenaro, Caballo in Crespo (2006) v svoji raziskavi niso 

ugotovili statistično pomembnih povezav med tipom zaposlitve in kvaliteto življenja. Ta 

rezultat si razlagajo kot posledico sistema in organizacije zaposlitev v varovanem okolju v 

Španiji, ki imajo nekatere specifične pozitivne lastnosti, ki jih v drugih državah ne srečamo, 

npr. višje plačilo. Kljub temu da razlike vpliva ene in druge zaposlitve na kvaliteto življenja 

niso bile statistično pomembne, pa so potrdili hipotezo, da bolj, kot je neka zaposlitev 

podobna tipični, običajni zaposlitvi, višja je kvaliteta življenja posameznika. 

 

5.1. Vpliv zaposlitve na posamezne dejavnike kvalitete življenja 

Schalock (1997) navaja osem dejavnikov kvalitete življenja, ki so emocionalna dobrobit, 

medosebni odnosi, materialna dobrobit, osebni razvoj, fizična dobrobit, samoodločanje, 

socialna vključenost in pravice, pri čemer raziskave kažejo, da zaposlitev ter tip zaposlitve 

različno vpliva na posamezne od naštetih dejavnikov.  

Osebe, ki so zaposlene v običajnem okolju, izkazujejo boljšo emocionalno dobrobit kot tiste, 

ki so zaposlene v varovanem okolju ali so vključene v dnevne centre (Beyer, Brown, Akandi 

in Rapley, 2010). Podobno ugotavljajo tudi Jahoda, Kemp, Riddell in Banks (2008), Banks 

idr. (2010) pa navajajo tudi manjšo pojavnost depresije med temi posamezniki. 

Forrester-Jones, Jones, Heason in Di Terlizzi (2004) poročajo, da vključenost v zaposlitev v 

običajnem okolju sama po sebi še ne zagotavlja razvoja medosebnih odnosov, vsekakor pa 

posameznikom omogoča več priložnosti za razvoj socialne mreže ter za vzpostavljanje 

odnosov z osebami brez MDR. Tudi Novak, Rogan in T. Mank (2011) navajajo, da imajo 

posamezniki, vključeni v zaposlitev, razvito širšo socialno mrežo, pri čemer pa opozarjajo, da 

so kljub temu na delovnem mestu še vedno lahko izolirani in da potrebujejo podporo tudi na 

področju vzpostavljanja odnosov s sodelavci. Dixon in Reddacliff (2001) opozarjata, da dobri 

odnosi s sodelavci na delovnem mestu še ne pomenijo, da bodo posamezniki z MDR in 

njihovi sodelavci brez MDR skupaj preživljali prosti čas in so torej odnosi lahko omejeni 

zgolj na čas delavnika. 
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Materialna dobrobit je ena od dejavnikov kvalitete življenja, na katero ima zaposlitev v 

običajnem okolju prav gotovo velik vpliv. Migliore, T. Mank, Grossi in P. Rogan (2007) 

omenjajo boljšo finančno preskrbljenost posameznikov, ki so zaposleni v običajnem okolju, 

kar pa vpliva na večjo finančno neodvisnost, o kateri poroča Grant (2008). 

Pri posameznikih, vključenih v zaposlitev v običajnem okolju, lahko pogosteje vidimo razvoj 

in izboljšanje različnih veščin, vendar pa je to odvisno od posameznega zaposlitvenega okolja 

in delovnih aktivnostih, ki jih tam opravljajo (Forrester-Jones, Jones, Heason in Di Terlizzi, 

2004). Posamezniki svoje veščine razvijajo tudi v zaposlitvi v varovanem okolju, vendar pa 

tisti, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, pogosto razvijejo večji nabor veščin ter 

kompetenc, to pa privede do boljšega osebnega razvoja (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 

2007). 

Le redke raziskave ugotavljajo povezanost med tipom zaposlitve in fizično dobrobitjo 

posameznikov. Beyer, Brown, Akandi in Rapley (2010) ugotavljajo, da tip zaposlitve na 

fizično dobrobit nima pomembnega vpliva. Spet druge raziskave kažejo, da zaposlitev v 

običajnem okolju lahko pripomore k boljši fizični dobrobiti posameznikov, saj so ti bolj 

aktivni (Bray, 2003), vendar pa je to zelo odvisno od posameznega delovnega okolja in 

zaposlitvenih aktivnosi, ki jih posameznik opravlja. 

Posamezniki, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, izkazujejo tudi višjo stopnjo 

nekaterih vidikov samoodločanja, in sicer večji občutek opolnomočenosti, neodvisnosti in 

avtonomije (Kober in Eggleton, 2005). Avtorja opozorita na interpretacijo tega podatka, saj ti 

posamezniki lahko že pred zaposlitvijo dosegajo višje rezultate na tem področju in so zaradi 

teh lastnosti tudi vključeni v ta tip zaposlitve. 

Kober in Eggleton (2005) v raziskavi ugotavljata, da posamezniki, ki so vključeni v zaposlitev 

v običajnem okolju, poročajo o višji stopnji pripadnosti skupnosti ter vključenosti v družbo. 

Tudi dejstvo, da posamezniki preko zaposlitve v običajnem okolju prevzamejo vlogo 

zaposlenih in postanejo uslužbenci, pripomore k boljšemu družbenem uveljavljanju, saj preko 

tega pridobijo tudi vredno in pomembno socialno vlogo (Grant, 2008). Grant (2008) opozarja, 

da ima vključenost oseb z MDR v družbo pozitivne učinke tudi na socialno okolje. 

Tip zaposlitve ima določen vpliv tudi na boljše upoštevanje nekaterih pravic oseb z MDR, in 

sicer vpliva predvsem na pravico do vključevanja v družbo, o kateri govorita 3. in 19. člen 

Konvencije o pravicah invalidov, ter na pravico do ustreznega dela in plačila, o kateri govori 
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27. člen Konvencije o pravicah invalidov (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). Obe 

pravici sta v večji meri upoštevani pri posameznikih, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem 

okolju, saj zaposlitev v običajnem okolju omogoča boljšo vključenost v družbo (Kober in 

Eggleton, 2005) in boljšo finančno preskrbljenost (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007). 

Vidimo lahko, da so avtorji v različnih raziskavah ugotovili vplive zaposlitve na različne 

dejavnike kvalitete življenja ter da so povezave ponekod močnejše in bolj jasne ter drugod 

šibkejše.  
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EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V Sloveniji je zaposlitev za osebe z MDR še vedno najpogosteje ločena od običajnega okolja, 

vendar pa se je v zadnjih nekaj letih začela povečevati tudi težnja po vključevanju oseb z 

MDR v običajno delovno okolje. Literatura nakazuje, da so posamezniki, ki delo opravljajo v 

običajnem delovnem okolju, bolj vključeni v družbeno okolje in tudi sicer čutijo večjo 

pripadnost skupnosti (Blick, Litz, Thornhill in Goreczny, 2016). Te osebe poročajo tudi o 

boljši kvaliteti življenja ter o večjem občutku opolnomočenosti in neodvisnosti (Kober in 

Eggleton, 2005). Bolj, kot je oblika zaposlitve inkluzivna in podobna običajni zaposlitvi za 

osebe brez MDR, boljši so njeni rezultati in učinki (Flores, Jenaro, Orgaz in Martin, 2011).  

V preteklosti se je v slovenskem prostoru o pomenu zaposlitve za to skupino oseb že govorilo, 

malo pa se je govorilo o primernosti te zaposlitve ter o vplivu različnih oblik zaposlitve na 

kvaliteto življenja posameznikov z MDR. V empiričnem delu magistrskega dela sem želela 

raziskati dve obliki zaposlitve − zaposlitev v varovanem okolju ter zaposlitev v običajnem 

okolju. Zanimalo me je, katere so glavne razlike med njima ter kakšen je vpliv ene in druge na 

kvaliteto življenja oseb z MDR. Glavni način pridobivanja podatkov je bilo intervjuvanje 

uporabnikov ene in druge oblike zaposlitve, poleg tega pa tudi opazovanje z udeležbo. 

2. CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so: 

1. Ugotoviti, kakšne so razlike v delu med zaposlitvami v varovanem okolju in 

zaposlitvami v običajnem okolju. 

2. Ugotoviti, kakšno mnenje imajo osebe z MDR o lastni zaposlitvi. 

3. Ugotoviti, kako zaposlitve v varovanem okolju vplivajo na kvaliteto življenja oseb z 

MDR v primerjavi z zaposlitvami v običajnem okolju. 

 

3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu je uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda 

raziskovanja, raziskovalni pristop pa je kvalitativen z uporabo fenomenološke tehnike 

raziskovanja. Način zbiranja podatkov so delno strukturirani intervjuji ter opazovanje z 

udeležbo. 
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3.1. Opis metodologije 

Pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalca zanima celoten kontekst in njegove značilnosti. 

Namen pristopa je spoznati in pregledati, kako ljudje živijo ali se odzivajo na določene 

situacije (Kordeš in Smrdu, 2015). Zaradi omenjenih značilnosti sem se za ta pristop 

raziskovanja odločila tudi sama. 

Za zbiranje gradiva pri kvalitativnem raziskovanju poznamo tri večje skupine: a) metode 

opazovanja, b) metode spraševanja in c) metode izkoriščanja dokumentarnih viro. (Mesec, 

1998). Opazovanje z udeležbo, ki ga v magistrskem delu uporabljam za zbiranje podatkov, 

sodi v prvo skupino – metode opazovanja, delno strukturiran intervju pa v drugo skupino – 

metode spraševanja. 

Opazovanje z udeležbo je lahko prikrito ali odkrito, udeleženost raziskovalca pa delna ali 

popolna. Pri svojem delu uporabljam odkrito opazovanje z delno udeležbo. Značilnost te vrste 

raziskovanja je, da se raziskovalec vključi v skupino, ki jo preučuje, in se ji pridruži pri njenih 

aktivnostih. Ker gre za odkrito opazovanje, raziskovalec udeležence seznani s svojim 

raziskovanjem in namenom (Mesec, 1998). 

Delno strukturiran intervju, ki ga v svojem magistrskem delu uporabljam, je ena izmed vrst 

metod spraševanja. Sestavljen je iz vprašanj odprtega tipa, ki imajo največkrat vnaprej 

zasnovan okvir ali razpored. Gre za fleksibilen način intervjuja, analiza le-tega pa je težja in 

časovno bolj zamudna kot pri popolnoma strukturiranem intervjuju (Kordeš in Smrdu, 2015). 

Pri tej obliki intervjuja ne uporabimo točno določenih vprašanj, temveč zgolj okvir tem. 

Dobro je, da spraševalec spraševancu v čim večji meri dopusti prosto pripovedovanje in se 

umakne v ozadje (Mesec, 1998). 

Povod za izbiro te metode 

Za kvalitativni pristop raziskovanja sem se odločila zaradi njegovih značilnosti, ki sem jih 

opisala zgoraj. Pri izbiri mi je bilo še posebej pomembno načelo, ki pravi, da mora pri 

kvalitativnem raziskovanju raziskovalec prisluhniti udeležencem. Ne sme se ukvarjati samo z 

vidiki in vprašanji, ki zanimajo njega, temveč predvsem slišati to, kar je pomembno za osebe, 

katerih življenja preučuje (Mesec, 1998). Glas oseb z MDR je slišan zelo redko, zato sem 

želela v svojem magistrskem delu omogočiti, da se sliši njihovo mnenje. 

Na podlagi tega sem se tudi odločila za delno strukturiran intervju z uporabniki in tako zares 

iz njihovega vidika slišati in videti, kako doživljajo svoje delo in zaposlitev. Preko delno 
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strukturiranih intervjujev sem želela posameznikom dati možnost, da povedo tudi o stvareh, o 

katerih jih direktno ne sprašujem, vendar so jim pomembne. 

Pomembno se mi je zdelo, da v raziskovanje vključim tudi metodo opazovanja z udeležbo, saj 

sem tako imela možnost videti, kako zaposlitev in delovne aktivnosti intervjuvancev tudi sicer 

izgledajo na vsakodnevni ravni, poleg tega pa videti tudi tisto, česar intervjuvanci sami ne 

povedo. Tekom opazovanja so se mi porodila tudi nova vprašanja, ki sem jih nato lahko 

uporabila v intervjuju in so bila bolj specifično vezana na delovno okolje posameznika. 

3.2 Vzorec 

Vzorec je bil namenski in je vključeval 11 oseb, s katerimi sem izvedla polstrukturirane 

intervjuje, poleg tega pa sem v njihovih delovnih okoljih preživela nekaj časa in izvedla 

opazovanje z udeležbo. Intervjuvanci so bili stari med 30 in 50 let in so v svoja delovna 

okolja vključeni že nekaj let. V raziskavi je sodelovalo 5 moških in 6 žensk, pozorna pa sem 

bila na to, da je bilo njihovo funkcioniranje podobne in je bila primerjava mogoča in smiselna. 

Intervjuvala sem: 

- 2 osebi, vključeni v zaposlitev v običajnem okolju 1 (OO1) 

- 3 osebe, vključene v zaposlitev v običajnem okolju 2 (OO2) 

- 4 osebe, vključene v zaposlitev v varovanem okolju 1 (VO1) 

- 2 osebi, vključeni v zaposlitev v varovanem okolju 2 (VO2) 

Z intervjuvanci sem prišla v stik preko vodij VDC-jev, saj so vsa štiri delovna okolja 

organizirana s strani različnih VDC-jev v Sloveniji oziroma so z njimi povezana. Vse osebe 

so na sodelovanje pristale prostovoljno. 

Vse osebe, ki sem jih intervjuvala, so pridobile status po Zakonu o družbenem varstvu telesno 

in duševno prizadetih oseb (1983) in so torej označene kot nezmožne za samostojno delo ter 

se po tem zakonu pravno ne morejo zaposliti. Gre za osebe z zmerno ali težjo motnjo v 

duševnem razvoju.  

Nobena od oseb pravno nima statusa zaposlene osebe, temveč se vsi v svoja delovna okolja 

(bodisi varovana, bodisi integrirana) vključujejo le kot uporabniki varstveno-delovnih 

centrov. Intervjuvanci, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, z zaposlovalcem 

nimajo sklenjenega delovnega razmerja, temveč delo poteka preko vključitve v programe 

socialno-varstvenih storitev. 
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Vsa štiri delovna okolja, v katera so vključene intervjuvane osebe z MDR, sem tudi obiskala 

in v njih preživela nekaj časa. V teh okoljih sem izvedla opazovanje z udeležbo, in sicer v: 

- zaposlitvi v običajnem okolju 1 (OO1) − gostinski obrat (pomoč v strežbi in 

kuhinji) 

- zaposlitvi v običajnem okolju 2 (OO2) − specializirana prodajalna (pakiranje in 

razvrščanje izdelkov ter skrb za urejenost prostora) 

- zaposlitvi v varovanem okolju 1 (VO1) − delavnice v okviru VDC-ja (izdelovanje 

darilnega programa ter okrasnih predmetov) 

- zaposlitvi v varovanem okolju 2 (VO2) − delavnice v okviru VDC-ja (izdelovanje 

lesenih izdelkov, darilnega programa ter okrasnih predmetov) 

 

3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov je bil dvostopenjski. V vsakem delovnem okolju, v katerega sem 

se vključila, sem izvedla (1) opazovanje z udeležbo ter (2) intervjuje. Najprej sem stopila v 

kontakt z vodji posameznih delovnih okoljih, jim predstavila cilje naloge ter postopek 

pridobivanja podatkov. V vseh delovnih okoljih, v katere sem se vključila, so bili o mojem 

obisku vnaprej obveščeni in so na sodelovanje pristali prostovoljno, sklenili smo tudi dogovor 

o anonimnosti. Tudi intervjuvancem sem pred pričetkom pogovora razložila postopek 

pridobivanja podatkov, predstavila namen raziskave ter jim zagotovila anonimnost. 

Opazovanje z udeležbo je bilo v vsakem delovnem okolju različno dolgo, in sicer se je čas 

opazovanja gibal od dveh do šestih ur, kar je bila predvsem posledica organizacije delovnega 

dne v posameznem delovnem okolju, v katerega sem se vključila. Moja lastna udeležba pri 

opazovanju je bila delna. V nekaterih delovnih okoljih sem se v sam delovni proces lahko 

vključevala v večji meri, v drugih minimalno. Pred opazovanjem z udeležbo sem si zadala 

glavne elemente, po katerih sem okolje opazovala, ter nekaj okvirnih vprašanj, na katera sem 

si tekom opazovanja želela odgovoriti. Elementi, na katere sem bila posebej pozorna, so bili: 

a) odnosi med osebami z MDR, b) odnosi med osebami (sodelavci) z in brez MDR, c) odnosi 

med osebami z MDR in nadrejenimi/asistenti, č) delovne aktivnosti (vrsta aktivnosti ter 

zahtevnost), d) počutje ob delu, e) aktivnosti izven dela (npr. odmor) ter f) prihod in odhod na 

delo. Okvirna opazovalna shema, ki sem jo uporabljala, je prikazana v Prilogi 1. 

Intervju je potekal z vsakim udeležencem posamezno, le pri dveh udeležencih je del intervjuja 

potekal skupinsko. Intervju je bil polstrukturiran. Vnaprej sem oblikovala okvirna vprašanja, 
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ki pa sem jih tekom pogovora, glede na sogovorca, prilagajala in spreminjala. Pri oblikovanju 

okvirnih vprašanj sem izhajala iz Schalockove (1997) teorije o kvaliteti življenja oseb z MDR 

ter Vprašalnika o kvaliteti življenja (Schalock in Keith, 1993). V večini primerov sem manjši 

del intervjuja izpeljala že med samim opazovanjem, vendar sem kljub temu z vsakim 

posameznikom imela tudi nekaj časa na samem in sem lahko intervju izvedla v mirnem 

okolju. Intervjuje sem z dovoljenjem intervjuvancev posnela, pri čimer ena od udeleženk tega 

ni dovolila, zato sem si njene odgovore zapisovala. Intervjuji so bili različno dolgi, večinoma 

okoli 20 minut. Okvirna vprašanja intervjuja so prikazana v Prilogi 2. 

 

3.4. Postopek obdelave podatkov 

Obdelala sem 11 intervjujev ter 4 dnevniške zapise opazovanja. 

Intervjuje sem zapisala po avdio posnetku in se osredotočila na izjave, ki so bile vezane na 

tematiko naloge, ter na moja raziskovalna vprašanja. Izjave sem nato uredila v tabelo ter ob 

njih zapisala ključni pojem oziroma komentar, ki se mi je ob branju posamezne izjave porodil. 

Izjave s komentarji vseh intervjujev sem nato prebrala in si začela v grobem izpisovati 

prevladujoče teme. V naslednjem koraku sem izjavam pripisala kodo prvega reda in s tem 

komentarje oziroma ključne pojme že začela spajati v skupine. Nato sem kodam prvega reda 

pripisala kode drugega reda in na tak način dobila kategorijo. Preko zgoraj opisanega 

postopka sem pridobila 10 kategorij. 

Primer: 

Tabela 1: Primer kodiranja 

Intervjuvanka 2, OO1 

Izjava Komentar, povzetek Koda prvega reda Koda drugega reda 

»Zmatrana sem, ker skos 

delam. Ampak jaz rada 

delam …« 

 

Rada ima svoje delo, želi si 

delati, kljub utrujenosti. 

Zadovoljstvo s 

svojo zaposlitvijo. 

Zadovoljstvo in počutje na 

delovnem mestu ter želja po 

spremembi (delovnega mesta 

ali na delovnem mestu). 

 

Po analizi podatkov, pridobljenih preko intervjujev, sem se lotila obdelave podatkov, 

pridobljenih preko opazovanja z udeležbo. Nekajkrat sem prebrala dnevniške zapise 

opazovanja ter posamezna opažanja uvrstila v kategorije, ki sem jih pridobila preko kodiranja 

intervjujev. 
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4. UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

Preko obdelave podatkov intervjujev sem pridobila 10 kategorij. Pri nekaterih kategorijah so 

se pojavile tudi podkategorije. Izjave znotraj posamezne kategorije sem uredila, povezala ter 

interpretirala. K nekaterim kategorijam (1., 2., 3.) sem dodala tudi svoja opažanja, pridobljena 

preko opazovanja z udeležbo, ter le-te interpretirala in povezala z ostalimi podatki posamezne 

kategorije.  

4.1. Predstavitev kategorij in podatkov 

Pridobljene kategorije in njihove podkategorije so naslednje: 

1. Značilnosti delovnega mesta 

o delavnik 

o prevoz na delo in domov 

o zaposlitvene aktivnosti  

o odmor 

2. Zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu ter želja po spremembi (delovnega mesta 

ali na delovnem mestu) 

o zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu 

o želja po spremembi (delovnega mesta ali na delovnem mestu) 

3. Odnosi na delovnem mestu 

o s sodelavci 

o s strankami 

4. Plačilo (nagrada) za delo in zadovoljstvo z njim 

5. Zaznavanje pomembnosti dela s strani intervjuvancev in drugih oseb 

6. Bivanje 

7. Odnosi (z družino, prijatelji, partnerski odnos, širša socialna mreža …) 

8. Želje in cilji, ki si jih posameznik želi uresničiti 

9. Preživljanje prostega časa 

10. Splošno počutje in zadovoljstvo 

Prvih pet kategorij je vezanih direktno na delo, ostalih šest pa širše na njihovo življenje ter s 

tem povezano kvaliteto življenja.  
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4.1.1. Značilnosti delovnega mesta 

Pri kategoriji značilnosti delovnega mesta ter njenih podkategorijah (delavnik, prevoz na delo 

in domov, zaposlitvene dejavnosti, odmor), sem povzetke izjav uredila v tabelo glede na 

delovno okolje, saj se odgovori intervjuvancev iz istega delovnega okolja pri tej kategoriji 

med seboj večinoma niso razlikovali. Preko opazovanja z udeležbo sem imela možnost zbrati 

podatke predvsem pri podkategorijah zaposlitvene dejavnosti in odmor. 

