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POVZETEK 

Magistrsko delo predstavi kakovost življenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki 

bivajo doma, in tistih, ki bivajo v instituciji. Kakovost življenja je analizirana z vidika oseb z 

motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), ki se vsakodnevno aktivno vključujejo v 

varstveno-delovni center. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali obstaja razlika v kakovosti življenja med obema 

skupinama in na katerih področjih bo ta razlika najbolj izstopala. V teoretičnem delu smo 

preučevali področja, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika, in zakaj je kakovost 

življenja pomemben dejavnik v življenju. Izpostavili smo področje izobraževanja odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju, kakor tudi možnosti zaposlitve in bivanja. 

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno analizo podatkov s pomočjo anketnega 

vprašalnika zaprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih oseminpetdeset oseb, od tega 

osemindvajset uporabnikov, ki živijo v instituciji, in devetindvajset uporabnikov, ki živijo 

doma. Schalock (1997) je opredeli osem področij kakovosti življenja: dobro emocionalno 

počutje, medsebojni odnosi, materialna blaginja, osebnostni razvoj, dobro fizično počutje, 

samoodločanje, vključevanje v okolje in pravice. Vsa ta področja smo analizirali s pomočjo 

anketnega vprašalnika, sestavljenega iz 24 vprašanj. Analiza rezultatov pri večini področij ni 

pokazala statistično pomembnih razlik v kakovosti življenja med skupino odraslih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v instituciji, in tistimi, ki bivajo doma. Pomembna 

razlika se je pokazala le na področju socialne vključenosti. Osebe z MDR, ki živijo doma, se 

manj socialno vključujejo v okolje kot uporabniki, ki živijo v instituciji. Na osnovi dobljenih 

rezultatov smo pripravili smernice za večje vključevanje v okolje za osebe z MDR, ki živijo 

doma in se vsakodnevno vključujejo v aktivnosti varstveno-delovnega centra. 

 

KLJUČNE BESEDE: odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, varstveno-delovni 

center, institucija, bivanje doma, kakovost življenja 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The master's thesis presents the quality of life of adults with intellectual disabilities who live 

at home and those who stay in institutions. The quality of life is analyzed from the point of 

view of persons with intellectual disabilities who are actively involved in an occupational 

activity centre on a daily basis. 

The research tried to establish whether there was a difference in the quality of life between the 

two groups and in which areas this difference was most pronounced. In the theoretical part, 

the areas that influence the quality of life of an individual are studied, as well as the reasons 

why the quality of life is an important factor in life. The field of adult education with 

intellectual disabilities was highlighted, as well as the possibilities of employment and living. 

In the empirical part, a quantitative analysis of data was carried out using a closed-type 

questionnaire. Fifty-eight people were included in the study, of whom twenty-eight people 

lived in the institution and twenty-nine people lived at home. The questionnaire consisted of 

twenty-four questions that covered the eight areas according to Schalock: emotional well-

being, relationships, material well-being, personal development, physical well-being, self-

determination, integration into the environment and rights. The analysis of results in most 

areas did not show statistically significant differences in the quality of life among the group of 

adults with intellectual disabilities living in the institution and those who live at home. An 

important difference was found only in the field of social inclusion. Persons with intellectual 

disabilities who live at home are less socially involved than those that live in an institution. 

On the basis of the obtained results, we prepared guidelines for greater social involvement of 

persons with intellectual disabilities who live at home and are involved in the activities of an 

occupational activity centre on a daily basis. 

 

KEYWORDS: adult persons with intellectual disabilities, occupational activity centre, 

institution, living at home, quality of life 
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1 UVOD 

Za motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) je značilna omejitev tako na 

intelektualnem kot na prilagoditvenem vedenju. Zaradi omenjenih omejitev je lahko njihova 

kakovost življenja zmanjšana in odvisna od drugih ljudi. V praksi večkrat opažamo, da so 

strokovnjaki, ki delajo neposredno z osebami z MDR, posredniki pri ugotavljanju njihove 

kakovosti življenja in ne sami uporabniki, zato je pomembno, da kakovost življenja 

uporabnikov ocenjujemo tudi z njihovega vidika. 