Tabela 2: Značilnosti delovnega mesta 

Podkategorije Običajno okolje 1 Običajno okolje 2 Varovano okolje 1 Varovano okolje 2 

Delavnik - sami napišejo, 

koliko in kdaj bodo 

delali (ostale 

termine so v VDC-

ju ali glavni enoti 

zavoda) 

- delajo 

dopoldanske ali 

popoldanske 

izmene 

- delajo med 6 do 8 

ur, včasih po 

potrebi tudi več 

- delajo tudi ob 

vikendih 

- vsak delovni dan 

od 7.00 do 13.00 

- vsak delovni dan od 

8.00/8.30 do 15.00 

- vsak delovni dan od 

7.00/8.00 do 13.30 

Prevoz na delo 

in domov 

- kombi in taksi - mestni avtobus ali 

peš 

- večina 

intervjuvancev pride 

s kombijem, ena 

intervjuvanka pa z 

avtobusom 

- peš (eden od 

intervjuvancev živi v 

isti stavbi, kjer dela, 

drugi pa blizu) 

Zaposlitvene 

dejavnosti 

- postrežba hrane in 

pijače 

- pomoč v kuhinji 

(predvsem 

pomivanje) 

- pripravljanje miz 

- zlaganje prtičkov 

- brisanje posode 

I3: 

- pakiranje 

- skrb za urejene 

police 

- pomoč pri 

nalaganju 

produktov 

 

I4: 

- brisanje prahu s 

površin in 

produktov  

 

I5: 

- oddelek vrt 

- skrb za rože 

- zlaganje semen 

- lepljenje nalepk 

- zlaganje 

produktov na police 

- intervjuvanci so 

poročali o različnih 

zaposlitvenih 

dejavnostih 

- ena oseba večinoma 

časa opravlja eno do 

dve dejavnosti, ki pa 

sta vsak dan enaki 

 

- polnjenje blazin 

- kosmičenje vate 

- navijanje vrvice 

- štrikanje 

- navezovanje vrvic 

izdelkom 

- oba intervjuvanca 

sta del mizarske 

delavnice, vendar je v 

celotnem VDC-ju več 

različnih delavnic 

(računalniška, 

likovna, lesarska …) 

 

- oblanje 

- vrtanje lukenj 

- sestavljanje 

posameznih delov 

končnih izdelkov 

- lepljenje 

posameznih delov 

 

Odmor - na odmor grejo, 

ko ga potrebujejo 

- med odmorom 

pijejo in jejo (kar si 

naročijo v gostilni) 

- sami si poiščejo 

prostor, kjer ga 

- odmor je ob 

določeni uri in traja 

pol ure 

- odidejo v skupno 

jedilnico 

- prinesejo si svojo 

malico ali jo dobijo 

- glavni odmor je ob 

določeni uri 

- večina v tem času je 

kosilo, ki ga 

pripeljejo iz glavne 

enote 

- nekateri gredo v 

- kosilo ob določeni 

uri 

- pogovor 

- druženje 

- odmor je manj 

strukturiran 

 



33 

 

preživijo iz VDC-ja 

- včasih odidejo v 

bližnjo kavarno 

trgovino 

- gredo ven 

- se družijo in 

pogovarjajo 

 

Delavnik je odvisen in različen glede na posamezno delovno okolje. Največja posebnost 

glede delavnika se je pokazala pri zaposlitvi v običajnem okolju 1, kjer so intervjuvanci 

poročali o delu v dopoldanskih ter popoldanskih izmenah ter o delu čez vikend. Zanimivost 

delavnika v tem delovnem okolju je tudi, da se uporabniki sami napišejo, kdaj bodo delali, in 

s tem tudi določijo, kolikokrat na teden bodo delali v gostinskem obratu, ostale dni pa so v 

drugih enotah zavoda (v okviru katerega gostinski obrat obratuje). Intervjuvanec, ki dela v 

tem delovnem okolju, je povedal: »Delam tok kot se napišem« ter »Danes sem prišel ob 3h, 

ker sem popoldan. Če si pa zjutraj pa moraš ob 9h pridt. Danes bom do 10.00. Kokr rečejo. 

Zjutraj si pa hitreje fertik. Grem ob 3h.«  

V ostalih treh delovnih okoljih je delavnik med seboj podoben, pri čemer pa sem preko 

opazovanja z udeležbo opazila, da pri zaposlitvi v običajnem okolju 2 uporabniki ves čas 

intenzivno opravljajo delo (razen v času polurnega odmora), medtem, ko v zaposlitvah v 

varovanem okolju delo ni tako intenzivno, vmes pa je tudi veliko pogovora, krajših odmorov 

in počitka. 

Prevoz na delo je bil pri večini intervjuvancev specifičen glede na posameznika, vendar pa se 

je pri osebah, ki so zaposlene v običajnem delovnem okolju, pokazala večja uporaba javnih 

prevoznih sredstev, kot sta na primer taksi in mestni avtobus. Intervjuvanci iz varovanega 

delovnega okolja na delo v večini pridejo s kombijem organizacije, le ena intervjuvanka je 

poročala o samostojnem prihodu na delo z medkrajevnim avtobusom, eden od intervjuvancev 

pa pride tudi peš. 

Zaposlitvene dejavnosti so se med posameznimi delovnimi okolji zelo razlikovale, prav tako 

pa so o različnih dejavnostih poročali tudi intervjuvanci znotraj istega delovnega okolja. 

V zaposlitvi v običajnem okolju 1 sta oba intervjuvanca poročala o strežbi hrane in pijače, 

pomivanju posode, pomoči v kuhinji, pripravi miz ipd. Povedala sta: »Če vse znese, pa pijačo 

neseš …« ter »Pomagam, čakam da pridejo skupine … V kuhinji pomagam, ker manjkajo 

ljudje /…/ Jaz tukaj vse delam, brišem, dajem prtičke. Ja, to mi je všeč, da pomagam.« 
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Tudi preko opazovanja z udeležbo sem lahko opazila, da v zaposlitvi v običajnem okolju 1 

uporabniki večinoma strežejo pijačo in hrano, pomagajo v kuhinji, pomivajo ter pospravljajo 

in pripravljajo mize. Večino časa je ob njih prisoten nekdo od zaposlenih, ki nima MDR, še 

posebej, kadar gre za strežbo, saj ta oseba komunicira s strankami (predvsem, kadar gre za 

tujce) ter skrbi, da so gostje ustrezno postreženi. Posameznik v enem dnevu opravi več 

raznolikih del. 

V zaposlitvi v običajnem delovnem okolju 2 je vsak izmed treh intervjuvancev poročal o 

različnih zaposlitvenih dejavnostih, saj vsak izmed njih dela na drugem oddelku in imajo med 

seboj drugačne zadolžitve. Intervjuvanec 3 je povedal, da pakira izdelke, jih sortira po 

policah, jih pomaga nalagati. Preko opazovanja sem opazila, da prav tako usmerja stranke, če 

se obrnejo nanj, ter ureja police. Intervjuvanka 4 je povedala, da na delu večinoma briše prah 

z različnih elementov ter izdelkov, npr. iz razstavljenih ploščic, kosilnic ipd. Intervjuvanka 5 

je največ časa na oddelku vrt in povedala je, da opravlja naslednja dela: »Rože stran mečem, 

pišem -50 za znižanje, semena zlagam. Zalivam, namakam rože.« Opazila sem, da poleg 

omenjenih dejavnosti tudi sortira izdelke po policah ter ureja rože in police. Preko opazovanja 

sem lahko videla, da je v zaposlitvi v običajnem okolju 2 vsak od intervjuvancev opravljal 

različna dela, in sicer takšna, kot so jih tudi sami opisali in našteli. 

Intervjuvanci iz zaposlitve v varovanem okolju 1 so poročali o različnih zaposlitvenih 

dejavnostih, pri čemer je skoraj vsak omenil neko drugo dejavnost, ki jo opravlja. Omenjali so 

navijanje vrvic, napenjanje le-teh na lutke, kosmičenje vate, polnjenje blazin, pletenje. V 

večini je vsak izmed intervjuvancev pri vprašanju o zaposlitvenih dejavnostih omenil le eno 

ali največ dve aktivnosti, kar sem si razlagala, kot da posameznik večino časa opravlja le-to 

dejavnost, to pa sem lahko potrdila tudi preko opazovanja z udeležbo. 

Uporabniki se v času dela ukvarjajo predvsem z izdelovanjem darilnega programa, in sicer po 

različnih fazah glede na končni izdelek. Redko ista oseba naredi izdelek od začetka do konca, 

temveč sodeluje le v nekaj fazah. Nekateri uporabniki bolj skrbijo tudi za urejenost delovnega 

prostora in so zadolženi za polnjenje milnic, papirnatih brisač, pripravo mize pred kosilom 

ipd. V času opazovanja je posamezni uporabnik tekom celega dneva opravljal eno ali največ 

dve raznoliki deli. Nekateri so navijali vrvice, kosmičili vato, šivali, sestavljali elemente, 

polnili blazine. 

Pri zaposlitvi v varovanem okolju 2 sta oba intervjuvanca prihajala iz iste, tj. mizarske 

delavnice. Povedala sta, da v mizarski delavnici izdelujejo izdelke iz lesa, pri čemer so 
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aktivnosti, ki jih izvajata onadva, oblanje, vrtanje lukenj, lepljenje posameznih delov skupaj, 

sestavljanje posameznih delov končnih produktov. Poleg mizarske delavnice sem na kratko 

obiskala še ostale delavnice v tem VDC-ju, in sicer likovno, lesarsko in računalniško 

delavnico. V likovni delavnici uporabniki izdelujejo darilni program, zaposlitvene aktivnosti 

pa so izdelovanje glinenih izdelkov, lepljenje posameznih delov skupaj, slikanje itd. V 

računalniški delavnici uporabniki preko računalniških programov izdelujejo različne likovne 

kompozicije. V lesni delavnici izdelujejo zaboje, sušilnike za zelišča ipd. 

Podobno kot v varovanem okolju 1, tudi tukaj posamezniki večinoma sodelujejo le v 

nekaterih fazah izdelave končnega izdelka. 

Odmor v vsaki izmed zaposlitev izgleda malo drugače, vendar pa se od drugih najbolj 

razlikuje zaposlitev v običajnem okolju 1. Tu si namreč uporabniki sami izberejo, kdaj bi 

imeli odmor, poleg tega pa se tudi sami odločijo, kaj bodo med odmorom jedli in pili ter se za 

to dogovorijo s kuharjem. Med odmorom se pogovarjajo z ostalimi zaposlenimi, ki imajo ali 

nimajo MDR, lahko se tudi malo umaknejo na samo. Intervjuvanec iz tega delovnega okolja 

je o odmoru povedal: »Če vse znese, pa pijačo neseš, pol maš lahk kšn odmor … Med 

odmorom grem kej vodo pit pa pojem …«, intervjuvanka pa: »Ja ja, imam odmor. V kuhinji 

povem, kaj rabim, za jest, za pit. Enkrat sem premalo pila pa se mi je vrtelo. Nisem niti časa 

imela pit.« Intervjuvanka je povedala, da si odmor sicer lahko vzame, ampak včasih raje kar 

dela, še posebej če vidi, da je veliko dela. 

Vsi trije intervjuvanci, ki delajo v običajnem okolju 2, so povedali, da imajo med delavnim 

časom pol ure odmora, v tem času odidejo v skupno jedilnico in pojejo malico. Intervjuvanki 

malico dobita iz glavne enote VDC-ja, preko katerega delajo tu, medtem ko si intervjuvanec 

malico raje prinese sam. Včasih gredo tudi do sosednje kavarne in odmor preživijo tam. Z 

intervjuvanci sem preživela čas odmora in videla, da so istočasno v jedilnico prišli tudi ostali 

zaposleni in vsi skupaj so se pogovarjali ter jedli svojo malico, tako da med zaposlenimi z 

MDR in tistimi brez MDR v tem ni bilo nobene razlike. Uporabniki imajo za odmor točno 

določeno uro. 

Intervjuvanci iz obeh zaposlitev v varovanem okolju imajo glavni oziroma najdaljši odmor od 

dela v času kosila. Nekateri imajo v tem času organizirano kosilo, drugi odidejo v trgovino ali 

pa gredo malo naokoli in odmor preživijo zunaj ter se v tem času družijo in pogovarjajo. V 

varovanem okolju 1 lahko uporabniki za nekaj časa prekinejo z delom kadarkoli, uraden in 

dolg odmor pa imajo v času kosila. 
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4.1.2. Zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu ter želja po spremembi (delovnega 

mesta ali na delovnem mestu) 

Kategorija je sestavljena iz dveh podkategorij, ki pa se prepletata. Prvi del gleda zadovoljstvo 

in počutje, drugi pa željo po spremembah. Pri opazovanju z udeležbo sem počutje in 

zadovoljstvo ob delu skušala prepoznati predvsem z opazovanjem motivacije in zagnanosti za 

delo, morebitnega pritoževanja nad delom ali izkazanega dolgočasja. 

Tabela 3: Zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu ter želja po spremembi (delovnega mesta ali na delovnem 

mestu) 

 Zadovoljstvo in počutje Želja o spremembi 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1  Z delom je zadovoljen. 

 Najraje nosi pijačo, saj je mrzla in se ne 

more opeči (kot pri hrani). 

 Delo se mu ne zdi naporno, saj lahko nese 

večkrat in ne vse naenkrat. 

 Ne želi si drugega dela. 

 Na tem delovnem mestu ne bi nič 

spremenil, razen to, da bi bila 

kuhinja malo večja, saj je v njej 

premalo prostora. 

Intervjuvanka 2  Všeč ji je, da dela dopoldne ali popoldne ter 

čez vikende. 

 Na delovnem mestu se dobro počuti. 

 Rada dela tukaj in z ljudmi, ki so tukaj. 

 Všeč ji je, da dela v gostilni in da je veliko 

ljudi. 

 Veliko dela, zato je utrujena. 

 Delo se ji zdi naporno, vendar ji veliko 

pomeni. 

 Rada dela, zato se velikokrat napiše za delo. 

 Želela bi se kdaj preizkusiti v 

čuvanju otrok. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Z delom je zadovoljen. 

 Delovne aktivnosti so mu všeč, saj tudi ve 

kaj in kako mora delati. 

 Najraje pakira izdelke. 

 Ne bi zamenjal dela. 

 Na delovnem mestu si ne želi 

sprememb. 

Intervjuvanka 4  Delo ji je všeč. 

 Všeč ji je, ker je v družbi. 

 Najraje briše prah z elementov. 

 Na tem delovnem mestu ji je bolj všeč kot v 

VDC-ju, kjer je bila prej, in se ne bi želela 

vrniti tja. 

 S službo je zadovoljna. 

 Služba ji pomaga, da pozabi na skrbi. 

 Če bi bilo možno, bi delala tudi kaj 

drugega, npr. da bi bila frizerka. 

 Ne bi šla nazaj v VDC. 

Intervjuvanka 5  Na tem delovnem mestu ji je všeč. 

 Všeč ji je, ker je med rožami. 

 Bolj je zadovoljna tu, kot je bila v VDC-ju, 

saj tam ni dobila toliko denarja, kot ga dobi 

v tem okolju. 

 Ni omenila želje po spremembi. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Delovno mesto ji ni všeč, saj ves čas dela 

enake aktivnosti. 

 Najbolj ji je všeč, da ima prijatelje. 

 Ni ji všeč, kadar ji kdo od zaposlenih 

»komandira«. 

 Počutje na delovnem mestu je odvisno od 

tega, ali ji kdo od zaposlenih »teži«. Takrat 

se ne počuti dobro. 

 Namesto dela v VDC-ju, bi se 

želela profesionalno ukvarjati s 

športom. 

 Na tem delovnem mestu bi 

spremenila odnos zaposlenih. 
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Intervjuvanec 7  Na delovnem mestu mu je včasih bolj, 

včasih pa manj všeč. Je delno zadovoljen. 

 Določene aktivnosti nerad opravlja. 

 Želel bi si spremembe delovnega 

mesta in dela. 

 Kakšno stvar bi spremenil tudi na 

tem delovnem mestu. 

Intervjuvanka 8  Z delom je delno zadovoljna, želi si 

spremembe. 

 Bolje ji je na tem delovnem mestu kot tam, 

kjer je bila prej. 

 Ni ji všeč, kadar se na delu med seboj 

prepirajo ali če ji kdo »teži«. 

 Želela bi si biti čistilka. 

Intervjuvanka 9  Na delu ji je všeč. 

 Najmanj ji je všeč, če se med seboj 

prepirajo ali opravljajo. 

 Najraje štrika. 

 Včasih se ji delo zdi naporno, a meni, da 

mora tudi to prenesti. 

 Najbolj ji je všeč, ko gre domov. 

 Želi si spremembe delovnega 

mesta, bila bi šivilja ali pa bi delala 

v vrtcu. 

 Na tem delovnem mestu bi 

spremenila odnose − da bi se manj 

prepirali med seboj. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Delo mu je všeč. 

 Dobro se počuti. 

 Všeč mu je, ker lahko dela z lesom. 

 Ne želi si drugega dela. 

 Na tem delovnem mestu ne bi nič 

spremenil. 

Intervjuvanec 11  V mizarski delavnici mu je všeč. 

 Všeč mu je, ker je poskrbljeno za varnost 

pri delu. 

 Najbolj mu je všeč, da se med seboj 

pogovarjajo, družijo, hecajo ter skupaj tudi 

delajo. 

 Ne bi počel nič drugega, svojega 

delovnega mesta ne bi zamenjal. 

 

Oba zaposlena v običajnem okolju 1 sta na delovnem mestu zelo zadovoljna. Intervjuvanec 1 

je s svojimi izjavami povedal, da mu je delo všeč ter da si sprememb ne želi. Omenil je le, da 

imajo v gostilni majhno kuhinjo in bi bilo dobro, da jo povečajo. 

Intervjuvanka 2 je svoje zadovoljstvo ter pomembnost dela v njenih očeh zelo jasno izrazila. 

Pravi, da je delo naporno, vendar ona tako rada dela, da se velikokrat napiše za delo in ne želi 

ostati doma, tudi če se ne počuti najbolje. Povedala je: »Ena nočna me je danes spraševala, če 

sem v redu, ker me je vse bolelo, ampak jaz hočem delat. Jaz hočem delat. Meni je ful 

pomembno delat, ker mi hitro gre« ter »Zmatrana sem, ker skos delam. Ampak jaz rada 

delam. S takimi, ki so tukaj, jaz rada delam. Vidim tudi, kako drugi to vidijo in čutijo, da rada 

pomagam.« Izjavi nam pokažeta, kako pomembno ji je delo ter da se na delovnem mestu 

počuti zelo dobro, kljub temu, da je od dela utrujena. Všeč ji je tudi, da dela v gostilni, saj je 

povedala še: »Enkrat sem bila do polnoči tukaj, zjutraj pa še v D. Veš, všeč mi je. Pa da se 

reče gostilna pa delaš pa ljudi imaš. Meni je to ful všeč. Pa vidim tudi, kako se drugi 

počutijo.« Pomembno ji je, ko vidi, da s svojim delom razveseli druge, torej da je njeno delo 

pomembno in smiselno. Rada je v družbi ljudi, česar je pri delu v gostilni deležna v veliki 

meri. Iz njenih izjav je razvidno, da ji delo zelo veliko pomeni, ji daje smisel in vrednost. 
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Sprememb, ki bi si jih želela na delovnem mestu, ni omenjala, je pa omenila, da bi želela kdaj 

poskusiti tudi čuvati otroke, saj ima rada otroke. 

V zaposlitvi v običajnem okolju 1 so uporabniki delali z veliko vnemo in motivacijo. Ves čas 

so bili pozorni na to, kaj je še treba postoriti, in bili hitro pripravljeni poprijeti za delo. Nad 

delom se niso pritoževali, občasno je bilo slišati le pritožbe zaradi velike vročine (opazovanje 

je potekalo avgusta) ali utrujenosti. Po opaženem lahko sklepam, da jih delo veseli in so 

zadovoljni. 

Tudi vsi trije zaposleni v običajnem okolju 2 so z delom zadovoljni. Intervjuvanec 3 je 

povedal: »V redu mi je, ne bi zamenjal. /…/ Nič ne bi spremenil, sem ful zadovoljen,« kar nam 

pove, da je v službi zelo zadovoljen in da nima želje po spremembah na delovnem mestu ali 

želje po spremembah dela. Povedal je, da je njegovo najljubše opravilo pakiranje izdelkov.  

Intervjuvanka 4 je z delom prav tako zadovoljna, kar je razvidno iz njenih izjav: »Všeč mi je 

tukaj. /…/ Všeč mi je, ker sem v družbi.«. Poleg tega je omenila, da je prej delala v VDC-ju, 

vendar se tja ne bi vrnila: »Pred tem sem pa v delavnici delala. Ampak tukaj mi je bolj všeč, v 

delavnici nas je bilo malo. /…/ Ne, v delavnico pa ne bi šla nazaj.« Ker ima intervjuvanka 

trenutno nekaj težav v zasebnem življenju je povedala: »Tukaj v službi malo pozabim na to, 

kar se dogaja.«, kar je zanjo še en pozitiven vidik dela in zaposlenosti. Kljub temu, da je 

intervjuvanka z delom zadovoljna, je omenila, da bi si želela tudi drugega dela. Povedala je 

(dobesedni citat): »Bi tud kakšno drugo službo, če bi bilo možno. Sam ni možno. … Ne vem, 

kaj bi delala. /…/ Če bi šolo naredila, bi mogoče šla za frizerko, ne vem.« Vidi se, da ima 

intervjuvanka željo, da poskusi drugo delo, hkrati pa se zaveda, da bi bilo to težko doseči, in 

ima specifične želje le do določene mere.  

Intervjuvanka 5 največ časa preživi na oddelku z rožami, kar ji je všeč, saj je povedala: »Všeč 

mi je tukaj delat. /…/ Najbolj mi je všeč, da sem med rožami.« Tudi ona je bila pred tem 

delovnim mestom vključena v VDC in povedala je: »Bolj mi je všeč kot v VDC-ju. Tam ne 

dobiš tok denarja. Tam dobijo 50, 40, 15.« Sprememb delovnega mesta ali na delovnem 

mestu si ne želi. 

Iz izjav intervjuvancev, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, vidimo, da so z 

delom in delovnim mestom zelo zadovoljni ter da uživajo v delovnih aktivnostih. Razvidno je 

tudi, da jim delo veliko pomeni. Večina intervjuvancem si sprememb ne bi želela. Preko 

opazovanja z udeležbo je bilo videti, da so uporabniki delali z motivacijo in veseljem. Ni se 
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zdelo, da bi se med delom dolgočasili, prav tako ni bilo slišati pritoževanja. Ko so z 

določenim delom opravili, so si sami poiskali novo delo oziroma pomagali ostalim 

sodelavcem. Po videnem in povedanem lahko sklepam, da so na delovnem mestu zadovoljni 

in imajo svoje delo radi. 

Intervjuvanci, ki so vključeni v zaposlitev v varovanem okolju 1, so z delom in delovnim 

mestom različno zadovoljni. Intervjuvanka 6 je povedala, da ji delo ni všeč: »Ne, delo mi ni 

všeč, vse je eno in isto skos,« na vprašanje, kaj specifično ji ni všeč pa je odgovorila: »Uuuu, 

to da mi skos en komandira.« Povedala, da je od tega odvisno tudi njeno počutje na delovnem 

mestu: »Odvisno, od zaposlenih. Če mi težijo, se ne počutim dobro.« O željah po spremembi 

dela je spregovorila jasno in povedala: »S športom bi se ukvarjala. Bila sem v slovenski 

reprezentanci v boči. To je posebno balinanje.« Kasneje v pogovoru je še enkrat omenila, da 

bi se, namesto dela v VDC-ju, profesionalna ukvarjala s športom. Vprašala sem jo tudi, 

kakšne spremembe bi si želela videti na delovnem mestu sedaj, in povedala je: »Ja da ne bi 

bili tok pametni ti zaposleni.« Njeno zadovoljstvo z delom in želje po spremembah so 

usklajeni in odgovori kažejo na nezadovoljstvo ter željo, da bi bilo drugače.  

Intervjuvanec 7 je z delom delno zadovoljen, včasih bolj, včasih manj, povedal pa je tudi, da 

ne mara vseh aktivnostih, ki jih v službi opravlja: »Kakšnih stvari tudi ne maram delat.« 

Spregovoril je tudi o željah po spremembah, in sicer je na različnih delih v intervjuju povedal 

naslednje izjave: »Bi želel spremembe, ampak glede na to, da rabim pomoč …«, »Bi si želel 

zamenjat, ampak glede na to, da …« ter »Bi delal kdaj kaj drugega, ampak glede na to, da so 

tukaj bolj duševno prizadeti, je zaenkrat kar v redu tukaj. Zaenkrat ne bi zamenjal pa mislim, 

da tudi ne bom.« Njegove izjave povedo, da si spremembe želi, vendar si težko predstavlja, da 

bi delal kje drugje, v odgovorih pa je zaznati tudi malo obupanosti in občutka, da spremembe 

niso možne. Zaveda se, da ima zelo omejene možnosti, da bi delal kje drugje. Glede 

sprememb na samem delovnem mestu je povedal, da bi kdaj pa kdaj tudi kaj spremenil, ni pa 

uspel specifično povedati, kaj bi to bilo. 

Intervjuvanka 8 je naprej rekla, da je z delom zadovoljna, vendar pa je kasneje izrazila 

nezadovoljstvo nad delovnim mestom. Na vprašanje, kako ji je na delu všeč, je najprej 

odgovorila: »Men je vse tukaj všeč, nisem izbirčna.«, vendar pa je kasneje povedala: »Na tem 

delovnem mestu se počutim tako tako … Sej se dobro počutim, ampak želim si, da bi … Saj mi 

je fajn, bolje mi je tukaj kot tam, kjer sem bila prej.« Njen prvi odgovor je bil podan na 

začetku najinega pogovora, zato menim, da je želela podati zaželen odgovor. Kasneje, ko sva 
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se pogovarjali že dlje časa, je povedala, da se pravzaprav na delu ne počuti tako dobro, vendar 

pa vseeno bolje, kot se je počutila prej. Podobno kot intervjuvanka 6 je tudi ona poročala o 

tem, da ji ni všeč, kadar ji kdo »teži«, saj je povedala: »Ni mi všeč, da se kregajo in da 

tečnarijo in težijo z eno in isto besedo, daj, daj pa daj …« Intervjuvanka je jasno izrazila, da si 

želi, da bi delala kje drugje, in sicer je povedala: »Ja, rada delam tukaj, ampak najraje bi si 

pa želela, če bi normalno službo imela in bi bila čistilka. Želela bi si biti čistilka kot moja 

mama. Ko me še niso vpisali v šolo, me je mama s seboj vzela v službo in sem tam našla metlo 

in sem začela pometati. Njene sodelavke so rekle, da bi me kar zaposlile tam … Rada delam, 

rada pomagam. /…/ Raje bi bila doma kot v bivalni, ker bi potem šla za čistilko.« Zaveda se, 

da to delo ni običajno in želela bi si, da bi imela »normalno delo«. Zanimivo je, da ima 

intervjuvanka precej realne želje, ki, glede na njene sposobnosti, niso tako nedosegljive − 

želela bi biti čistilka. 

Intervjuvanka 9 je s svojimi odgovori dajala občutek, da ji je na delu všeč: »Pa ja, rada. 

Mislim všeč, fajn mi je tukaj. Luštno,« čeprav je kasneje povedala, da si želi drugega dela in bi 

raje delala kaj drugega. Zanimivo je bilo tudi, da je na vprašanje, kaj ji je na delu najbolj všeč, 

odgovorila: »Najbolj fajn mi je, ko grem domov, to mi je najbolj fajn. Je naporno včasih. 

Ampak moraš vse prenest, nimam …« Glede na to, da je sicer poročala o tem, da je z delom 

zadovoljna, ta izjava temu malo nasprotuje. V njej je zaznati tudi občutek vdanosti v usodo in 

obupanosti nad tem, da bi bilo kdaj drugače. Povedala je tudi, da bi si želela drugega dela: 

»Ja, bi si želela, ja, zelo [delati kje drugje] … Ne vem, kje, na primer tako, kakšna šivilja. 

Šivilja bi bila rada, da bi šivala. To me ful veseli. Obleke pa kakšne gumbe. Da bi se veliko 

navadila. To sem že poskusila nekajkrat pa sem se trudila pa mi je šlo, potem sem se spet 

zmotila,« kasneje je povedala še: »Šivilja bi bila. To bi bila zelo rada. V vrtcu bi tudi zelo 

rada delala. Oboje bi delala. Malo bi bila šivilja pa v vrtcu bi bila« ter: »Šla bi drugam delat. 

Bi se naučila nove stvari delat. Ne bi šla v redno službo, ker ne bi zmogla, ne bi bla sposobna 

tam delat.« Intervjuvanka ima željo po drugem delu in tudi ve, kaj bi počela, hkrati pa se 

zaveda tudi svojih omejitev. Zanimivo je, da je intervjuvanka sicer izražala precejšnje 

zadovoljstvo s tem delom, vendar pa si jasno želi, da bi delala drugje. 

V času opazovanja z udeležbo je bilo vzdušje v tem zaposlitvenem okolju bolj sproščeno in 

manj strukturirano, saj je bilo precej uporabnikov na počitnicah. Večina uporabnikov do dela 

ni kazalo večjega navdušenja in motivacije, med seboj so se predvsem veliko pogovarjali ter 

bolj malo delali. Na trenutke se je zdelo, kot da le čakajo na odmor. Ni se zdelo, da bi delo 
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večino uporabnikov v tem zaposlitvenem okolju preveč izpolnjevalo in jim prinašalo veliko 

zadovoljstva, kar potrjujejo tudi izjave intervjuvancev. 

Intervjuvanca, vključena v zaposlitev v varovanem okolju 2, sta poročala o precejšnjem 

zadovoljstvu z delom, vendar sta bila oba bolj redkobesedna. Intervjuvanec 10 je povedal: 

»Ja, všeč mi je tukaj. /…/ Vse mi je všeč tukaj, vse. Ker delam iz lesa pa to.« Na delovnem 

mestu se počuti dobro, poleg tega pa so mu všeč tudi delovne aktivnosti, ki jih opravlja. 

Posebnih želja po spremembah ni omenjal: »Ne vem, če bi želel kakšno drugo službo. Raje 

imam tukaj, mi je všeč tukaj.«  

Tudi intervjuvanec 11 je poročal o zadovoljstvu z delovnim mestom: »Zelo sem zadovoljen, 

ker sem v mizarski delavnici. Zdaj sem se ujel. Včasih se nisem ujel, zdaj pa sem se v zanko 

ujel. /…/ Všeč mi je, da je tko, k je.« Na vprašanje, kaj mu je v delavnici še posebej všeč, je 

odgovoril: »Pri mizarski mi je všeč, da se družimo, pogovarjamo, hecamo, ko je delo, je delo. 

Všeč mi je, ker je delo tako varno.« Z delom, sodelavci in delovnimi aktivnostmi je 

zadovoljen in v njih uživa. Glede morebitnih želja po spremembah je povedal: »Ne, ne, nič 

posebnega ne bi drugega počel. Mizarsko jaz ne bi zamenjal za nič.« Izgleda, da sta se oba 

intervjuvanca v mizarski delavnici lepo ujela in tudi našla aktivnosti, ki so jima všeč, ter v 

delu vidita smisel in vrednost. 

Prav vsi intervjuvanci, ki so zaposleni v običajnem okolju, so poročali o velikem zadovoljstvu 

z delom, zadovoljstvo sta izražala tudi zaposlena v varovanem okolju 2. Manj so zadovoljni 

zaposleni v varovanem okolju 1, saj so skoraj vsi poročali o neke vrste nezadovoljstvu ali želji 

po spremembi, pri čemer jih je več omenilo tudi slabši odnos s strani zaposlenih ter o t. i. 

»teženju« in »tečnarjenju«. 

4.1.3. Odnosi na delovnem mestu 

Kategorijo Odnosi na delovnem mestu sem razdelila na dve podkategoriji, in sicer odnosi s 

sodelavci in strankami. Pri opazovanju z udeležbo sem skušala biti pozorna na odnose med 

posamezniki z MDR, med zaposlenimi brez in z MDR ter na odnose med morebitnimi 

strankami ter zaposlenimi z MDR. 

Tabela 4: Odnosi na delovnem mestu 

 Odnosi s sodelavci Odnosi s strankami 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Sodelavci so tisti z in brez MDR – ne ločuje jih. 

 S sodelavci se dobro razume. 

 Težko se pogovarja s tujci, saj 

ne zna angleško. 

 S slovenskimi gosti se 
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pogovarja. 

Intervjuvanka 2  Sodelavci so tisti z in brez MDR – ne ločuje jih. 

 Sodelavci so zelo prijazni. 

 Sodelavci ji pomagajo, če potrebuje pomoč ali 

naredi napako. 

 

 Gostje, tujci se ji zdijo 

simpatični. 

 Gostje jih pohvalijo in rečejo, 

da so pridni. 

 Začetek je bil težek, saj ni 

vedela, kako bodo sprejeti. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Sodelavci so tisti z in brez MDR – ne ločuje jih. 

 Če rabi pomoč ali ga kdo draži, se obrne na šefa 

na delovnem mestu ali šefico iz VDC-ja, ki 

zaposlitev vodi. 

 Študentje, ki so bili zaposleni, so ga včasih 

dražili, vendar so to uredili. 

 Dober odnos.  

 Je v stalnem stiku s strankami. 

Intervjuvanka 4  Sodelavci so tisti z in brez MDR – ne ločuje jih. 

 Nima globljih stikov s sodelavci − ne govori jim 

o osebnih stvareh. 

 Sodelavci so do nje prijazni. 

 S sodelavci se razume. 

 Všeč ji je, ker je v družbi. 

 Stranke usmeri na ostale 

zaposlene. 

 Je v stalnem stiku s strankami. 

Intervjuvanka 5  Sodelavci so tisti z in brez MDR – ne ločuje jih. 

 Študentje so jo v preteklosti dražili, a se je o tem 

pogovorila s šefom, ki je vse uredil. 

 S sodelavci se dobro razume. 

 Nekatere stranke jo 

pohvalijo. 

 Je v stalnem stiku s 

strankami. 

 Nekatere stranke so manj 

prijazne. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z 

MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 S sodelavci se dobro razume. 

 Z zaposlenimi se razume srednje dobro, saj ji 

»težijo« in so »preveč pametni«. 

 Če potrebuje pomoč, se obrne na zaposlene. 

 Nima stika s strankami. * 

Intervjuvanec 7  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z 

MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 S sodelavci in zaposlenimi se v redu razume. 

 Nima stika s strankami. * 

Intervjuvanka 8  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z 

MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 Dobro se razume s sodelavci in zaposlenimi. 

 Nima globljih in posebnih odnosov, se drži bolj 

zase. 

 Nima stika s strankami. * 

Intervjuvanka 9  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z 

MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 Ni ji všeč, kadar se med seboj kregajo in 

opravljajo. 

 Z nekaterimi uporabniki se razume, z 

nekaterimi pa ne. 

 Zelo dobro se razume z zaposlenimi.  

 Nima stika s strankami. * 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z 

MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 S sodelavci ima prijateljske odnose. 

 Z vsemi, ki so v tej delavnici, se dobro razume. 

 Nima stika s strankami. * 

Intervjuvanec 11  Zaposlene deli na sodelavce (=uporabniki z  Nima stika s strankami. * 
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MDR) ter na zaposlene (=vodje delavnic in 

ostali zaposleni brez MDR). 

 Z nekaterimi sodelavci se razume, z drugimi ne. 

 Na splošno se razumejo. 

* Gre za posledico organizacije delovnega okolja. 

Intervjuvanec 1, ki je zaposlen v običajnem okolju 1, je poročal o dobrih odnosih s 

sodelavci. Zanimivo je bilo, da zanj ni razlike med sodelavci, ki imajo MDR, in tistimi, ki 

nimajo. Vse dojema kot sodelavce – eno skupino ljudi, kar je bilo razvidno iz njegovih 

odgovorov tekom celega intervjuja. Kar se tiče odnosa s strankami, je on, kot natakar, v 

vsakodnevnem stiku s strankami, in povedal je: »Ja, mi je všeč, samo s tujci se ne moreš nič 

pogovarjat, to je tist. Če pride tujc, ja. …. S Slovenci se pa lahko. Če so Slovenci se že 

pogovarjamo, če maš pa delo pa bl mal.« Ker ne zna angleško, je omejena njegova 

komunikacija s tujci, pri čemer pa te ovire ni pri slovenskih gostih, s katerimi poklepeta, če 

ima le čas. To, da ima stik s strankami, mu je tudi všeč. 

Intervjuvanka 2, prav tako kot prvi intervjuvanec, sodelavcev z MDR ne dojema drugače kot 

tistih brez MDR. Na vprašanje, kdo so njeni sodelavci, je odgovorila: »Te k ste vidli, vsi«. 

Povedala je tudi, da se z njimi dobro razume ter, da si med seboj pomagajo: »Te k delajo so 

zelo prijazni, tudi pomagajo. Oni mi ful pomagajo, če kaj naredim, kakšno napako.« Zelo ji je 

všeč, da je v stiku z veliko ljudmi − strankami in vesela je njihovih pohval. Povedala je: 

»Najbolj mi je všeč, da pridejo pa rečejo, da smo pridni. Gostje vedno rečejo, da smo pridni, 

mene pa mojga vedno pohvalijo.« ter: »Pridejo tujci pa so ful simpatični.« Spregovorili sva 

tudi o začetku dela v gostilni in povedala je: »Na začetku je bilo težko, ker nisem vedela, a nas 

bojo sprejeli ali ne. Eni so nas poznali, drugi pa ne.« Po nekaj letih dela je videti, da teh težav 

ni več in se od strank počuti sprejeto ter se na delu počuti dobro. 

Preko opazovanja z udeležbo sem lahko videla, da so odnosi med osebami z MDR dobri. 

Sama komunikacija je bila prijazna in prijateljska. Odnos zaposlenih brez MDR do oseb z 

MDR je bil ustrezen in prijazen. Pri strežbi je eden od zaposlenih brez MDR vedno spremljal 

osebe z MDR in poskrbel, da je vse potekalo korektno. Kadar so čakali na novo naročilo, so 

se med seboj malo pohecali in poklepetali, podobno je bilo tudi med skupnim kuhanjem, 

pripravo. Odnos med osebami z MDR in strankami je bil profesionalen in korekten. Manj 

možnosti komuniciranja so osebe z MDR imele s tujci, kjer je v takih primerih večino 

komunikacije prevzela oseba brez MDR. Stranke so se po navadi posameznikom z MDR lepo 

zahvalile za postrežbo, bile do njih prijazne. 



44 

 

Intervjuvanec 3, ki je zaposlen v običajnem okolju 2, pravi, da se s sodelavci razume. Tudi 

pri njem je bilo razvidno, da ne dela razlike med delavci z in brez MDR. Omenil je, da je v 

preteklosti imel sicer nekaj težav s sodelavci − študenti, vendar je šef vse uredil: »Če rabim 

pomoč, se obrnem na šefa, če pa me kdo zajebava, pa povem šefu ali pa M., … Sej T. so že 

zajebaval pa mene tud. Delavci, študenti. So rekli, da kradem pa take.« V zadnjem času z 

delavci − študenti ni imel več težav. S sodelavci, ki so redno zaposleni, se dobro razume. Tudi 

on je v vsakodnevnem stiku s strankami. Kadar se obrnejo nanj, jih usmeri na druge zaposlene 

ali pa jim pomaga sam. Slabih izkušenj s strankami ni omenjal. 

Intervjuvanka 4 je s sodelavci v dobrih stikih, nimajo pa tesnih odnosov. Pravi, da so 

sodelavci vsi, in tudi ona ne dela razlike med delavci z in brez MDR. O odnosih na delu je 

povedala: »Ja, tukaj so pa prijazni do mene. /…/ S sodelavci se razumem, samo osebnih stvari 

pa ne povem. Kaj jih pa briga, a je tko? To je moja stvar. Osebnih stvari se ne govori. Jaz tud 

drugih osebnih stvari ne sprašujem.« S strankami je v vsakodnevnem stiku, kar ji je zelo všeč: 

»Všeč mi je, ker sem v družbi.« Kadar stranke pristopijo do nje, jih največkrat usmeri k 

ostalim zaposlenim. 

Intervjuvanka 5 je s sodelavci v dobrem odnosu: »Se razumem s sodelavci.« Tudi ona ne dela 

razlike med tistimi z in brez MDR. V preteklosti je, kot intervjuvanec 3, imela slabe izkušnje 

z delavci − študenti, vendar se je obrnila na šefa, ki je uredil situacijo. Med sodelavci, ki so 

redno zaposleni, se dobro počuti. Sama je v vsakodnevnem stiku s strankami, s katerimi pa 

ima mešane izkušnje: »Ene so me že napadale. Ene so prijazne, eni pa … dobila sem tudi že 

pohvale od stranke. Ena me je pa hotla zatožit, pa sem povedala sodelavcem, pa so njih tud 

napadle.« 

V zaposlitvi v običajnem okolju 2 sem preko opazovanja z udeležbo lahko videla, da sta 

intervjuvanec 3 in intervjuvanka 4 v dobrem odnosu, si pomagata, kadar potrebujeta pomoč in 

gresta skupaj na malico. Intervjuvanka 5 dela v drugi enoti podjetja. Tudi odnos zaposlenih 

brez MDR do oseb z MDR je bil korekten in prijazen. Med odmorom je bilo v jedilnici poleg 

oseb z MDR prisotnih tudi nekaj zaposlenih brez MDR in med vsemi je potekala enaka 

komunikacija. Malo so poklepetali in se med seboj šalili, niso pa se pogovarjali dolgo in 

poglobljeno, za kar pa v času odmora tudi ni bilo časa. Delovalo je, da so zaposleni z MDR 

sproščeni in se v odnosu z zaposlenimi brez MDR dobro počutijo. Tudi med samim delom so 

zaposleni brez MDR na lep način usmerjali te z MDR ter jim pomagali, če so to potrebovali. 
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Če so do zaposlenih z MDR pristopile stranke, so jim pomagali sami ali pa jih usmerili k 

drugim zaposlenim. 

Intervjuvanka 6, ki je vključena v zaposlitev v varovanem okolju 1, je s svojimi odgovori 

takoj dala vedeti, da v delavnici delajo razlike med zaposlenimi brez in z MDR. Uporabnike 

(torej zaposlene z MDR) je imenovala sodelavci, druge zaposlene pa zaposleni. V pojmovanju 

teh dveh skupin je bil viden velik razkorak. Poročala je o tem, da se s sodelavci dobro razume, 

z zaposlenimi pa ne tako dobro: »Aaaa, bolj tko [se razumem z zaposlenimi]. Ker so preveč 

pametni.« Povedala je tudi, da je njeno počutje na delu odvisno od zaposlenih in tega, koliko 

ji težijo ter da bi si želela, da zaposleni ne bi bili tako »pametni«. S strankami nima 

vsakodnevnega stika. 