Ko govorimo o pojmu kakovost življenja ali vrednost življenja, v prvi vrsti opredeljujemo 

subjektivno doživljanje in ocenjevanje lastnega življenja. Kako posameznik doživlja svoje 

življenje, pa je odvisno od interakcije med notranjimi ali subjektivnimi in zunanjimi dejavniki 

ter okoliščinami. Notranji dejavniki so: dispozicija, temperament, fiziologija, navade, 

izkušnje, spretnosti, stališča, vrednote, znanja, življenjska naravnanost, talenti, interesi, 

samopodoba idr. Zunanji dejavniki in pogoji pa so lahko: družbena stališča in družbene 

vrednote, odnosi, pristopi, modeli, organizacija, metode, programi, pripomočki, prostori, 

zakonodaja, socialna politika, razvitost stroke in še marsikaj (Galeša, 1996). 

Na področju kakovosti življenja oseb z MDR z njihovega vidika je bilo doslej opravljenih 

malo raziskav, ker njihovo izvedbo spremlja veliko omejitev. Na primer: raziskovalni vzorec 

zajema premajhno število anketirancev, ocenjevalne tehnike niso ustrezne ter so pomanjkljivo 

veljavne. Bratkovič (2002) ugotavlja, da je kakovost življenja odraslih oseb z MDR ogrožena 

na naslednjih področjih: možnost odločanja o pomembnih življenjskih vprašanjih, finančni 

prihodki, področje vključevanja v širšo socialno skupnost in zaposlovanje. Ob upoštevanju 

tega dejstva jim moramo nuditi tudi ustrezno podporo in pomoč, upoštevati individualne 

potrebe ter zmožnosti vsakega posameznika. 

Osebe z MDR imajo težave pri vključevanju v širše socialno okolje, z vzpostavljanjem 

odnosov z ljudmi brez posebnih potreb, pri zaposlovanju, ki je povezano z materialnim 

blagostanjem, in na drugih področjih. To pa so področja, ki vplivajo na posameznikovo 

kakovost življenja. Naloga skupnosti je, da jim pri premagovanju težav pomaga in nudi 

ustrezno podporo, vendar ne samo pri dejavnostih, ki so potrebne za obstoj, ampak tudi pri 

tistih, ki njihovo življenje popestrijo in jim izboljšajo kakovost življenja. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne težave (American Association on 

Intellectualand Developmental Disabilities – AAIDD) (2013) opredeljuje MDR kot posebne 

potrebe, za katere so značilne pomembne omejitve na področju intelektualnega funkcioniranja 

(kot so razmišljanje, učenje, reševanje problemov) ter pomembne omejitve prilagoditvenih 

zmožnosti (konceptualne, socialne in praktične veščine v vsakdanjem življenju). Omenjene 

težave se običajno pojavijo pred 18. letom starosti. Pri opredeljevanju in ocenjevanju 

intelektualnega funkcioniranja AAIDD poudarja, da morajo strokovnjaki poleg ocenjevanja 

intelektualnega delovanja in prilagoditvenega vedenja upoštevati tudi dejavnike, kot so: 

okolje, ki je tipično za posameznike in vrstnike, jezikovno raznolikost, kulturne razlike v 

načinu komuniciranja. Pri uporabi definicije motnje v duševnem razvoju, ki vključuje 

intelektualno delovanje in prilagojenost vedenja, je potrebno upoštevati še pet dejavnikov: 

omejitve delovanja se morajo obravnavati v kontekstu okolja skupnosti, ki je tipična tudi za 

posameznikove vrstnike in kulturo. Veljavna ocena posameznikovega stanja je tista, ki v 

procesu ocenjevanja upošteva kulturno in jezikovno raznolikost, pa tudi razlike v načinih 

komuniciranja ter senzorne, gibalne in vedenjske dejavnike. Posameznik ima poleg ovir in 

omejitev tudi močna področja. Opis omejitev je namenjen zgolj razvoju profila potrebne 

podpore. Po mnenju avtorice se lahko osebi z motnjami v duševnem razvoju z ustrezno 

osebno naravnano podporo v daljšem časovnem obdobju pomembno izboljša življenjsko 

delovanje. 

Po mnenju Schalock idr. (2004) je v preteklosti oblikovanje definicij skupine ljudi z motnjami 

v duševnem razvoju temeljilo predvsem na ovirah, motnjah in primanjkljajih. Sčasoma se je 

spremenilo tudi razumevanje težav, s katerimi se te osebe srečujejo. Z razvojem različnih 

strok, ki proučujejo tudi življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju (psihologija, 

sociologija, medicina, biologija itd.), se vse bolj uspešno obvladujejo nejasnosti, povezane z 

biološkimi in socialnimi vzroki motenj v duševnem razvoju, ki vplivajo na izbiro metod in 

oblik obravnave.  