Intervjuvanec 7 je prav tako ločil uporabnike ter zaposlene. Poročal je o v redu odnosih. S 

strankami nima vsakodnevnega stika. 

Intervjuvanka 8 je o odnosih s sodelavci povedala: »Dobro se razumem z zaposlenimi, samo z 

nekaterimi se nisem toliko, sem bolj za sebe. Saj se družim tudi z drugimi, ampak večinoma 

sem bolj za sebe, ker če se začnem pogovarjat, me začnejo spraševat take stvari, pa lepo 

povem človeku v obraz pa mi zamerijo.« S sodelavci se razume ustrezno, nimajo pa razvitih 

tesnih prijateljskih odnosov. Tudi pri njej je bilo razvidno, da ločuje med zaposlenimi brez 

MDR in uporabniki. S strankami nima vsakodnevnega stika. 

Intervjuvanka 9 na delovnem mestu opazi manj ustrezne odnose in komunikacijo med 

zaposlenimi: »Najmanj mi je všeč, če se tukaj, če se med sabo, če imajo kaj to, opravljanje, če 

se skregajo. To pa sploh ne morem poslušat. Mene to moti tukaj.« Povedala je, da se z enimi 

razume bolje, z drugimi slabše, predvsem pa se dobro razume z zaposlenimi (tistimi brez 

MDR): »Z zaposlenimi se ful razumem … s Š. pa s to … kaj že je … z zaposlenimi se ful fajn.« 

Tudi ona loči med uporabniki in zaposlenimi brez MDR. 

V zaposlitvi v varovanem okolju 1 je bilo pri vseh uporabnikih opaziti nekaj skupnih 

značilnosti. Vsi delajo jasno ločnico med zaposlenimi z MDR − uporabniki/sodelavci ter 

zaposlenimi brez MDR − zaposleni. Iz njihovih odgovorov in pripovedovanj lahko opazimo, 

da kot sodelavce dojemajo le tiste z MDR, medtem ko so zaposleni brez MDR v nekem 

nadrejenem položaju. Nihče od intervjuvancev ni v vsakodnevnem stiku s strankami. 

Nekajkrat na leto se sicer v obliki bazarjev, prodajanja na stojnicah v času praznikov ipd. 

srečajo tudi s strankami, vendar je izkušnja redka ter kratka. 
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Odnosi med osebami z MDR so bili različni, saj je bilo uporabnikov več. Nekateri so se med 

seboj razumeli bolje, klepetali in se hecali, drugi so bili bolj zadržani in se niso vključevali v 

interakcijo z drugimi. Tudi odnos zaposlenih brez MDR do uporabnikov je bil različen od 

zaposlenega do zaposlenega. Ena izmed zaposlenih je imela do uporabnikov zelo lep in 

korekten odnos, z njimi se je družila in pogovarjala ter imela prijateljski odnos, medtem ko je 

bilo pri ostalih zaposlenih moč zaznati občutek nadrejenosti in odmaknjenosti. 

Intervjuvanec 10, ki je zaposlen v varovanem okolju 2, je poročal o dobrih odnosih na 

delovnem mestu: »Sodelavci so prijatelji. /…/ Dobro se razumemo, dobro.« Tudi pri njem je 

bilo opaziti, da loči med zaposlenimi brez in z MDR. S strankami nima vsakodnevnega stika. 

Intervjuvanec 11 je prav tako naredil ločnico med zaposlenimi brez in z MDR. Na vprašanje, 

kdo vse dela, je odgovoril: »M., D., P. (to so zaposleni brez MDR, op. p.). Pol pa še iz moje 

strani so pa J., en gluhi V., A. … kar veliko. Ni nobene punce, sam deci.« Odnosi med vsemi 

zaposlenimi so dobri, z enimi se razume bolje, z drugimi slabše. 

4.1.4. Plačilo (nagrada) za delo in zadovoljstvo z njim 

Tabela 5: Plačilo (nagrada) za delo in zadovoljstvo z njim 

Plačilo (nagrada) za delo in zadovoljstvo z njim 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   S plačilom je zadovoljen. 

 Dobi 100−200 evrov – odvisno od količine dela. 

Intervjuvanka 2  Več ur kot dela, več plačila dobi. 

 Plačilo dobi 5. v mesecu. 

 Ne ve točno, koliko je plačana na uro. 

 Dobi 100−200 evrov – odvisno od količine dela. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  S plačilom je zadovoljen. 

 Denar varčuje, da si bo kaj kupil. 

Intervjuvanka 4  Sama se odloči, kako bo razpolagala z denarjem. 

 Z denarjem si kupi oblačila ali kaj drugega. 

 Meni, da ne sme preveč zapravljati.  

Intervjuvanka 5  S plačilom je bolj zadovoljna, kot je bila v VDC-ju. 

 Dobi okoli 100 evrov nagrade, včasih tudi več. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Meni, da dobi premalo denarja. 

 Denar varčuje, da gre lahko na tabor. 

 Ne ve, koliko dobi. 

Intervjuvanec 7  Meni, da bi lahko dobili več denarja.  

 Z denarjem plača telefon ali pa si kaj kupi. 

 Sam se odloči, kaj bo naredil z denarjem. 

Intervjuvanka 8  Je srednje zadovoljna s plačilom. 

Intervjuvanka 9  Dobi okoli 30 evrov nagrade. 

 To ji je dovolj denarja. 

 Denar varčuje, da si kaj kupi (obleke …). 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 
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Intervjuvanec 10  Vsak mesec dobi različno vsoto denarja, med 30 in 100 evri. 

 Varčuje, da bi si kaj kupil. 

Intervjuvanec 11  Vsak mesec dobi različno vsoto denarja. 

 Mesec intervjuja je prejel 20 evrov. 

 Denar vzameta njegova starša, ki mu nato dajeta žepnino. 

 Zadovoljen je, kadar dobi več denarja. 

 

Oba intervjuvanca iz zaposlitve v običajnem okolju 1 sta s plačilom – nagrado zadovoljna. 

Na mesec prejmeta toliko denarja, kolikor ur delata, pri čemer pa nista vedela, koliko denarja 

na uro prejmeta. Na mesec prejmeta med 100 in 200 evri. Intervjuvanka 2 je povedala: 

»Nagrade dobim, kolikor delam. Če si na bolniški ali dopustu, malo dobiš. Če toliko delaš kot 

jaz, to bo veliko. Mi je J. rekla, da tok delam, da mam tok ur, da ne ve, kako mi bodo sploh 

štel pa plačali. Bo za dve plači.« 

Vsi trije intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju 2 poročajo o zadovoljstvu s 

plačilom, ki ga prejmejo. Prejmejo okoli 100 evrov ali več na mesec. Intervjuvanec 3 in 

intervjuvanka 4 sta povedala, da denar varčujeta, zato da si lahko kaj kupita. Intervjuvanka 4 

je povedala, da je s plačilom na tem delovnem mestu bolj zadovoljna, kot je bila v VDC-ju: 

»100 pa še neki dobim na mesec nagrade. Sem bolj zadovoljna kot v VDC-ju«. 

Trije intervjuvanci iz zaposlitve v varovanem okolju 1 niso najbolj zadovoljni s plačilom in 

menijo, da bi lahko dobili več. Povedali so: »Mmm, premalo dobim,« »Tako tako sem 

zadovoljna s plačilom« ter :»Lahko bi več denarja dobili, ampak …« Le intervjuvanka 9 je 

povedala, da je s plačilom zadovoljna: »Sem zadovoljna s tem. Jaz se ne pritožujem. Da bi šla 

rečt, da sem premalo dobila, jaz to ne. Imam za sebe ta denar, mi je zadosti.« Na mesec 

prejmejo okoli 30 evrov nagrade, kar pa je vedela le intervjuvanka 9, ostali niso bili prepričani 

o vsoti. 

Intervjuvanca iz zaposlitve v varovanem okolju 2 sta oba povedala, da sta z nagrado 

zadovoljna, pri čemer je intervjuvanec 11 izpostavil tudi, da je bolj zadovoljen z višjo 

nagrado. Povedal je: »Zadovoljen sem, ko dobim višjo nagrado, k mi to pomeni veliko, kot da 

bi imel kakšno, tko kot tekmovalci dobijo medaljo.« Iz njegovega odgovora lahko vidimo tudi, 

da ima plačilo zanj velik pomen ne le iz finančnega vidika, temveč tudi čustvenega, saj dobi 

potrditev za ustrezno delo. Intervjuvanca vsak mesec prejmeta različno vsoto denarja. 

Intervjuvanec 10 je rekel, da dobi včasih 100, 64 ali 34 evrov, intervjuvanec 11 pa je pokazal 

listek s plačilom, na katerem je pisalo, da je tisti mesec prejel 20 evrov. Intervjuvanec 10 

denar varčuje, da si bo kupil nove superge, intervjuvanec 11 pa denar da staršem, ki mu potem 

dajejo žepnino. 
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4.1.5. Zaznavanje pomembnosti dela s strani intervjuvancev in drugih oseb 

Kategorija prikazuje, kako intervjuvanci gledajo na svoje delo, kako pomembno se jim zdi in 

kakšno vrednost jim predstavlja, po drugi strani pa tudi, kako drugi ljudje gledajo na njihovo 

delo. Nekateri intervjuvanci so o tem govorili in imajo v to boljši vpogled, drugi ne. 

Tabela 6: Zaznavanje pomembnosti dela s strani intervjuvancev ter drugih oseb 

Zaznavanje pomembnosti dela s strani intervjuvancev ter drugih oseb 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Služba mu veliko pomeni. 

 Rad vidi, ko so tudi drugi zadovoljni z njegovim delom. 

 Do službe ima odgovoren odnos. 

Intervjuvanka 2  Nekateri njeno delo in trud cenijo bolj, drugi manj. 

 Delo ji ogromno pomeni in raje dela kot doma počiva. 

 Čas ji hitro mine, ko je na delu. 

 Gostje jo pogosto pohvalijo, kar ji je zelo všeč. 

 Meni, da tudi drugi vidijo, da ona rada dela in pomaga. 

 Sodelavci jo pohvalijo, kako hitro pomiva. 

 Sodelavci ji rečejo, da je dobro, pomembno, da dela in jim pomaga. 

 Povsod jo kličejo − vsi sodelavci bi jo potrebovali. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Delo mu je pomembno. 

Intervjuvanka 4  Njeno delo se ji zdi pomembno. 

 Tudi drugim je njeno delo pomembno, saj ji to povedo. 

 Od drugih dobi pohvale za dobro delo. 

Intervjuvanka 5  V preteklosti je že bila na televiziji kot primer dobre prakse, na to je zelo ponosna. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Delo ji je pomembno in meni, da je pomembno tudi drugim. 

Intervjuvanec 7  Veliko mu pomeni, da opravlja delo, ki ga je zmožen opravljati. 

Intervjuvanka 8  Delo ji je pomembno. 

Intervjuvanka 9  Delo ji je pomembno. 

 Zdi se ji, da je pomembno tudi drugim ljudem. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Delo se mu zdi pomembno in vredno. 

Intervjuvanec 11  Delo mu je pomembno, saj dela z lesom. 

 V svojem delu vidi vrednost. 

 

Oba intervjuvanca, ki sta vključena v zaposlitev v običajnem okolju 1, sta poročala o tem, da 

jima delo zelo veliko pomeni in v delu vidita veliko vrednost. Poleg tega opazita, da so tudi 

drugi (gostje ali sodelavci) zadovoljni z njunim delom ter ga prepoznajo kot pomembnega. 

Intervjuvanka je povedala: »Najbolj mi je všeč, da pridejo pa rečejo, da smo pridni. Gostje 

vedno rečejo, da smo pridni, mene pa mojga vedno pohvalijo« ter »Jaz pomivam, vse sem 

pomila. Pa rečejo, kako mi tako hitro uspe.« Oba sta zadovoljna, ko dobita pohvale s strani 

drugih. 
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Intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju 2 so prav tako poročali o tem, da jim je delo 

pomembno. Intervjuvanka 4 je izpostavila, da njeno delo cenijo tudi drugi, saj ji to povedo in 

dobi od njih pohvale. Povedala je: »Tud drugim se zdi pomembno, ker mi tud to kdaj povejo. 

Da dobr delam pa da lepo pucam.« Intervjuvanka 5 je na svoje delo ponosna, poleg tega pa je 

bilo njeno delo kot zaposlitev v običajnem okolju tudi prikazano na televiziji kot primer dobre 

prakse in torej prepoznano s strani drugih kot pomembno in cenjeno. To ji je veliko pomenilo. 

Vsi intervjuvanci iz zaposlitve v varovanem okolju 1 so povedali, da se jim njihovi delo zdi 

pomembno. O tem, kako se njihovo delo zdi pomembno drugim in kako ga vidijo, večinoma 

niso znali povedati kaj dosti. Intervjuvanki 6 in 9 sta omenili le, da se jima zdi, da tudi drugi 

njihovo delo vidijo kot pomembno. Intervjuvanec 7 je izpostavil, da mu je pomembno, da dela 

nekaj, kar je zmožen opravljati. 

Tudi oba intervjuvanca iz zaposlitve v varovanem okolju 2 sta poročala o tem, da jima njuno 

delo veliko pomeni. Intervjuvanec 11 je povedal, da mu delo veliko pomeni, ker dela z lesom: 

»To delo mi veliko pomeni, ker imam rad, da nekaj ustvarjam z lesom,« v delu vidi veliko 

vrednost. Podobno je povedal tudi intervjuvanec 10. 

Vidimo lahko, da je delo pomembno prav vsem intervjuvancem in v njem vidijo vrednost, ne 

glede na to, kakšno delo opravljajo, kje ga opravljajo in v kolikšni meri so z njim zadovoljni. 

4.1.6. Bivanje 

S kategorijo bivanje prehajamo na kategorije, ki niso več neposredno povezane z delom, 

vendar pa so povezane s kvaliteto življenja. Kategorija bivanje vsebuje vprašanja o tem, kje 

oseba stanuje, kdo so njeni sostanovalci in kako se z njimi razume, kako je s svojimi 

bivalnimi razmerami zadovoljna ter morebitne želje po spremembi. 

Tabela 7: Bivanje 

Bivanje  

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Živi v bivalni skupnosti. 

 Skupaj z dekletom se želi preseliti v svoje stanovanje ali hišo. 

Intervjuvanka 2  Ne razume se z vsemi sostanovalci. 

 Skupaj s fantom se želita preseliti v svoje stanovanje ali hišo, vendar v istem kraju, 

kjer sta sedaj. 

 S fantom imata sobo skupaj. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Živi doma s starši, kar mu je všeč. 

 Doma se sam odloča, kaj bo počel.  

Intervjuvanka 4  Trenutno zaradi osebnih težav živi v bivalni (prej s partnerjem). 

 Ima svojo sobo. 

 Z nekaterimi sostanovalkami se razume bolje, z drugimi slabše. 
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Intervjuvanka 5  Živi v bivalni skupnosti. 

 Skupaj s fantom se želita preseliti v svoje stanovanje. 

 V tej bivalni skupnosti je že 12 let. 

 Sostanovalci se menjavajo. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Živi v bivalni skupnosti. 

 Sobo si deli s sostanovalcem, s katerim se v redu razume. 

Intervjuvanec 7  Živi v bivalni skupnosti, kjer je zadovoljen. 

 S sostanovalci se razume. 

 Sobo si deli s sostanovalko. 

Intervjuvanka 8  Živi v bivalni skupnosti, kjer je zadovoljna.  

 Sobo si deli s sostanovalko, večino časa se dobro razumeta. 

 Raje bi živela doma, saj meni, da bi potem lahko postala čistilka. 

Intervjuvanka 9  Živi z mamo in stricem, v kraju na obrobju Ljubljane. 

 Všeč ji je, da živi z mamo, vendar pa bi si želela, da bi bila bolj samostojna, bi imela 

partnerja in bi živela z njim. 

 Želela bi si živeti samostojno. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Živi v Ljubljani, s svojo mamo, kar mu je všeč in je zadovoljen. 

Intervjuvanec 11  Živi v zavodu, ki se nahaja v isti stavbi kot VDC, in sobo deli s sostanovalcem.  

 V preteklosti je živel v bivalni skupnosti, vendar je potem potreboval spremembo. 

 V domu je bolj zadovoljen, kot je bil v bivalni skupnosti. 

 S sostanovalcem se v redu razumeta, nimata pa posebnega, globljega odnosa. 

 

Intervjuvanec in intervjuvanka iz zaposlitve v običajnem okolju 1 sta par in skupaj bivata v 

eni od bivalnih skupnosti. Skupaj imata sobo, vendar si vseeno močno želita, da bi se lahko 

preselila v svoje stanovanje ali hišo in živela bolj samostojno. Intervjuvanka 2 je povedala: 

»Cilj nama je, da bi imela eno hišo, nekaj svojega, da ne rabijo drugi skrbet, kako živimo ali 

ne živimo. To ful čakam, da lahko sami kar hočemo. Vesela sem pa zdej čakamo. Upam, da bo 

kmalu ta hiša.«  

Intervjuvanci, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju 2, živijo v različnih oblikah 

bivanja. Intervjuvanec 3 živi doma s starši in je s tem zadovoljen. Intervjuvanka 4 trenutno 

biva v bivalni skupnosti, vendar gre bolj za začasno namestitev, dokler se ne uredijo razmere 

doma. Intervjuvanka 5 živi v drugi bivalni skupnosti kot intervjuvanka 4 in tam biva že 12 let. 

Želi si, da bi s fantom odšla v svoje stanovanje in bi živela posebej. 

Vsi intervjuvanci, razen intervjuvanke 9, ki so vključeni v zaposlitev v varovanem okolju 1, 

skupaj bivajo v večji bivalni skupnosti. Večinoma so tam zadovoljni in se dobro razumejo 

tudi s sostanovalci. Vsak od njih si deli sobo še z eno osebo. Intervjuvanka 8 je povedala, da 

bi raje kot v bivalni, bivala doma, saj meni, da bi potem lahko postala čistilka. Intervjuvanka 

9 biva doma z mamo in stricem. S tem je sicer zadovoljna, vendar pa bi si zelo želela bolj 

samostojnega življenja in bivanja s partnerjem. Povedala je: »Meni je fajn z mamico živet, 
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želela pa bi si, da bi bila malo bolj samostojna, da bi živela s katerim … ne bi v bivalni živela, 

mi ni všeč. Bi sama ali pa da bi z nekim partnerjem skupaj živela. Da bi bila z njim skupaj.«  

Intervjuvanec 10 iz zaposlitve v varovanem okolju 2 živi doma, skupaj z mamo, in je 

zadovoljen, da je tako. Intervjuvanec 11 živi v domu, prej pa je živel v bivalni skupnosti. V 

domu je bolj zadovoljen, saj si je želel spremembe in se preseliti iz bivalne skupnosti. V domu 

sobo deli s sostanovalcem, s katerim se razume v redu, nimata pa posebnega odnosa. 

Vidimo lahko, da intervjuvanci živijo v različnih oblikah bivanja, ne glede na to, kje so 

zaposleni. 

4.1.7. Odnosi z drugimi 

Kategorija odnosi z drugimi se dotika intervjuvančevih odnosov, ki niso neposredno vezani na 

delovno okolje. Vprašanja so se nanašala na njihove družinske, partnerske, prijateljske odnose 

ter odnose znotraj širše socialne mreže, poleg tega pa tudi na njihovo doživljanje spoštovanja 

njihovega mnenja in pravic s strani drugih oseb. 

Tabela 8: Odnosi z drugimi 

Odnosi z drugimi 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Na splošno ima dobre odnose z ljudmi. 

 Ima dekle, s katerim sta že dolgo skupaj in tudi skupaj delata. Zelo dobro se razumeta. 

Intervjuvanka 2  Ima enega brata in dve sestri, s katerimi se dobro razume. Zaradi drugih aktivnosti že 

dolgo ni bila doma, vendar pa si želi kmalu spet iti na obisk. 

 Ima partnerja, s katerim skupaj delata in tudi živita (znotraj bivalne skupnosti). Dobro 

se razumeta in pogosto sama preživljata prosti čas. Drug drugemu pomagata in se 

spoštujeta, 

 V kraju, kjer biva, in v kraju, od koder prihaja, pozna veliko ljudi. Všeč ji je, ker veliko 

novih ljudi spozna tudi preko svojega dela. 

 Meni, da jo ljudje spoštujejo in upoštevajo njeno mnenje. V bivalni skupnosti se 

medsebojno spoštujejo, prav tako tudi vodje in zaposleni tam upoštevajo njeno mnenje 

in vprašajo tudi po njenih željah. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Z družino se dobro razume. 

 Nima partnerke, vendar pravi, da si je tudi ne želi. 

 Vključen je v eno od organizacij za osebe z MDR, kjer pozna veliko ljudi in ima veliko 

prijateljev. 

Intervjuvanka 4  Je poročena, vendar so v odnosu trenutno prisotne težave. 

 Ima malo prijateljev. 

 Pozna nekaj svojih sosedov. 

 Zdi se ji, da jo drugi spoštujejo in upoštevajo. 

Intervjuvanka 5  Od družinskih članov se najpogosteje sliši in vidi z mamo, s katero se tudi najbolje 

razume. 

 Ima partnerja, s katerim sta že dolgo skupaj in se dobro razumeta. Tudi živita skupaj 

(znotraj bivalne skupnosti). 

 Ima veliko prijateljev, tudi takšnih, ki nimajo MDR. 

 Pozna kar nekaj sosedov, z nekaterimi se razumejo bolje, z nekaterimi slabše. 

 Zdi se ji, da jo drugi spoštujejo in upoštevajo njeno mnenje. 
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Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Z družino se razume, z njimi je pogosto v stiku in gre čez vikende domov. Želi si, da bi 

bila kot njen brat, ki je samostojen in gre lahko kamorkoli želi. Družina ji je zelo 

pomembna in jih ima zelo rada. 

 Ima enega dobrega prijatelja. 

 Zdi se ji, da jo drugi spoštujejo in upoštevajo, če je ne, pa jim to tudi pove. 

Intervjuvanec 7  Mama mu je umrla, ko je bil majhen, sedaj ima od družinskih članov odnose le s stricem 

in teto. 

 Ima veliko prijateljev, s katerim se pogosto druži. 

 Sosedov ne pozna, saj se je pred kratkim preselil v bivalno skupnost na drugi lokaciji.  

 Zdi se mu, da ga nekateri ljudje spoštujejo in upoštevajo, drugi pa ne. 

Intervjuvanka 8  Oba starša sta ji umrla, od družinskih članov ima le brata, s katerim pa nista v 

najboljšem odnosu.  

 V preteklosti se je več družila s sodelavci in prijatelji, sedaj se ne več. 

 Sosedov ne pozna. 

 Želi si, da bi dobila prostovoljko, s katero bi hodila ven. Včasih jo pride obiskat ena od 

Marijinih Sestra. 

 Meni, da ljudje ne upoštevajo njenega mnenja in je ne spoštujejo. 

Intervjuvanka 9  Dobro se razume z mamo in stricem, s katerima tudi živi. Mami ji pogosto svetuje in 

pomaga, veliko časa preživita skupaj in imata lep odnos. Domači jo imajo zelo radi in jo 

spoštujejo. 

 Zelo bi si želela imeti partnerja, to si želi že dolgo časa. 

 Ima kar nekaj dobrih prijateljev, s katerimi se pogosto druži ali pa se sliši po telefonu. 

 Vključena je tudi v eno od organizacij za osebe z MDR, kjer se veliko druži z drugimi in 

ima svojo družbo. 

 Meni, da so njene pravice upoštevane in jo ljudje spoštujejo, vendar pa si želi, da bi bilo 

kaj drugače, predvsem, da bi bila lahko bolj samostojna in bi se več stvari sama 

odločala. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Od družinskih članov ima odnos le z mamo, s katero se dobro razume. 

 Ima nekaj dobrih prijateljev, s katerimi se dobro razume.  

 Meni, da ga drugi upoštevajo in spoštujejo. 
Intervjuvanec 11  Z družino se sicer dobro razume, pridejo pa tudi trenutki, ko se razumejo slabše. 

 Ima partnerko in je zelo zadovoljen, da je v tem odnosu. 

 Z drugimi se dobro razume in ima veliko prijateljev. 

 Meni, da ga nekateri upoštevajo in spoštujejo, drugi pa ne. 

 

Intervjuvanec 1 pravi, da ima z drugimi dobre odnose, ni pa poročal o posebnih prijateljskih 

ali družinskih odnosih. Izpostavil je odnos s svojo partnerko, s katero se zelo dobro razumeta 

in skupaj tudi delata. Intervjuvanka 2 je več povedala tudi o svoji družini, s katero se dobro 

razume, vendar pa že dolgo ni bila doma, saj je vključena v toliko drugih aktivnosti. Ima 

partnerja, s katerim se zelo dobro razume, se med seboj spoštujeta, si pomagata. Povedala je: 

»Skupaj mava sobo v hiši. Samo midva. On men pomaga, jaz njemu. /…/ On mene spoštuje, 

jaz njega.« Dobro razvito ima tudi širšo socialno mrežo, saj v kraju, kjer biva, pozna veliko 

ljudi, podobno pa je tudi v kraju, iz katerega prihaja: »Nove ljudi v G. poznamo, pa tukaj 

poznamo, doma (v domačem kraju, op. p.) me tudi pogrešajo. Rečejo, sem slišala, da imaš 

fanta.« Veliko novih ljudi spozna tudi na svojem delovnem mestu in to ji je zelo všeč. Zdi se 

ji, da jo drugi ljudje upoštevajo in spoštujejo. Tako je tudi v bivalni skupnosti in na delu, 
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vodje jo povprašajo tudi po njenih željah in mnenju: »Zadnjič mi je tudi V. (ena od vodij) 

rekla, kaj bi si želela.« 

Intervjuvanec 3 ima dobre odnose z družino in z njimi tudi živi. Partnerke nima, vendar si je 

tudi ne želi. Sicer se veliko druži s svojimi prijatelji, ki jih je spoznal preko ene od organizacij 

za osebe z MDR: »V kino grem kdaj s prijatelji, s klubovci.« Intervjuvanka 4 o svoji primarni 

družini ni govorila. Sicer je poročena, vendar je v obdobju intervjuja v odnosu prišlo do težav. 

Pravi, da ima bolj malo prijateljev, dobro se razume z enim od deklet iz bivalne skupnosti. 

Kar se tiče širše socialne mreže, pozna nekaj sosedov. Zdi se ji, da jo drugi ljudje spoštujejo 

in upoštevajo. Intervjuvanka 5 ima dober odnos s svojo mamo, s katero se pogosto slišita ali 

vidita. Ima tudi partnerja, s katerim sta skupaj že nekaj časa, se dobro razumeta in skupaj tudi 

bivata. Ima veliko prijateljev in široko socialno mrežo oseb brez in z MDR. Meni, da jo drugi 

spoštujejo in upoštevajo. 

Intervjuvanka 6 ima dober odnos s svojimi družinski člani, pogosto jih čez vikend tudi obišče. 

Družino ima zelo rada in so ji zelo pomembni. Omenila je, da ima enega dobrega prijatelja, 

sicer pa se na splošno razume z drugimi. Intervjuvanec 7 ima znotraj družine odnose s teto in 

stricem, saj mu je mama umrla. Veliko se druži s prijatelji, ima jih kar nekaj. Zdi se mu, da ga 

nekateri ljudje spoštujejo in upoštevajo, nekateri pa ne: »Ljudje eni me upoštevajo, eni ne. 

Spoštujejo me ja pa ne. Eni ja pa eni ne.« Intervjuvanka 8 nima staršev, ima le brata, s 

katerim se ne razume dobro. O odnosu je povedala: »Imam brata, ki je skrbnik, pa sva se 

skregala, ker sem želela za stalno it domov. /…/ Ne smem sama ven, brat ne dovoli.« Zelo si 

želi, da bi dobila prostovoljko, s katero bi se družila in hodila ven, saj nima veliko dobrih 

prijateljev. Meni, da jo drugi ne spoštujejo in ne upoštevajo njenega mnenja: »Ne [ljudje ne 

upoštevajo mojega mnenja, želja]. Sem povedala, kaj si želim, ampak od tega ni nič.« 

Intervjuvanka 9 ima zelo dober odnos s svojo mamo, veliko se pogovarjata, si pomagata, 

preživljata skupni prosti čas. Zelo si želi, da bi imela partnerja: »Nimam partnerja. Bi si pa 

zelo želela. Da bi mi pomagal pa da bi bila skupaj. To sem imela že od nekdaj željo.« Ima 

veliko prijateljev, s katerimi se druži ali sliši po telefonu. Vključena je v eno od organizacij za 

osebe z MDR, preko katerih ima razširjeno socialno mrežo: »Tam imam tudi svojo družbo.« 

Meni, da jo ljudje spoštujejo in upoštevajo njene pravice, vendar vidi, da bi bilo lahko tudi 

drugače: »Mislim, da so moje pravice upoštevane. Ampak bi bilo lahko še kaj drugače. Da 

maš pravico, tud tko, da rečeš, zdaj si pri mami, potem si enkrat želiš na svoje živet. Ampak 

pravim, če to ni možno, potem … Bi si pa zelo želela …«  
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Intervjuvanec 10 se dobro razume predvsem s svojo mamo, s katero tudi živi. Ima kar nekaj 

prijateljev in se z njimi zelo dobro razume. Intervjuvanec 11 se z družino dobro razume, 

vendar je povedal, da se včasih tudi malo manj. Ima tudi partnerko in zelo je zadovoljen, da se 

mu je ta želja uresničila. Prijateljev ima kar nekaj, saj meni, da se z drugimi na splošno dobro 

razume, nima pa kakšnega bližnjega prijatelja: »Prjatli so povsod. Jaz bom rekel, da bi glih 

zdej rabil kakšnega prijatelja, da bi skos bil prijatelj, glih ne. Skor z vsemi sem prijatelj. 

Sproti dobivam prijatelje, ki pridejo.« 

4.1.8. Želje in cilji, ki si jih posameznik želi uresničiti 

V intervjuju sem posameznike povprašala tudi o morebitnih željah in ciljih, ki jih imajo in si 

želijo, da bi se uresničili. Vprašanje je bilo široko zastavljeno in ni bilo vezano na določeno 

področje, gre pa za želje, ločene od tistih, ki so vezane na delovno okolje. 

Tabela 9: Želje in cilji, ki si jih posameznik želi uresničiti 

Želje in cilji, ki si jih posameznik želi uresničiti 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Nima posebnih želja in ciljev. 

 Želi in čaka, da s z dekletom preselita na svoje.  

Intervjuvanka 2  Velika želja je, da se s partnerjem preselita v svoje stanovanje ali hišo ter da se to kmalu 

uresniči in izpelje. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Nima posebnih želja ali ciljev. 

Intervjuvanka 4  Ima željo, sanje, da bi zadela veliko denarja. 

Intervjuvanka 5  Želi si le, da bi se s partnerjem preselila v svoje stanovanje. 

 Želela bi se naučiti štrikati. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Želela bi si, da bi bila zdrava in da bi se lahko veliko ukvarjala s športom ter šla na 

olimpijado. 

Intervjuvanec 7  Želel bi si kakšne spremembe, a ni uspel specifično ubesediti kakšne. 

Intervjuvanka 8  Želela bi si spremljevalke, prostovoljke, da bi lahko šla z njo do cerkve, naokoli ter bi 

lahko pela na koru. 

 Ker piše svoje pesmi, bi si želela, da bi jih posnela in bi jih tudi drugi peli. 

 Želela bi si še enkrat v kakšno šolo in se naučiti novih stvari ali za nov poklic. 

 Želela bi si biti bolj samostojna. 

Intervjuvanka 9  Želela bi si biti bolj samostojna in živeti samostojno. 

 Zelo si želi, da bi imela partnerja in družino. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Nima posebnih želja, ciljev in si ne želi sprememb. 

Intervjuvanec 11  Njegov cilj je dosežen, saj ima dekle in to mu je dovolj. 

 

Intervjuvanca iz zaposlitve v običajnem okolju 1 si želita, da bi čim prej imela možnost, da se 

preselita v svoje stanovanje, to pa je bil edini cilj, ki sta ga izpostavila. Intervjuvanka 2 je 

povedala: »Cilj nama je, da bi imela eno hišo, nekaj svojega, da ne rabijo drugi skrbet, kako 

živimo ali ne živimo. To ful čakam, da lahko sami kar hočemo. Vesela sem pa zdej čakamo. 
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Upam, da bo kmalu ta hiša.« Le- to sta oba omenila na več mestih v intervjuju, kar kaže na to, 

kako zelo si to želita. 

Intervjuvanec 3 nima posebnih želja ali ciljev, povedal je, da je zadovoljen s tem, kar ima. 

Intervjuvanka 4 je z nasmeškom in malo šaljivo rekla: »Željo imam, da bi zadela veliko 

denarja. To je sam želja.« O drugih sanjah ali ciljih ni govorila. Intervjuvanka 5 je izpostavila, 

da bi si želela s fantom preseliti v svoje stanovanje ter da bi si želela naučiti štrikati.  

Intervjuvanka 6 je na vprašanje o morebitnih željah ali ciljih povedala: »Da bi bila zdrava, bi 

tako kot brat skos šla na tujino pa velik bi se s športom ukvarjala. /…/ Ja, da bi šla na 

olimpijado.« Tudi intervjuvanec 7 je povedal, da bi si želel kakšne spremembe, vendar pa ni 

točno znal povedati kakšne in kaj bi to bilo. Intervjuvanka 8 je o svojih sanjah in željah veliko 

govorila. Povedala je: »Si pa želim, da bi našla nekoga, kakšno spremljevalko, ki bi bila v 

bližini in bi šla z njo do cerkve in bi vprašala za … bi želela, da bi na koru pela … Znam tudi 

sestavljati pesmi in bi rada tudi te pesmi, da bi jih posnela in da bi mi pomagal, da bi jih 

posnela, potem bi jih pa oni naprej … In da bi na splošno pela na koru. To si želim. Da 

uresničim te sanje ….« Poleg te želje je omenila tudi, da si želi še enkrat naučiti se novih 

znanj, veščin za nov poklic ter da si zelo želi večje samostojnosti. Velika želja intervjuvanke 9 

je, da bi imela partnerja, družino in bi živela bolj samostojno: »To, kar sem prej rekla, da bi 

bila z nekom skupaj, da bi bila z njim. Želim si imeti enkrat družino. Ampak vem, da to ne bo 

možno« ter »Želela pa bi si, da bi bila malo bolj samostojna, da bi živela s katerim … Ne bi v 

bivalni živela, mi ni všeč. Bi sama ali pa da bi z nekim partnerjem skupaj živela. Da bi bila z 

njim skupaj.« Intervjuvanka ima jasne želje, hkrati pa se zaveda, da se lahko le-te ne bodo 

nikoli uresničile. 

Intervjuvanec 10 je povedal, da je zadovoljen tako, kot je sedaj, in nima posebnih želja, sanj. 

Intervjuvanec 11 pa je na vprašanje glede ciljev in želja povedal: »Moj cilj je že narejen, mam 

prijateljico, mam lubezen in to je cilj zame in zame je to čisto zadost.« Zdi se mu, da je dobil 

to, kar si je želel − partnerko in sedaj nima drugih želja. 

Intervjuvanci so nam zaupali različne želje in cilje, ki jih imajo, in večinoma so se od 

posameznika do posameznika precej razlikovale. 
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4.1.9. Preživljanje prostega časa 

Znotraj kategorije preživljanje prostega časa so se vprašanja nanašala predvsem na to, kako 

posamezniki svoj prosti čas preživljajo, s kom ga preživljajo, kaj najraje počnejo ter ali se 

sami odločijo, kaj bodo počeli ali se namesto njih odloči kdo drug. 

Tabela 10: Preživljanje prostega časa 

Preživljanje prostega časa 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Kosi travo. 

 Z dekletom gresta ven, npr. v gostilno. 

 Vodje v bivalni enoti povedo, kaj bodo počeli v prostem času. 

Intervjuvanka 2  Posluša glasbo, gre ven, teče, počiva. 

 S partnerjem gresta ven, v gostilno, malo naokoli. 

 Sama se odloči, kaj bo v prostem času počela. 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Druži se s prijatelji, gredo v kino, na telovadbo. 

 Obiskuje aktivnosti (npr. ples, telovadba ...) v sklopu organizacije za osebe z MDR. 

 Sam se odloči, kaj bo počel v prostem času. 

Intervjuvanka 4  Druži se z možem, gresta ven. 

 Popoldne kaj pomaga v bivalni ali pa se skupaj s sostanovalci kam odpravijo. 

 Sama se odloči, kaj bo počela v prostem času. 

Intervjuvanka 5  Pleše, poje, se ukvarja s športom, obiskuje koncerte. 

 Obiskuje aktivnosti (npr. atletika, plesne vaje ...) v sklopu organizacije za osebe z MDR. 

 Prosti čas preživlja s partnerjem, pogosto kam gresta. 

 Sama se odloči, kaj bo počela. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Gre malo naokoli, posluša glasbo, je na računalniku, gleda televizijo. 

 Druži se bodisi z družino, bodisi s sostanovalci iz bivalne enote. 

 Sama se odloči, kaj bo počela. 

Intervjuvanec 7  Pomaga v bivalni skupnosti, gre ven, na obisk pridejo prijatelji. 

Intervjuvanka 8  Šivanje, izdelovanje vizitk, moli, zaliva vrt, pomaga v bivalni enoti (pomivanje posode 

…). 

 Včasih se odloči sama, včasih ji drugi povedo, kaj bo počela v prostem času. 

Intervjuvanka 9  Pomaga mami (kuhanje, pomivanje posode, pranje), gre na sprehod s psom, se dobi s 

prijateljico, hodi na pilates …). 

 Obiskuje aktivnosti (npr. druženje, angleščina, folklora ...) v sklopu organizacije za osebe 

z MDR. 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Gre na trening Olimpije, kjer pomaga pobirati žoge, gre s prijatelji v mesto. 

 Sam se odloči, kaj bi počel. 

Intervjuvanec 11  Gre na sprehod, se druži s skupino − sostanovalci, gleda televizijo, počiva. 

 V preteklosti je skupaj s strokovno delavko delal urnik svojega prostega časa, sedaj pa 

tega ne počne več in se sam odloči, kaj bo počel. 

 

Intervjuvanec 1 je povedal, da v prostem času kosi travo ter gre kam z dekletom. 

Intervjuvanka 2 v prostem času posluša glasbo, gre ven, počiva ali pa se druži s svojim 

partnerjem. Glede načrtov za preživljanje prostega časa naslednjega dne je povedala: »Jutri 

mam frej, bom cel dan ležala« ter »Jutri greva pa jest. Sem imela v sredo rojstni dan. Sama 

bova šla. V G. majo nekje kjer pečejo hrano pa tko. Po kosilo bova šla. Itak hodiva tja pa tko 
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…« Zanimivo je bilo, da je intervjuvanec 1 rekel, da se namesto njega drugi odločijo, kaj bodo 

v prostem času počeli, in sicer vodje bivalne enote ter zaposleni, intervjuvanka 2 pa je rekla, 

da se sama odloči, čeprav bivata v isti bivalni enoti. 

Intervjuvanec 3, ki biva doma, se samostojno odloča o svojem prostem času, preživljanje le-

tega pa je velikokrat povezano z aktivnostmi ene od organizacij za osebe z MDR. Znotraj te 

ima namreč svojo družbo, s katero gre v kino, hodijo na telovadbo, ples. Intervjuvanka 4 gre 

po navadi v prostem času ven skupaj z možem, vendar to trenutno ni mogoče. Sedaj, ko biva 

v bivalni, pomaga pri gospodinjskih opravilih ali gre ven. Pravi, da se sama odloči o tem, kaj 

bo počela v prostem času. Intervjuvanka 5 je o svojem prostem času povedala: »V prostem 

času plešem, pojem. Sem hodila na plesne … šport, atletika, krplje … na koncerte grem, od 

Tanje Žagar.« Vključena je tudi v aktivnosti ene od organizacij za osebe z MDR in obiskuje 

dogodke, organizirane znotraj te. Velikokrat gre tudi ven s partnerjem in rada hodi na 

koncerte. V prostem času je zelo samostojna in se sama odloči, kako ga bo preživela. 

Intervjuvanka 6 se najraje druži z družino ali sostanovalci, največkrat pa posluša glasbo ali 

gleda televizijo. Rada gre tudi v BTC. Intervjuvanec 7 je o svoje prostem času povedal: »V 

prostem času kaj pomagam ali pa grem ven ali pa pridejo prijatelji.« Intervjuvanka 8 je 

povedala, da večinoma v prostem času moli ali pa zaliva vrt, pomaga pri gospodinjskih delih 

v stanovanju. Kdaj se odloči sama, kdaj pa ji drugi povedo, kaj naj v prostem času počne. 

Intervjuvanka 9 je povedala: »V prostem času pomagam mamici kuhat, posodo pomijem, dam 

kaj prat. Ven če grem na sprehod s kužkom tudi, ali pa s prijateljico. Prijateljica je živela na 

R., pol je šla pa dol. Se slišiva po mobitelu pa kokr pride« ter »Hodim na pilates, hodim na 

klub in na angleščino. Nekaj časa sem hodila na folkloro. Pa še kam drugam bi hodila. Preko 

S. (organizacija za osebe z MDR, op. p.), kar imajo. Tam imam tudi svojo družbo.« Pravi, da 

najraje pomaga kuhati ter da se o prostem času odloča sama. 

Intervjuvanec 10 v prostem času počne različne stvari: »Popoldan grem na trening Olimpije, 

žoge pobiram, pomagam. Sam sem se odločil, da bi to počel. Grem tudi s prijatelji ven v 

mesto pa to. Tudi sam.« V teh aktivnostih uživa. Intervjuvanec 11 je povedal, da gre v 

prostem času na sprehod ali pa gleda televizijo, se druži s skupino iz doma, se spočije. V 

preteklosti je skupaj s strokovno delavko določal potek prostega časa, sedaj ne več. O tem je 

povedal: »Jaz imam zmenjen, da se sam odločim, kaj bom delal. Po navadi sva moja 

strokovna, ona je ponavadi z mano hotla, da piševa naloge, kaj moram delat pa kdaj moram 

pridt. Tak urnik. Ampak pol smo se pa drugač zmenil, da urnika ne rabimo delat, da zdaj 
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urnik lahko sam. Odločim se sam in tko naprej.« Sedaj se torej o poteku prostega časa odloča 

sam. 

4.1.10. Splošno počutje in zadovoljstvo 

Večina pridobljenih podatkov znotraj te kategorije se je nanaša na zdravstveno stanje ali 

nekakšno splošno zadovoljstvo s svojim življenjem. 

Tabela 11: Splošno počutje in zadovoljstvo  

Splošno počutje in zadovoljstvo 

Zaposlitev v običajnem okolju 1 

Intervjuvanec 1   Pravi, da je z življenjem je zadovoljen in se na splošno dobro počuti. 

 Ima nekaj zdravstvenih težav (težave s hrbtom, prehlad). 

Intervjuvanka 2  Na splošno pravi, da je zadovoljna. 

 Utrujena je zaradi veliko dela. 

 Ima nekaj zdravstvenih težav (bolečine v hrbtu). 

Zaposlitev v običajnem okolju 2 

Intervjuvanec 3  Na splošno je zadovoljen. 

 O zdravstvenih težavah ni poročal. 

Intervjuvanka 4  Poročala predvsem o težavah z zdravstvenim stanjem (težave z očmi). 

Intervjuvanka 5  Na splošno je zadovoljna. 

Zaposlitev v varovanem okolju 1 

Intervjuvanka 6  Z življenjem ni preveč zadovoljna, želi si, da bi bila kot brat, ki nima posebnih potreb in 

je bolj samostojen. 

 Njeno zdravstveno stanje se slabša in se z leti počuti vse slabše. 

Intervjuvanec 7  Dobro se počuti in je zadovoljen z življenjem. 

 Trenutno je njegovo zdravstveno stanje kar v redu, imel pa je nekaj težav v preteklosti. 

Intervjuvanka 8  Ima nekaj zdravstvenih težav (bolečine, trebušne težave) in zelo se boji dodatnih zapletov 

in bolezni (predvsem raka). 

Intervjuvanka 9  Z življenjem je zadovoljna. 

 Zdravstveno se dobro počuti, a zase pravi, da ima tudi nekaj napak (svojim posebnim 

potrebam pravi »napake«). 

Zaposlitev v varovanem okolju 2 

Intervjuvanec 10  Z življenjem je zadovoljen in se počuti dobro. 

 Ima vse, kar potrebuje za vsakodnevno življenje. 

 Ima nekaj zdravstvenih težav. 

Intervjuvanec 11  Z življenjem je zadovoljen. 

 Kakšen dan se počuti bolje, kakšen dan slabše. Pove, da ni ves čas samo vesel. 

 Ima nekaj zdravstvenih težav, vendar ima za le-te ustrezna zdravila, zato se dobro počuti. 

 

Zanimivo je, da so prav vsi intervjuvanci, razen intervjuvanke 6 poročali o tem, da so s svojim 

življenjem zadovoljni, čeprav smo znotraj prejšnjih kategorij videli in občutili, da pri vseh 

temu ni tako ter da bi si želeli marsikatere spremembe. Intervjuvanka 6 je zelo iskreno 

povedala, da ni zadovoljna s svojim življenjem in bi si želela življenje, kot ga ima njen brat, 

brez težav, posebnih potreb.  

Znotraj kategorij se je veliko odgovorov nanašalo tudi na zdravstveno stanje posameznikov in 

zdravstveno počutje, saj imajo mnogi izmed njih neke vrste zdravstvenih težav in so o tem 
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odprto govorili. Intervjuvanke 4, 6 in 8 zdravstvene težave precej ovirajo in jih tudi skrbijo, 

ostalim pa ne povzročajo večjih preglavic. 

 

4.2. Interpretacija rezultatov glede na cilje raziskave 

4.2.1. Razlike v delu med zaposlitvami v varovanem okolju in zaposlitvami v običajnem 

okolju 

Tekom raziskave sem imela možnost spoznati tako zaposlitev v varovanem okolju kot 

zaposlitev v običajnem okolju. Med obema vrstama zaposlitve sem videla kar nekaj razlik, ki 

jih predstavljam glede na kategorije, vezane na delo. 

Značilnosti delovnega mesta 

Značilnosti vseh štirih okolij so se med seboj razlikovale, vendar pa so bile opazne tudi 

specifične razlike glede na to, ali gre za zaposlitev v običajnem ali varovanem okolju. Opazila 

sem, da je pri zaposlitvi v običajnem okolju urnik in potek dela bolj strukturirano zastavljen. 

V času dela se od posameznikov pričakuje vztrajno delo, medtem ko v zaposlitvah v 

varovanem okolju sama produktivnost ni toliko pomembna. Čeprav je odmor za kosilo 

določen, si lahko posamezniki odmor oziroma krajšo pavzo vzamejo zelo pogosto in kadar se 

jim zahoče, kar v zaposlitvah v običajnem okolju ni bilo pogosto. Posamezniki v varovanem 

okolju so tekom mojega obiska postorili zelo malo, zdelo se je, da se od njih večjega napora 

in vložka niti ne pričakuje. Pričakovanja do uporabnikov (njihovega dela, produktivnosti, 

obnašanja) v enem in drugem okolju so prav gotovo različna, kar pa ima velik vpliv tudi na 

njihovo produktivnost in končne rezultate. Med pričakovanji do posameznika in končnimi 

rezultati njegovega dela, vedenja ali učenja obstajajo močne povezave, kar so ugotavljali in 

raziskovali že mnogi avtorji (Gomboc, 2011), zato je možen vzrok večje produktivnosti 

posameznikov v običajnem okolju lahko tudi v višjih pričakovanjih do teh uporabnikov s 

strani zaposlenih, strank, družbe. 

Razlika je bila opazna tudi v zaposlitvenih dejavnostih v eni in drugi obliki zaposlitve. Na 

podlagi rezultatov raziskave ugotavljam, da so zaposlitvene dejavnosti, ki jih uporabniki 

opravljajo v zaposlitvah v običajnem okolju, v večini primerov zelo podobne opravilom, ki ga 

opravljajo osebe brez MDR. Pogosto je prilagojen le tempo dela ali zahtevnost dela, in 

največkrat je bilo opazno, da so tisti brez MDR postorili še kakšno stopnjo dela več od tistih z 

MDR, opravilo pa se v svojem bistvu ni razlikovalo (npr. oseba z MDR je postregla en 
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krožnik hrane, oseba brez MDR pa več krožnikov naenkrat). Zaposlitvene dejavnosti v 

varovanih okoljih so se izkazale za drugačne od običajnega dela, posamezniki največkrat 

izdelujejo darilni program ter opravljajo različna ročna dela. V zaposlitvi v običajnem okolju 

so v večini primerov posamezniki v enem dnevu opravljali več različnih del (npr. lepljenje 

akcijskih nalepk, zlaganje artiklov, zalivanje rož …), medtem ko so v zaposlitvi v varovanem 

okolju uporabniki tekom dneva ponavljali eno ali dve različni aktivnosti (npr. kosmičenje vate 

ter napeljevanje vrvice). Slednji so bili večinoma vključeni le v eno od faz izdelovanja in ne v 

izdelavo celotnega končnega produkta. Tudi Migliore, T. Mank, Grossi in P. Rogan (2007) 

ugotavljajo, da posamezniki v zaposlitvi v varovanem okolju največkrat opravljajo repetitivna 

dela ter med drugimi kot najpogostejša omenjajo prav ročna dela. 

Razlike so bile opazne tudi v načinu prihoda in odhoda uporabnikov na delo. Večina 

uporabnikov, ki so zaposleni v običajnem okolju, je na delo prihajalo z javnim prevozom in 

samostojno, večina zaposlenih v varovanem okolju pa z organiziranim prevozom (kombijem) 

in v skupini. Tudi Migliore, Grossi, T. Mank in P. Rogan (2008) v svojem delu navajajo, da je 

za osebe, ki so vključene v zaposlitev v varovanem okolju, največkrat prevoz organiziran s 

strani institucije in se le-tega posamezniki tudi poslužujejo.  

Zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu ter želja po spremembi (delovnega mesta ali na 

delovnem mestu) 

Ko primerjam zadovoljstvo zaposlenih v zaposlitvi v običajnem okolju ter zaposlitvi v 

varovanem okolju, lahko vidim nekaj splošnih razlik, ki pa so odvisne tudi od posameznega 

zaposlitvenega okolja in seveda posamezne osebe. Vsi zaposleni v običajnem okolju so s 

svojim delom zelo zadovoljni ter si na delovnem mestu ne želijo sprememb, poleg tega pa si 

večinoma tudi ne bi želeli zamenjati delovnega mesta. Drugače je med tistimi, ki so zaposleni 

v varovanem okolju. Štirje intervjuvanci od šestih so namreč poročali o nezadovoljstvu nad 

tem, kar delajo, oziroma o delnem zadovoljstvu in bi si želeli, da bi bilo kaj drugače. Isti štirje 

intervjuvanci bi si želeli delovno mesto zamenjati. Glede na to, da so omenjeni štirje 

intervjuvanci vsi vključeni v isto delovno okolje, gre tukaj lahko tudi za nezadovoljstvo nad 

tem specifičnim okoljem. Tudi J. Nettles (2013) poroča o povezavi med zaposlitvijo v 

varovanem okolju in višji stopnji delovnega nezadovoljstva, samozagovorniki z MDR pa 

poudarjajo željo po spremembi, predvsem po vključitvi v »pravo službo« ter zaposlitev v 

običajnem okolju (Dague, 2012). 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljam, da so v splošnem zaposleni v običajnem 

okolju s svojim delovnim mestom bolj zadovoljni in si v manjši meri želijo sprememb kot 

zaposleni v varovanem okolju.   

Odnosi na delovnem mestu 

Odnosi med osebami z MDR v zaposlitvi v običajnem okolju se niso dosti razlikovali od 

odnosov med zaposlenimi z MDR v varovanem okolju, v večini primerov so se med seboj 

dobro razumeli. Ker je v zaposlitvah v varovanem okolju veliko večji odstotek zaposlenih z 

MDR, se nekateri med seboj razumejo bolje, nekateri slabše, medtem, ko se zdi, da zaposleni 

z MDR v običajnem okolju bolj držijo skupaj in se med seboj bolj podpirajo. 

Največja razlika med zaposlitvijo v običajnem in varovanem okolju se je pokazala v odnosu 

med zaposlenimi brez in z MDR. Vsi zaposleni v običajnem okolju namreč v svojem govoru 

niso razlikovali med zaposlenimi brez in z MDR. Vse zaposlene so videli le kot to – 

zaposlene, vse z enakim statusom (čeprav pravno formalno temu ni tako). Prav vsi tisti iz 

zaposlitve v varovanem okolju so med zaposlenimi brez in z MDR delali veliko razliko, kar 

se je pokazalo predvsem preko jezika − terminov, ki so jih uporabljali. Sebe in ostale 

zaposlene z MDR so največkrat imenovali uporabniki, zaposlene brez MDR pa so imenovali 

le zaposleni ali pa tovariši, vodje. Menim, da to prikaže tudi prisotnost hierarhije v 

posameznem delovnem okolju in kakšen položaj zavzemajo zaposleni z MDR med drugimi. 

Že Gersuny in Lefton (1970) sta pisala o tem in omenjala, da se v zaposlitvah v varovanih 

okoljih oz. delavnicah, kot jih imenujeta onadva, vzpostavi hierarhija med uporabniki in 

zaposlenimi. Kasneje pa o jasno vzpostavljeni hierarhiji v teh okoljih poročajo tudi Migliore, 

T. Mank, Grossi in P. Rogan (2007). Na nek način je vzpostavitev hierarhičnih odnosov v 

varovanem okolju tudi razumljiva, saj je v teh okoljih osrednji cilj zaposlenih brez MDR 

usmerjen na posameznike z MDR, na njihovo rehabilitacijo in okupacijo, medtem ko je v 

zaposlitvah v običajnem okolju cilj vseh usmerjen na stranke, osebe z MDR pa so, tako kot 

ostali zaposleni, v službi zato, da se ta cilj izpolni.  

Razlika se je pokazala tudi v odnosu s strankami, saj so o tem imeli možnost več povedati le 

zaposleni v običajnem okolju, ki so v vsakodnevnem stiku z njimi, medtem ko so tisti iz 

varovanega okolja s strankami v stiku le redko in priložnostno, nekajkrat letno. Zaposleni iz 

običajnega okolja so večinoma zelo zadovoljni, da so v stiku s strankami, kljub temu da so 

nekateri v preteklosti naleteli tudi na negativne odzive in izkušnje. Od strank pogosto dobijo 

tudi pohvale za delo, kar jim veliko pomeni. Ravno zaradi vsakodnevnega stika s strankami ti 



62 

 

posamezniki v večji meri razvijajo tudi svoj socialni kapital ter so bolj vključeni v širšo 

družbeno okolje. Blick, Litz, Thornhill in Goreczny (2016) ravno to dvoje umeščajo med 

najpomembnejše pozitivne vidike vključevanja oseb z MDR v zaposlitev v običajno okolje. 

Kober in Eggleton (2005) ugotavljata, da zaradi večje vključenosti v družbo posamezniki, ki 

so zaposleni v običajnem okolju, izkazujejo tudi večji občutek širše družbene pripadnosti, J. 

Nettles (2013) pa med posamezniki v varovanem okolju ugotavlja tudi nižjo stopnjo socialne 

aktivnosti. 

Plačilo (nagrada) za delo in zadovoljstvo z njim 

Ugotavljam, da je plačilo v zaposlitvah v običajnem okolju višje kot v zaposlitvah v 

varovanem okolju. Pri vseh zaposlenih v običajnem okolju mesečni dohodek znaša najmanj 

100 evrov, medtem ko je pri tistih v varovanem okolju bistveno nižji, lahko tudi le nekaj 

evrov na mesec. Večina uporabnikov iz zaposlitve v varovanem okolju se zaveda, da dobijo 

malo denarja, in bi si želeli, da bi dobili več, medtem ko so uporabniki iz zaposlitve v 

običajnem okolju zadovoljni s plačilom. Ena od intervjuvank, ki je v preteklosti delala v 

varovanem okolju, je povedala, da v zaposlitvi v običajnem okolju dobi veliko več kot prej in 

da ne bi želela nazaj na prejšnje delovno mesto. Migliore, Grossi, T. Mank in P. Rogan (2008) 

ugotavljajo enako, Grant (2008) pa omenja še večjo finančno neodvisnost teh posameznikov. 

Čeprav osebe v eni in drugi obliki zaposlitve na teden opravijo približno enako število ur dela, 

se dohodki bistveno razlikujejo. Kljub temu moramo biti pozorni tudi na to, da se razlikuje 

učinek dela ter produktivnost enih in drugih in je zatorej razlika v dohodku lahko tudi 

opravičena. 

Potrebno je omeniti še, da posamezniki, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, 

mesečno prejmejo višje dohodke, vendar je tudi ta dohodek le nagrada. Kljub vključenosti v 

to obliko zaposlitve, so sami še vedno uporabniki programov vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji, formalno pri delodajalcu niso zaposleni in z njim nimajo sklenjenega 

delovnega razmerja. Tako tudi plačila ne prejemajo direktno od delodajalca, njihovo plačilo 

pa ni enako zaposlenim brez MDR. 

Veliko uporabnikov iz obeh oblik zaposlitev je povedalo, da denar, ki ga zaslužijo, največkrat 

varčujejo in si kasneje kupijo kaj večjega ali pa ga porabijo za določene mesečne stroške. 
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Zaznavanje dela s strani intervjuvancev in drugih oseb 

Ugotavljam, da vsi intervjuvanci, ne glede na to, v katerem okolju delajo, na svoje delo 

gledajo zelo podobno. Ne glede na to, ali so posamezniki izrazili nad delom zadovoljstvo ali 

ne, se jim njihovo delo zdi pomembno in vredno, saj so to izrazili čisto vsi.  

Razlike so bile ugotovljene v tem, kako intervjuvanci mislijo, da drugi ljudje zaznavajo 

njihovo delo, saj so večinoma tisti, ki so zaposleni v običajnem okolju, mnenja, da se tudi 

drugim ljudem njihovo delo zdi pomembno. Oni so namreč večkrat deležni pohval strank ter 

sodelavcev, ki jih direktno pohvalijo in tako dobijo več vpogleda v to, kaj si o njihovem delu 

mislijo drugi. 

 

4.2.2. Mnenje oseb z motnjami v duševnem razvoju o lastni zaposlitvi 

Vsi intervjuvanci so o svoji zaposlitvi znali veliko povedati. O nekaterih temah so govorili in 

se izražali lažje, o drugih težje. Večina intervjuvancev je veliko znala povedati o zadovoljstvu 

na delovnem mestu ter o odnosih. Težje so posamezniki jasno izrazili, kakšno delo bi si želeli, 

saj se zdi, da o tem le malo razmišljajo, lahko da se jim zdi takšno razmišljanje celo brez 

pomena, saj so želje težko uresničljive. Skoraj vsi so imeli tudi nekaj težav pri pogovoru o 

plači/ nagradi, saj je le redko kdo vedel točno, koliko denarja prejme za svoje delo, pri čemer 

pa so posamezniki z manj prihodka jasno izrazili, da bi želeli prejemati več denarja.  

Zdelo se je, da je večina uporabnikov pri odgovarjanju iskrena in ima oblikovano svoje 

mnenje glede večine obravnavanih tem, medtem ko so se pri nekaterih vprašanjih ter 

predvsem pri dveh intervjuvancih pogosto pojavljali zaželeni odgovori, za katere nisem 

prepričana, ali so odraz resničnega počutja in stanja.  

Mnenje intervjuvancev o lastni zaposlitvi se je kazalo tekom celega intervjuja, predvsem pa 

takrat, ko so govorili o svojem zadovoljstvu na delu, o odnosih, o zaznavanju pomembnosti 

lastnega dela ter tudi o plačilu. 

Z delovnim mestom in vsem, kar prinaša, so zadovoljni vsi intervjuvanci iz zaposlitve v 

običajnem okolju, medtem, ko so mnenja intervjuvancev iz zaposlitve v varovanem okolju 

deljena. Nekateri s svojo zaposlitvijo niso zadovoljni in bi si želeli spremembe, nekateri so 

delno zadovoljni, spet drugi pa so poročali o zadovoljstvu. V večini primerov so tisti, ki so 

poročali o slabšem zadovoljstvu, v večji meri izražali željo po spremembah na delovnem 

mestu ali celo željo po spremembi delovnega mesta, kar pa je tudi zelo logična povezava. 
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Nekaj izjav posameznikov o njihovem zadovoljstvu na delovnem mestu: 

– »Veš, všeč mi je. Pa da se reče gostilna pa delaš pa ljudi imaš. Meni je to ful všeč. Pa 

vidim tudi, kako se drugi počutijo.« 

– »Tu mi je všeč, ne bi druzga.« 

– »Bi tud kakšno drugo službo, če bi bilo možno. Sam ni možno … Ne vem, kaj bi 

delala.« 

– »Nič ne bi spremenil, sem ful zadovoljen.« 

– »Ja, všeč mi je tukaj. /.../ Všeč mi je, ker sem v družbi.« 

– »Sem bolj zadovoljna kot v VDC-ju.« 

– »Ti je všeč?« »Ne, vse je eno in isto skos.« 

– »Kako se počutiš tukaj?« »Odvisno, od zaposlenih. Če mi težijo, se ne počutim 

dobro.« 

– »Na tem delovnem mestu se počutim tako tako … Sej se dobro počutim, ampak želim 

si, da bi … Saj mi je fajn, bolje mi je tukaj, kot tam, kjer sem bila prej.« 

– »Bi delal kdaj kaj drugega, ampak glede na to, da so tukaj bolj duševno prizadeti, je 

zaenkrat kar v redu tukaj. Zaenkrat ne bi zamenjal pa mislim, da tudi ne bom.« 

– »Ja, rada delam tukaj, ampak najraje bi si pa želela, če bi normalno službo imela in bi 

bila čistilka. Želela bi si biti čistilka, kot moja mama.« 

– »Šla bi drugam delat. Bi se naučila nove stvari delat. Ne bi šla v redno službo, ker ne 

bi zmogla, ne bi bla sposobna tam delat.« 

– »Najmanj mi je všeč, če se tukaj, če se med sabo, če imajo kaj to, opravljanje, če se 

skregajo. To pa sploh ne morem poslušat. Mene to moti tukaj.« 

– »Vse mi je všeč tukaj, vse. Ker delam iz lesa pa to.« 

– »Zelo sem zadovoljen, ker sem v mizarski delavnici. Zdaj sem se ujel. Včasih se nisem 

ujel, zdaj pa sem se v zanko ujel.« 

 

Zanimivo je, da so vsi intervjuvanci poročali o zaznavanju svojega dela kot pomembnega, ne 

glede na to, kako so z njim zadovoljni. To nam pove, da je mnenje intervjuvancev o lastni 

zaposlitvi na nek način pozitivno, oziroma svojo službo vidijo kot pozitivno vsaj v nekem 

vidiku, tudi če se pri delu ne počutijo najbolje. Sklepamo lahko, da bi posamezniki raje 

opravljali svoje delo, kot bili brezposelni, tudi če s svojo zaposlitvijo niso zadovoljni. Tudi 

Eggleton, Robertson, Ryan in Kober (1999) ugotavljajo podobno in v svoji raziskavi navajajo, 
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da zaposleni posamezniki z MDR poročajo o boljši kvaliteti življenja kot brezposelne osebe z 

MDR, ne glede na obliko zaposlitve, v katero so vključeni. 

Mnenje o pomembnosti in vrednosti svoje službe so intervjuvanci izražali preko naslednjih 

izjav: 

– »Ja, velik mi pomeni služba ... Ja pa drugi so zadovoljni, k so lepo postreženi.« 

– »Zmatrana sem, ker skos delam. Ampak jaz rada delam. S takimi, ki so tukaj, jaz rada 

delam. Vidim tudi, kako drugi to vidijo in čutijo, da rada pomagam.« 

– »Ja pomembno se mi zdi to, kar delam.« 

– »Če je tako delo, da lahko delam, mi veliko pomeni.« 

– »Ja, moje delo je pomembno in vredno.« 

 

V povezavi z zgornjo ugotovitvijo, da vsi intervjuvanci svoje delo zaznavajo kot pomembno, 

intervjuvanci, ki so za svoje delo plačani minimalno (to so tisti iz zaposlitve v varovanem 

okolju), menijo, da bi morali dobiti več denarja. Tukaj gre za logično povezavo, saj svoje delo 

vidijo kot pomembno in so torej mnenja, da bi morali zanj dobiti ustrezno plačilo. 

– »Bolj mi je všeč kot v VDC-ju. Tam ne dobiš tok denarja. Tam dobijo 50,40,15.« 

– »100 pa še neki dobim na mesec nagrade. Sem bolj zadovoljna kot v VDC-ju.« 

– »Mmm, premalo.« 

– »Lahko bi več denarja dobili, ampak …« 

– »Zadovoljen sem, ko dobim višjo nagrado, k mi to pomeni veliko, kot da bi imel 

kakšno, tko kot tekmovalci dobijo medaljo.« 

Ravno zadnja izjava enega od intervjuvanec iz zaposlitve v varovanem okolju nam pokaže, da 

ima raven dohodka tudi psihološki pomen, ne le finančni. T. Lamovec (2003) pravi, da 

plačano delo predstavlja tudi vir samopotrditve ter priča o tem, da smo delo zmožni dobro 

opraviti. D. Zaviršek idr. (2015) pa pišejo tudi, da plačana zaposlitev pozitivno vpliva na 

duševno zdravje posameznikov z MDR. 

Mnenje posameznih intervjuvancev o lastni zaposlitvi je podrobneje predstavljeno tekom 

poglavja 4.1. 
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4.2.3. Vpliv zaposlitve v varovanem okolju na kvaliteto življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju v primerjavi z zaposlitvami v običajnem okolju 

Kvaliteto življenja intervjuvanih sem analizirala glede na kategorije kvalitete življenja po 

Schalocku (1997), ki raziskuje to tematiko prav pri osebah z MDR. O kvaliteti življenja 

govori kot o »rezultatu zadovoljitve osnovnih potreb in izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v 

družbenem okolju«. Med elemente ali kategorije kvalitete življenja oseb z MDR uvršča 

naslednje: emocionalna dobrobit, medosebni odnosi, materialna dobrobit, osebni razvoj, 

fizično počutje in dobrobit, samoodločanje, socialna vključenost in pravice (Schalock, 1997). 

Odgovore in izjave intervjuvancev sem umestila v zgoraj omenjene kategorije ter jih 

primerjala glede na obliko zaposlitve, v katero so vključeni. 

Emocionalna dobrobit (občutek varnosti, sreča, zadovoljstvo, duhovnost …) 

Pri sodelujočih v naši raziskavi, se je izkazalo, da oblika zaposlitve na kategorijo emocionalna 

dobrobit vpliva le delno. Ni se pokazalo, da bi bili vsi, ki so vključeni v zaposlitev v 

običajnem okolju, bolj zadovoljni s svojim življenjem, bi občutili večjo varnost, srečo kot 

tisti, ki so vključeni v zaposlitev v varovano okolje. Vse omenjene podkategorije so namreč v 

veliki meri odvisne še od ostalih dejavnikov. Ena od intervjuvank, ki je vključena v zaposlitev 

v običajnem okolju in je z delovnim mestom zelo zadovoljna, je na primer v času intervjuja 

imela hudo in težko obdobje v svojem privatnem življenju, zaradi česar nad svojim življenjem 

ni bila zadovoljna in se ni počutila dobro. Sicer je omenila, da ji služba pomaga pozabiti na te 

skrbi, vendar pa vseeno oblika zaposlitve ni bila tista, ki bi v večji meri izboljšala njeno 

emocionalno dobrobit. Če izvzamemo omenjeno intervjuvanko, so sicer vsi ostali zaposleni v 

zaposlitvi v običajnem okolju poročali o splošnem zadovoljstvu, sreči in dobrem čustvenem 

počutju.  

Tudi zaposleni v zaposlitvah v varovanem okolju so poročali o zadovoljstvu s svojim 

življenjem, le ena intervjuvanka je bolj jasno izrazila nezadovoljstvo nad življenjem in kot 

razlog navedla: »… ker imam brata in on gre povsod lahko, jaz pa ne morem.« Vsi ostali, tudi 

tisti, ki so sicer poročali o nezadovoljstvu nad službo ter o želji za spremembo delovnega 

mesta, so poročali o splošnem dobrem počutju in zadovoljstvu.  

Kljub temu da je večina vseh intervjuvancev na vprašanja o splošnem zadovoljstvu, počutju in 

sreči odgovarjala zelo pozitivno, pa moramo v zakup pri interpretaciji teh odgovorov vključiti 

tudi odgovore, vezane na zadovoljstvo v službi. Kvaliteta delovnega življenja je močno 
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povezana s kvaliteto življenja in zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva tudi na splošno 

zadovoljstvo in srečo (Kiernan in Marrone, 1997). Prav zadovoljstvo z delovnim mestom in 

delom, ki ga posameznik opravlja, velja za enega izmed glavnih spodbujevalcev kvalitete 

življenja (Schalock, 1997). Potemtakem posamezniki, ki so poročali o nezadovoljstvu na 

delovnem mestu in bi si želeli spremembe, pri kategoriji emocionalna dobrobiti dosegajo 

nižjo stopnjo zadovoljstva in sreče, kar pa so bili v večini primerov zaposleni v varovanem 

okolju. O višji stopnji emocionalne dobrobiti med zaposlenimi v običajnem okolju govorijo 

tudi Beyer, Brown, Akandi in Rapley (2010). 

Rezultati naše raziskave nakazujejo, da oblika zaposlitve torej na podkategorijo emocionalna 

dobrobit vpliva delno in do določene mere. 

Medosebni odnosi (prijateljstva, interakcije z drugimi, družina …) 

V kategorijo medosebni odnosi spadajo različne vrste odnosov − prijateljski, partnerski, 

družinski, širša socialna mreža. Na nekatere izmed teh vrst odnosov ima oblika zaposlitve 

večji vpliv, na druge manjši. 

Ugotavljam, da so prijateljski odnosi znotraj obeh oblik zaposlitve lahko dobri ali slabi. Na 

prijateljske odnose znotraj delovnega okolja oblika zaposlitve vpliva, in sicer se to kaže 

predvsem pri večji povezanosti zaposlenih z MDR v zaposlitvi v običajnem okolju ter v 

prijateljskih odnosih s sodelavci brez MDR, prav tako v zaposlitvi v običajnem okolju. V 

zaposlitvah v običajnem okolju zaposleni sklepajo prijateljske odnose s sodelavci z in brez 

MDR. Vsi intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju so poročali o tem, da se zelo dobro 

razumejo s sodelavci z MDR in zdi se, da so še bolj povezani oziroma bolj »držijo skupaj«, 

kot bi sicer, kar je najverjetneje posledica tudi tega, da so tam v manjšini. Z zaposlenimi brez 

MDR so poročali o dobrih odnosih, ne pa o globljih odnosih, prav tako pa niso omenjali, da bi 

se s katerim od sodelavcem brez MDR družili tudi izven delavnega časa. Ravno Dixon in 

Reddacliff (2011) opozarjata, da dobri odnosi na delovnem mestu še ne pomenijo, da bodo 

sodelavci brez in z MDR skupaj preživljali prosti čas ter da so njihovi odnosi največkrat 

omejeni le na čas preživet v službi. 

Zaposleni v varovanem okolju so poročali o mešanih odnosih z drugimi zaposlenimi z MDR 

− nekateri se med seboj razumejo bolje, drugi slabše. O odnosih z zaposlenimi brez MDR 

težko govorimo kot o prijateljskih, zaradi močno vzpostavljene hierarhije, ki pa je na nek 

način razumljiva, saj so v teh okoljih tisti brez MDR zaposleni z namenom, da so v pomoč, 
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podporo in usmerjanje osebam z MDR in je njihov cilj dela usmerjen na uporabnike z MDR. 

Že sama narava in organizacija zaposlitve v varovanem okolju sami po sebi narekujeta 

vzpostavitev določene hierarhije. 

Na podlagi rezultatov ugotavljam, da so prijateljski odnosi izven delovnega okolja z obliko 

zaposlitve zelo malo povezani, saj se posamezniki v prostem času družijo z različnimi 

osebami, ki so ali pa tudi niso vključeni v enako zaposlitveno okolje kot oni sami. 

Pokazalo se je, da tudi na družinske odnose oblika zaposlitve ne vpliva, saj so posamezniki iz 

obeh zaposlitev opisovali različne odnose (slabše in boljše) s svojimi družinskimi člani in 

povezava med tema dvema elementoma ni nastala. 

Partnerski odnos in oblika zaposlitve sta se izkazala kot povezana, vendar pa moramo biti pri 

interpretaciji tega tudi previdni. Vsi intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju, razen 

enega, so v partnerskih zvezah, ki trajajo že nekaj časa. Med intervjuvanci iz varovanega 

okolja je v partnerskem odnosu le en posameznik, ostali ne. Tako bi lahko rekli, da zaposlitev 

vpliva na to, ali je posameznik v partnerskem odnosu, vendar moramo pogledati tudi širšo 

sliko. Nihče od posameznikov, ki je v partnerskem odnosu, ni poročal o tem, da bi partnerja 

spoznal na delovnem mestu ali zaradi službe, ki jo ima, temveč gre največkrat za odnos, ki je 

nastal zaradi vključenosti v isto bivalno enoto ali organizacijo. Ena od možnih interpretacij za 

nastalo povezavo je tudi, da so v običajnem okolju večinoma zaposleni tisti, ki so bolj 

samostojni ter imajo boljše socialne veščine ter torej zaradi teh lastnosti lažje sklepajo 

partnerske odnose.  

Medosebni odnosi znotraj širše socialne mreže in oblika zaposlitve so se izkazali za povezane. 

Ugotavljam, da imajo posamezniki, ki so vključeni v zaposlitev v običajnem okolju, razvito 

širšo socialno mrežo, in sicer predvsem odnose z več osebami, ki nimajo MDR. Zaradi oblike 

zaposlitve, v katero so vključeni, so vsakodnevno tudi v interakciji z mnogimi strankami, 

posamezniki brez MDR. Tudi Forrester-Jones, Jones, Heason in Di Terlizzi (2004) 

ugotavljajo, da zaposlitev v običajnem okolju osebam z MDR omogoča več priložnosti za 

razvoj socialne mreže, medtem ko Novak, P. Rogan in T. Mank (2011) opozarjajo, da so ti 

posamezniki na delovnem mesti kljub temu lahko še vedno izolirani.  

Na širšo socialno mrežo z drugimi osebami z MDR (izven delovnega mesta) sama zaposlitev 

ne vpliva toliko, saj posamezniki odnose sklepajo tudi v bivalnih enotah ali organizacijah za 

osebe z MDR. 
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Rezultati nakazujejo, da so medosebni odnosi in oblika zaposlitve povezani, vendar le v 

nekaterih vidikih. Oblika zaposlitve najbolj vpliva na širšo socialno mrežo ter deloma 

prijateljske odnose, manj na partnerske odnose ter najmanj na družinske odnose. Izkazalo se 

je, da imajo bolj razvito širšo socialno mrežo ter boljše prijateljske odnose posamezniki iz 

zaposlitve v običajnem okolju. To jim omogoča že sama vsakodnevna vključenost v okolje 

(Wehman, 2003), lahko pa ti posamezniki že pred zaposlitvijo izkazujejo boljše socialne 

veščine in je to tudi eden od razlogov, da se v zaposlitev v običajnem okolju sploh lahko 

dobro vključijo. 

Materialna dobrobit (zaposlitev, socialno ekonomski status, finančna preskrbljenost …) 

Materialna dobrobit je ena od kategorij kvalitete življenja, na katero oblika zaposlitve najbolj 

vpliva. Vsi posamezniki iz zaposlitve v običajnem okolju so namreč poročali o prejemanju 

mnogo višjih dohodkov kot tisti iz zaposlitve v varovanem okolju. Sam socialno-ekonomski 

status sicer glede na obliko zaposlitve ni spremenjen, saj na to v veliki meri vpliva status 

invalida, ki pa ga imajo vsi intervjuvanci.  

Intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju so tekom intervjuja bolj pogosto omenjali, da 

gredo v prostem času v restavracijo, kino, koncerte, kar lahko pripišemo tudi večjemu 

dohodku in torej finančni zmožnosti za te dejavnosti.  

Glede na vzorec v naši raziskavi ugotavljam, da zaposlitev v običajnem okolju pozitivno 

vpliva na materialno dobrobit posameznikov. O tem, da posamezniki v zaposlitvi v običajnem 

okolju zaslužijo več, pišejo mnogi avtorji in govorijo o boljši finančni preskrbljenosti teh 

posameznikov (Migliore, Mank, Grossi in Rogan, 2007; Migliore, Grossi, Mank in Rogan, 

2008) ter o njihovi večji finančni neodvisnosti (Grant, 2008). V slovenskem prostoru so do 

podobnih ugotovitev prišli tudi D. Zaviršek idr. (2015). 

Osebni razvoj (izobrazba, veščine, osebna kompetentnost …) 

Kategorija osebni razvoj s svojimi podelementi pomeni možnost posameznika, da se 

izobražuje, razvija svoje veščine in sposobnosti ter lastno kompetentnost in dosega s tem 

povezano samouresničevanje (Schalock, 1997). 

Ugotavljam, da oblika zaposlitve na osebni razvoj vpliva, ni pa edini dejavnik, ki vpliva na to 

kategorijo, saj svoje veščine, kompetentnost lahko razvija tudi izven delovnega mesta. 
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Posamezniki, ki so zaposleni v običajnem okolju, so poročali o marsikaterih veščinah, ki jih 

na svojem delovnem mestu morajo znati opravljati in so se jih večinoma priučili tekom dela 

na tem delovnem mestu. Intervjuvanci tekom delovnega dne opravljajo več različnih 

dejavnosti, ki predstavljajo razvoj raznolikih kompetenc (sortiranje izdelkov, urejanje polic, 

strežba, delo v kuhinji, skrb za rože …), zaradi vključenosti v okolje ter stika s strankami pa 

vsakodnevno razvijajo tudi socialne veščine. V zaposlitvi v običajnem okolju se namreč osebe 

z MDR preko opazovanja oseb brez MDR in interakcij z njimi direktno učijo socialnih veščin 

in ustreznega vedenja (Wehman, 2003). 

Ker vsi intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju na delovno mesto prihajajo sami (z 

javnim prevozom ali peš), preko vključenosti v to delovno mesto razvijajo tudi samostojnost 

ter veščino uporabe javnih prevoznih sredstev. Ker je običajno delovno okolje manj 

predvidljivo in je v njem povečan tudi pojav manj prijetnih situacij, posamezniki razvijajo 

tudi veščine spopadanja s takšnimi situacijami. Večina intervjuvancev iz zaposlitve v 

običajnem okolju je povedala, da se pri svojem delu čutijo kompetentne in menijo, da ga 

dobro opravljajo, saj to zaznajo sami ali pa dobijo pohvale s strani sodelavcev in/ali strank. 

Uporabniki zaposlitve v običajnem okolju preko vključenosti na svoje delovno mesto 

razvijajo mnoge veščine ter si gradijo občutek kompetentnosti. Njihovo delovno mesto torej v 

precejšnji meri pripomore k osebnemu razvoju in rasti ter preko tega k izboljšanju kvalitete 

življenja. 

Posamezniki, zaposleni v varovanem okolju, preko svojega dela prav tako razvijajo določene 

veščine in poročali so o tem, da so se mnogo teh priučili z vključitvijo v delavnice. 

Pridobljene veščine so v večini opravljanje različnih ročnih del (šivanje, pletenje s pomočjo 

stroja, cufanje, navijanje vrvic …). Ker posamezniki večinoma opravljajo eno ali dve različni 

dejavnosti tekom celega dneva, je nabor pridobljenih veščin manjši kot pri tistih, ki so 

zaposleni v običajnem okolju. Poleg tega se v manjši meri srečujejo s strankami, njihova 

vljučenost v lokalno okolje (preko zaposlitve) pa je slabša in zaradi tega je zmanjšano tudi 

razvijanje različnih socialnih veščin. Večina uporabnikov na delo pride z organiziranim 

prevozom, tako da imajo manj priložnosti za razvijajnje veščin uporabe javnega prevoza. 

Delo v običajnem okolju posameznikom omogoča  razvoj večjega nabora veščin in 

kompetenc kot delo v varovanem okolju in torej v večji meri pripomore k osebnemu razvoju 

in rasti ter preko tega k izboljšanju kvalitete življenja. O tem pišejo tudi Migliore, T. Mank, 

Grossi in P. Rogan (2007), Forrester-Jones, Jones, Heason in Di Terlizzi (2004) pa omenjajo 
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še, da pri tistih v običajnem okolju lahko pogosteje vidimo razvoj ter izboljšanje različnih 

veščin, je pa to odvisno tudi od posameznega zaposlitvenega okolja in delovnih aktivnostih, ki 

jih posameznik na delu opravlja. Pozorni moramo biti tudi na to, da lahko tisti, ki se uspešno 

vključijo v zaposlitev v običajnem okolju, že pred tem obvladajo več veščin ali pa se teh lažje 

in hitreje naučijo. Heyman, Stokes in Siperstein (2016) omenjajo ravno povezanost med višjo 

stopnjo adaptivnega vedenja (konceptualne, socialne in praktične veščine) ter pogostejšo in 

boljšo vključenostjo v običajno delovno okolje. 

Kakšne veščine posamezniki v nekem okolju razvijejo, je prav gotovo odvisno tudi od 

pričakovanj do vključenih z MDR s strani drugih (zaposlenih brez MDR, strank, širše 

družbe), saj mnogi avtorji namreč ugotavljajo velik vpliv pričakovanj na rezultate dela ali 

procesa (Gomboc, 2011). 

Posamezniki različne veščine in kompetence, spretnosti lahko razvijajo tudi izven delovnega 

okolja. Tako intervjuvanci iz običajnega okolja kot tisti iz varovanega okolja, so omenili, da 

se udeležujejo različnih aktivnosti znotraj njihove bivalne skupnosti ali pa preko organizacij 

za odrasle z MDR (kjer se učijo angleščine, plesa, športa ipd.). Pridobivanje veščin in osebni 

razvoj izven delovnega okolja se nista izkazala za povezanega z obliko zaposlitve. 

Fizična dobrobit (zdravje, šport in rekreacija, prehranjevanje …) 

Kategorija fizične dobrobiti vključuje posameznikovo zdravstveno stanje, prehranjevanje, 

rekreativne dejavnost in ukvarjanje s športom, zdravstveno zaščito, prostočasne aktivnosti ipd. 

(Schalock, 1977). 

Ugotavljam, da oblika zaposlitve na to kategorijo kvalitete življenja vpliva le malo oziroma 

skoraj nič. Posamezniki iz zaposlitev v obeh okoljih so poročali o raznovrstnih zdravstvenih 

težavah. Večino teh imajo že od rojstva, nekatere so starostno pogojene, le malo pa je bilo 

takih, ki bi bile vezane na delo. Od vseh intervjuvancev sta le dva iz zaposlitve v običajnem 

okolju omenila, da sta zaradi napornega dela večkrat utrujena, omenjala pa sta tudi bolečine s 

hrbtom, ki jih deloma pripisujeta načinu in obsegu dela. V njunem primeru njuna zaposlitev 

vpliva na zdravstveno počutje, pri čemer pa je zanimivo, da kljub zdravstvenim težavam raje 

delata, kot počivata doma. Delo jima namreč toliko pomeni, da si ne želita vzeti prostega dne, 

tudi če to pomeni, da sta bolj utrujena.  



72 

 

Intervjuvanci se v različni meri ukvarjajo s športnimi aktivnostmi. Ali so v prostem času 

vključeni v rekreativne dejavnosti, je odvisno od drugih dejvnikov, kot so vključenost v 

organizacije za osebe z MDR, aktivnosti, organizirane znotraj bivalne enote ipd.  

Tudi ostali indikatorji te podkategorije − prehranjevanje, zdravstvena zaščita itd. so odvisni 

od drugih dejavnikov in ne od oblike zaposlitve. 

Le redke raziskave ugotavljajo povezanost med tipom zaposlitve in fizično dobrobitjo 

posameznikov. Beyer, Brown, Akandi in Rapley (2010) ugotavljajo, da tip zaposlitve na 

fizično dobrobit nima pomembnega vpliva. Spet druge raziskave kažejo, da zaposlitev v 

običajnem okolju lahko pripomore k boljši fizični dobrobiti posameznikov, saj so ti bolj 

aktivni (Bray, 2003), vendar pa je to zelo odvisno od posameznega delovnega okolja in 

zaposlitvenih aktivnosi, ki jih posameznik opravlja. 

Samoodločanje (avtonomija, možnost izbire, zastavljeni cilji) 

Schalock (1997) v kategorijo samoodločanja vključuje naslednje indikatorje: avtonomija, 

možnost izbire in delanja lastnih odločitev, kontrola nad lastnim življenjem ipd.  

Med intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem okolju in zaposlitve v varovanem okolju pri 

večini indikatorjev te kategorije ni bilo opaziti razlik. Tako eni kot drugi so namreč poročali o 

tem, da se o nekaterih stvareh odločajo pretežno sami ali pa se namesto njih odločijo drugi 

(npr. kako bodo preživeli prosti čas ali kako bodo zapravili denar). Bolj kot njihova zaposlitev 

je na to kategorijo vplivala njihova bivanjska situacija ter odnosi tam. Namesto nekaterih se 

namreč o preživljanju prostega časa odločijo varuhi v bivalnih enotah ali starši, spet drugi pa 

se o tem odločajo sami. 

V tej kategoriji se je med enimi in drugimi intervjuvanci največja razlika pokazala v stopnji 

avtonomije. Zaposleni v običajnem okolju so namreč bolj samostojni tako pri opravljanju dela 

kot tudi pri uporabi javnega prevoza ter preživljanju prostega časa. Poročali so namreč o tem, 

da sami vedo, kaj morajo na delovnem mestu narediti in da le redko potrebujejo usmeritev 

sodelavcev ali šefov. Poleg tega so poročali o samostojni uporabi javnega prevoza, večkrat pa 

gredo tudi samostojno v kino, na koncert, v gostilno ipd. O vsem tem so poročali vsi 

zaposleni iz zaposlitve v običajnem okolju, medtem ko sta med intervjuvanci iz varovanega 

okolja o samostojni uporabi javnega prevoza ter samostojnem obiskovanju prostočasnih 

dejavnosti poročala le dva. O višji stopnji avtonomije med posamezniki, ki so zaposleni v 

običajnem okolju, poročata tudi Kober in Eggleton (2005). 
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Ugotavljam, da oblika zaposlitve in samoodločanje nista povezana v veliki meri, razen pri 

kategoriji avtonomije, katere večjo stopnjo dosegajo intervjuvanci iz zaposlitve v običajnem 

okolju. Pri interpretaciji slednje ugotovitve moramo biti previdni ter upoštevati, da so lahko 

posamezniki, ki so vključeni v običajno okolje, že pred vključenostjo v to obliko zaposlitve 

izkazovali večjo stopnjo avtonomije in je bil to tudi eden od razlogov, da so se lahko v 

običajno okolje tudi dobro vključili in delo v tem okolju dobro opravljajo. Ravno na to 

opozarjata tudi Kober in Eggleton (2005). 

Socialna vključenost (sprejetost, socialni status, podpora in pomoč …) 

Indikatorji kategorije socialna vključenost so: sprejetost posameznika znotraj skupnosti, 

morebitne razvite družbene vloge, podpora in pomoč, ki jo ima posameznik na razpolago ipd. 

(Schalock, 1997). 

Kategorija socialna vključenost je ena izmed kategorij kvalitete življenja, na katero oblika 

zaposlitve najbolj vpliva. Že samo preko delovnega mesta so posamezniki v običajnem okolju 

v lokalno skupnost in na splošno družbo bolj vključeni kot posamezniki iz zaposlitve v 

varovanem okolju. Intervjuvanci, ki so zaposleni v običajnem okolju, se namreč vsakodnevno 

srečujejo z velikim številom strank, poleg tega pa so vključeni v relativno velike kolektive, v 

katerih je večina zaposlenih brez MDR. Intervjuvanci iz zaposlitve v varovanem okolju se le 

redko srečajo s strankami (gre za posebne priložnosti, kot so novoletni sejmi ipd.), v okolju, 

kjer so zaposleni, pa prevladujejo posamezniki z MDR.  

Izkazalo se je, da se posamezniki iz zaposlitve v običajnem okolju tudi izven delovnega časa 

v večji meri vključujejo v različne običajne aktivnosti družbe. Vsi intervjuvanci, razen ene, so 

namreč omenili, da gredo pogosto v kino, v restavracijo, na koncert ipd. Poleg tega se v 

družbo vključujejo tudi preko redne uporabe javnega prevoza, ki ga potrebujejo, da pridejo v 

službo in domov. Kar se tiče občutka sprejetosti na delovnem mestu, so intervjuvanci 

povedali, da se počutijo dobro, sprejeto tako s strani sodelavcev kot s strani strank. Nekajkrat 

se je sicer že pripetilo, da so občutili neodobravanje s strani drugih (npr. sodelavcev študentov 

ali pa kakšnih strank), vendar se to pripeti zelo redko, v preteklosti pa so s pomočjo drugih 

sodelavecv ali nadrejenih takšne situacije uspeli uspešno razrešiti.  

Večina intervjuvancev iz zaposlitve v varovanem okolju je v veliko manjši meri omenjala 

vključevanje v družbo v prostem času. O tem sta več povedala le dva intervjuvanca, ki živita 

doma (in ne v bivalni skupini) in samostojno prihajata na delo. Eden je omenil, da se 
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udeležuje treningov Olimpije, kjer pomaga pri pobiranju žog ter da gre pogosto v center 

mesta, druga intervjuvanka pa je omenila, da hodi na pilates, gre s prijatelji na kavo ipd. 

Ostali intervjuvanci se večinoma v družbene aktivnosti vključujejo preko bivalne skupnosti in 

skupaj z ostalimi sostanovalci, nikoli (ali zelo redko) pa sami. Na vključenost v okolje poleg 

oblike zaposlitve vplivata tudi bivalna situacija ter organizacija znotraj te.  

Glede na rezultate raziskave ugotavljam, da oblika zaposlitve vpliva na socialno vključenost 

posameznikov, pri čimer so zaposleni iz zaposlitve v običajnem okolju v družbo in lokalno 

skupnost vključeni bolje kot tisti, ki so zaposleni v varovanem okolju. O tem govorijo tudi 

Migliore, T. Mank, Grossi in P. Rogan (2007), ki kot eno od prednosti zaposlitve v običajnem 

okolju omenjajo ravno večjo stopnjo družbene vključenosti. 

Kober in Eggleton (2005) v raziskavi ugotavljata, da posamezniki, ki so vključeni v zaposlitev 

v običajnem okolju, poročajo o višji stopnji pripadnosti skupnosti ter vključenosti v družbo. 

Tudi dejstvo, da posamezniki preko zaposlitve v običajnem okolju prevzamejo vlogo 

uslužbencev, pripomore k boljšemu družbenem uveljavljanju, saj preko tega pridobijo tudi 

pomembno socialno vlogo (Grant, 2008).  

Pravice  

Shalock (1997) med indikatorje za kategorijo pravice uvršča: upoštevanje posameznikovih 

državljanjskih pravic ter zakonskega varstva, možnost sodelovanja na volitvah, zasebnost, 

dostopnost ipd. 

Oblika zaposlitve na to kategorija delno vpliva, in sicer predvsem, ko govorimo o pravici do 

vključevanja v družbo (3. ter 19.člen Konvencije o pravicah invalidov), ko govorimo o pravici 

do ustreznega dela in plačila (27. člen Konvencije o pravicah invalidov) ter ko govorimo o 

večji samostojnosti in mobilnosti (20. člen Konvencije opravicah invalidov). Intervjuvanci, ki 

so zaposleni v običajnem okolju, imajo namreč omenjene tri pravice zaradi oblike svoje 

zaposlitve uresničene v večji meri kot tisti, ki so zaposleni v varovanem okolju (Konvencija o 

pravicah invalidov, 2008). 

Na večino pravic vseh intervjuvancev v raziskavi pa bolj kot oblika zaposlitve vpliva njihov 

zakonski status ter socialni status, ki jim ga, kot osebi z MDR pripiše družba. 
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Povzetek  

Po pregledu vseh kategorij kvalitete življenja po Schalocku (1997) vidimo, da oblika 

zaposlitve na nekatere kategorije vpliva bolj in na druge manj. 

Dobljeni rezultati nakazujejo, da oblika zaposlitve najbolj vpliva na kategoriji materialne 

dobrobiti ter socialne vključenosti. Pri teh dveh kategorijah intervjuvanci iz zaposlitve v 

običajnem okolju dosegajo višje rezultate kot tisti iz zaposlitve v varovnem okolju. 

Na kategorije emocionalna dobrobit, medosebni odnosi, osebni razvoj, samoodločanje ter 

pravice oblika zaposlitve vpliva delno. V izbrani skupini se je večinoma pokazalo, da oblika 

zaposlitve vpliva na elemente znotraj teh kategorij, ki so vezani na delovno okolje (npr. 

zadovoljstvo na delovnem mestu, odnosi na delovnem mestu, razvoj veščin na delovnem 

mestu ipd.). Tudi tu so tisti iz zaposlitve v običajnem okolju dosegali višje rezultate kot tisti iz 

zaposlitve v varovanem okolju. 

Najmanjša povezava se je pokazala med obliko zaposlitve ter kategorijo fizične dobrobiti. Tu 

razlik med intervjuvanci iz ene in druge zaposlitve ni bilo zaznati. 

Upoštevaje vse kategorije kvalitete življenja lahko na podlagi rezultatov izbrane skupine 

sodelujočih zaključimo, da na celostno kvaliteto posameznikovega življenja oblika zaposlitve 

torej vpliva delno in do določene mere ter ni edini dejavnik, ki nanjo vpliva, pri čemer pa je 

gotovo med pomembnimi. Rezultati so pokazali, da višjo kvaliteto življenja dosegajo 

posamezniki iz zaposlitve v običajnem okolju. 

  



76 

 

SKLEP 

Magistrsko delo je prikazalo pomen vključenosti posameznikov z MDR v čim bolj običajno 

delovno okolje in družbo. Vpliv zaposlitve v običajnem okolju na kvaliteto življenja oseb z 

MDR so ugotavljali že mnogi avtorji, v pričujoči raziskavi pa sem to potrdila tudi sama.  

Med obema oblikama zaposlitve so se potrdile razlike v glavnih značilnosti delovnega mesta 

(delavnik, zaposlitvene dejavnosti, prevoz na delo, odmor), zadovoljstva enih in drugih 

intervjuvancev, medosebnih odnosov na delovnem mestu ter plačila. Najmanjše razlike so se 

pokazale v zaznavanju pomembnosti dela s strani intervjuvancev samih, saj se tako enim kot 

drugih njihovo delo zdi zelo pomembno in vredno. 

Kot sem predvidevala že vnaprej, se zaposlitev ni izkazala kot edina determinanta kvalitete 

življenja, je pa kljub temu pomembna, njen vpliv na izboljšanje posameznih dejavnikov 

kvalitete življenja pa ni zanemarljiv. Največja povezanost med zaposlitvijo in kvaliteto 

življenja se je pokazala na področju socialne vključenosti in materialne dobrobiti, v prid 

zaposlitvi v običajnem okolju. Zaposleni v običajnem okolju so tudi pri ostalih dejavnikih 

kvalitete življenja izkazovali boljše rezultate, vendar pa je bil vpliv zaposlitve nanje delni ter 

se je nanašal večinoma na elemente, ki so vezani na delovno okolje (npr. zadovoljstvo na 

delovnem mestu, odnosi na delovnem mestu, ipd.) . Pri kategoriji fizične dobrobiti razlik med 

enimi in drugimi intervjuvanci ni bilo zaznati. 

Menim, da raziskava pripomore k razvoju stroke, predvsem na področju odraslih z MDR in še 

bolj specifično njihovega zaposlovanja. Raziskava je pokazala, da je pomembno, da se 

posamezniki z MDR v čim večji meri vključujejo v zaposlitveno sfero v običajnem okolju in 

da trud vseh vključenih (delodajalcev, mentorjev, uporabnikov) ni zaman. Posebej pomemben 

prispevek raziskave je v tem, da prikaže mnenje oseb z MDR v neobdelani obliki in preko 

njihovih citatov. Menim, da tudi dober odziv sodelujočih prikaže, da radi delijo svoje izkušnje 

in misli, saj so se v sodelovanje vsi z veseljem vključili in da nimajo veliko podobnih 

priložnosti. 

Raziskava ima tudi nekaj omejitev in možnosti za nadgradnjo. Zaradi majhnega števila 

vključenih ne moremo govoriti o splošnih ugotovitvah, zato bi bilo v nadaljnje raziskave tega 

področja pomembno vključiti večje število sodelujočih ali pa izvesti metaanalize že izvedenih 

raziskav. Zanimivo bi bilo podobno raziskavo izvesti tudi s kvantitativnim pristopom, še 

posebej, če bi bilo vključenih več sodelujočih.  Tudi longitudinalna izvedba podobne 
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raziskave, pri kateri bi raziskovalec v posameznem delovnem okolju preživel še več časa in v 

tematiko pridobil globlje uvide, bi bila smiselna nadgradnja pričujoče raziskave, saj sem sama 

z le nekaj urami opazovanja dobila omejen vpogled v omenjena delovna okolja.  

Tekom pisanja magistrskega dela se mi je odprlo še mnogo dodatnih vprašanj in idej za 

nadaljnjo raziskovanje. Zdi se mi, da bi bilo zaposlitev v običajnem okolju zanimivo raziskati 

s perspektive sodelavcev brez MDR in s strani delodajalcev, ki posameznikom z MDR sploh 

omogočajo, da se v običajno delovno okolje lahko vključijo. Tudi študija primera tranzicije iz 

varovanega v običajno delovno okolje in morebitne ovire, povezane s tem, bi bila smiseln 

nadaljnji korak v raziskovanju področja zaposlovanja teh oseb. 

Menim, da je v Sloveniji zaznati vedno večjo težnjo po boljši vključenosti posameznikov z 

MDR v običajno okolje (delovno, izobraževalno, bivalno), pri čemer pa se predvsem na 

področju dela in zaposlovanja srečamo z zakonskimi omejitvami. Zakon o socialnem 

vključevanju invalidov, ki je trenutno v pripravi, na tem področju obljublja veliko in upam, da 

bo v praksi dobro sprejet in izkoriščen.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Opazovalna shema 

Opazujem: Vprašanja za pomoč: Delovno okolje: 

________________ 

ODNOSE MED OSEBAMI 

(SODELAVCI) Z MDR 

 

Kakšen je odnos, komunikacija med 

osebami z MDR? 

Kakšna je interakcija v času odmora? 

S kom se med delom pogovarjajo? O 

čem? 

 

ODNOSE MED OSEBAMI 

(SODELAVCI) Z MDR IN 

BREZ MDR 

 

Ali imajo stik z osebami brez MDR- 

strankami? 

Kakšen odnos imajo sodelavci brez 

MDR do njih? 

Kakšna je komunikacija med 

zaposlenimi brez in z MDR? 

O čem se pogovarjajo? 

 

ODNOSE MED OSEBAMI Z 

MDR IN 

NADREJENIMI/ASISTENTI 

Kakšen odnos imajo nadrejeni brez 

MDR do njih? 

Kakšna je komunikacija med 

nadrejenimi in OMDR? 

 

 

DELO Kakšna dela opravljajo? 

Ali v istem dnevu opravijo več 

različnih, raznolikih del (kakšnih)? 

Kako uspešni so pri opravljanju 

svojega dela? 

Kdo jim pomaga, nudi podporo? 

Ali sami poiščejo pomoč, ko to 

potrebujejo? 

So vešči del, ki jih opravljajo? 

Ali si sami poiščejo delovno 

dejavnost? Sami opazijo dela, ki jih je 

potrebno opraviti? 

Se znajdejo v prostorih, v katerih 

delajo? 
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POČUTJE OB DELU 

 

Ali kažejo interes za delo in 

zadovoljstvo? 

Se med delom pritožujejo? 

Se med delom dolgočasijo? 

Ali sprašujejo, kdaj bo odmor/konec 

dela? 

 

AKTIVNOSTI POLEG DELA 

(ODMOR, IPD.) 

Ali imajo kaj odmora? 

Kaj med odmorom počnejo in s kom 

ga preživijo? 

Kje preživijo odmor? 

Koliko časa traja? 

Je čas odmora določen? 

 

PRIHOD IN ODHOD NA DELO Kako pridejo na delo? 

Ali pridejo sami ali še s kom drugim? 

Kako odidejo z dela? 

Odidejo sami ali še s kom drugim? 
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Priloga 2: Okvirna vprašanja za intervju 

CILJ OKVIRNA VPRAŠANJA 

1. Ugotoviti, kakšne so 

razlike v delu med 

zaposlitvami v varovanem 

okolju in zaposlitvami v 

običajnem okolju. 

 

 Kakšen je tvoj delavnik? (Kdaj prideš v službo?  Kdaj 

odideš domov?) 

 Kdo se je odločil, da boš delal tu? 

 Kaj vse delaš v službi? 

 Kje in kako si se naučil opravljati svoje delo? 

 Kaj si se že naučil na tem delovnem mestu? 

 Kdo so tvoji sodelavci?  

 Kdo so tvoji šefi ali voditelji delavnic?  

 Na koga se obrneš, če potrebuješ pomoč? 

 Imaš kakšnega asistenta ali mentorja? 

 Kako prideš na delo in kako odideš domov? 

 Imaš med delom odmor? Koliko časa traja? 

 Kaj počneš med odmorom? 

 S kom se pogovarjaš med delom? O čem se pogovarjate? 

 Ali se s sodelavci družiš tudi po koncu dela in v prostem 

času? S kom pa? 

 Ali za svoje delo dobiš plačilo? Koliko? 

 Kaj si  z denarjem kupiš? 

2. Ugotoviti, kakšno mnenje 

imajo osebe z MDR o lastni 

zaposlitvi. 

 

 Si zadovoljen s to službo ali ne (zakaj)?  

 Ali ti je všeč, kar delaš ali bi raje počel kaj drugega 

(zakaj)? 

 Kaj ti je pri tej službi najbolj všeč? 

 Kaj ti je pri tej službi najmanj všeč? 

 Ali bi kaj spremenil? Kaj? 

 Se na delovnem mestu dobro počutiš ali ne? Kako se 

počutiš na delovnem mestu? 

 Si zadovoljen s plačilom ali ne? 

 Kako se razumeš s sodelavci? Kako se obnašajo do tebe?  

 Kako se razumeš z nadrejenimi? Kako se obnašajo do 

tebe? 

 Kako se razumeš z asistenti/mentorji? Kako se obnašajo 

do tebe? 

 Ali ti delo veliko pomeni? Misliš, da je tvoje delo 

pomembno in vredno tudi drugim? 

 Kaj ti je bilo najlepše in najpomembnejše, kar si s to 

službo dobil? 

 Kaj bi si še želel dobiti in doseči na tem delovnem 

mestu? 

3. Ugotoviti, kako zaposlitve Emocionalna dobrobit 
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v varovanem okolju vplivajo 

na kvaliteto življenja oseb z 

MDR v primerjavi z 

zaposlitvami v običajnem 

okolju. 

 

 Si zadovoljen s svojim življenjem?  

 Kako se večino časa počutiš? 

 Kaj najraje počneš v življenju? S čim si najbolj 

zadovoljen? 

 Bi kaj spremenil? Česa ne počneš rad? Kaj ti je 

najmanj všeč? 

 Katere osebe imaš najraje? 

 S kom najraje preživljaš prosti čas? 

 S kom se ne razumeš? 

 

Fizična dobrobit 

 Kako se fizično počutiš?  

 Kakšno je tvoje zdravstveno stanje, imaš kaj težav?  

 Kdo ti pomaga, kadar se ne počutiš dobro? 

 Kaj počneš v prostem času? Se ukvarjaš s kakšnim 

športom ali rekreacijo? Si s tem zadovoljen ali bi 

želel nekaj drugega? 

 

Medosebni odnosi 

 S kom živiš? Se s temi osebami razumeš? Kako se 

obnašajo do tebe? 

 Imaš družino? Kako se razumeš z njimi? 

 Poznaš svoje sosede? Kako se razumeš z njimi? 

 Greš kdaj na obisk k sosedom, prijateljem? Greste 

kdaj kam skupaj?  

 Kako se družina, sosedi, prijatelji obnašajo do tebe (si 

s tem zadovoljen ali ne?) 

 

Materialna dobrobit 

 Kje stanuješ (s starši, v stanovanjski skupini, v 

zavodu..)? Imaš svojo sobo? Si s tem zadovoljen? 

 A imaš vse, kar rabiš za vsakodnevno življenje? 

 Si zadovoljen s tem koliko denarja imaš ali ne? 

 Kdo odloči, kaj delaš s svojim denarjem? Si s tem 

lahko kupiš, kar si želiš? Si zadovoljen s tem ali ne? 

 Kako porabiš zaslužen denar?  

 

Osebni razvoj 

 Si zadovoljen s tem, kar si se naučil v življenju? S 

čim si najbolj zadovoljen? S čim pa nisi zadovoljen 

in bi spremenil?  

 Se ti zdi, da si se tekom dela v tej službi naučil kaj 
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novega? Kaj pa?  

 Ali se želiš naučiti še kaj, v službi in v prostem času? 

 Si zadovoljen s podporo, ki jo dobivaš v življenju? Si 

zadovoljen s podporo, ki jo dobivaš na delu? 

 

Samodeterminacija 

 Živiš s komerkoli želiš? Si s tem zadovoljen? 

 Se sam odločiš, kaj boš na delu počel? Si s tem 

zadovoljen? 

 Ali se sam odločiš, kaj boš počel v prostem času?  Si 

s tem zadovoljen?  

 Imaš možnost izpolnjevati svoje cilje? Si s tem 

zadovoljen?  

 Imaš še kakšne želje, cilje, ki jih želiš doseči?  

 

Socialna vključenost  

 Kam vse odideš v prostem času? Si s tem 

zadovoljen? 

 Kje spoznaš nove ljudi? S kom vse se družiš? Si s 

tem zadovoljen? 

 Kdo so osebe, s katerimi najraje preživljaš prosti čas? 

Kaj počnete? Si s tem zadovoljen? 

 Ali na delu spoznaš nove ljudi? Ali delaš s 

strankami? Si s tem zadovoljen? 

 

Pravice (potrebno več obrazložitve) 

 Si zadovoljen z uresničevanjem svojih (človekovih) 

pravic? S čim najbolj in s čim najmanj? 

 Se ti zdi, da te drugi ljudje upoštevajo? Kdo te najbolj 

spoštuje? Kdo te najmanj?  

 Katere pravice so ti najpomembnejše? 

 Za katere pravice si želiš, da bi bile upoštevane bolje, 

kot so trenutno? 

 

(Schalock, 1997) 

 

 