Medicinski model obravnave izhaja iz posameznika, iz njegove motnje. Obravnavanje oseb s 

posebnimi potrebami kot »objektov« po mnenju A. Golob (2016) povzroča razčlovečenje, saj 

izhaja iz patologije telesa in ne iz človeka kot celote. Tak pristop se osredotoča zgolj na 

napake, primanjkljaje, disfunkcije, abnormalnost, zgrešenost ali zdravstvene težave. Ta 

pristop zanemari druge človekove dimenzije in družbeni kontekst. Osnovna teza tega modela 

je, da je z invalidnim človekom nekaj narobe, zaradi česar ga družba umešča v skupino 

manjvrednih ljudi. Ta model je pogosto zasnovan kot model strokovnjakov, ki vedno 

prevzamejo nadzor nad odločitvami, ki naj bi jih posameznik sam sprejemal na podlagi 

informacij, ki mu jih je strokovnjak dolžan zagotoviti. 

Nasprotje medicinskega modela je socialni model, ki se je pojavil nedavno. Ta model izhaja 

iz prepričanja o tem, kaj posameznik potrebuje za čim bolj samostojno življenje, za vključitev 

v zaposlitev oziroma kako mu z različnimi prilagoditvami omogočiti čim lažje spopadati se z 

ovirami. Po mnenju Oliver (1996) v A. Golob (2016) so po tem modelu posebne potrebe vse 
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tiste ovire, ki ljudem nalagajo prepovedi oziroma jim onemogočajo dostop. Te ovire segajo od 

individualnih predsodkov do institucionalizirane diskriminacije, od nedostopnih zgradb do 

neuporabnega transportnega sistema, od segregiranega izobraževanja do izključujoče delovne 

ureditve. 

 

2.2 OSEBE  Z MDR V SLOVENIJI  

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B, 2017) v 3. členu za osebe z MDR uporabi 

izraz invalidi. Opredeli, da so invalidi osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in 

senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi 

ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) v 2. členu opredeljuje 

otroke s posebnimi potrebami: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 

bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.« 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami navaja sledeče kriterije za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki se nanašajo na OMDR. 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo.  

a) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju: 

Nekatere otrokove sposobnosti niso enako razvite. V šoli osvoji osnove branja in pisanja 

ter računanja, na gibalnem, likovnem in glasbenem področju pa je lahko uspešnejši. 

Sposoben je razumeti enostavna navodila ter sodelovanja pri razgovoru. Ima možnost 

uporabe nadomestne komunikacije. Zna izraziti želje in potrebe. Pri preprostih opravilih 

je delno samostojen, medtem ko skozi vse življenje potrebuje nadzor in nudenje različne 

vrste pomoči. V praksi je sposoben opravljati enostavna dela. Redko je sposoben 

samostojnega in neodvisnega življenja. 

 

b) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju: 

Otrok je sposoben najenostavnejših opravil. Večinoma potrebuje pomoč drugih oseb. 

Razume in se odziva na enostavna navodila. Sposoben je orientacije v svojem socialnem 
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okolju, ob tem pa potrebuje nadzor. Ima lahko tudi težave v motoriki ter pridružene še 

nekatere druge motnje in obolenja. 

Med osebami z MDR so, tako kot v preostali populaciji, prisotne velike individualne razlike. 

Medsebojno se razlikujejo po osebnih lastnostih, ravni sposobnosti in obsegu potreb 

(Teodorović in Bratkovič, 2005). Osebe z MDR predstavljajo zelo heterogeno populacijo, 

zato je potrebno pri načrtovanju podpore in pomoči upoštevati individualne razlike med 

posamezniki ter vseživljenjsko stanje. 

 

2.3 STARANJE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Po mnenju Jean Vanier (2002) so osebe z MDR drugačne, čeprav so v kakšnem drugem 

pogledu takšne kot vsak drug človek: imajo srce, morajo ljubiti in biti ljubljene in se po svojih 

zmožnostih uresničiti. Moramo pa razumeti, da je njihov način razumevanja, sporazumevanja 

in dojemanja drugačen. 

Šalamun (1997) navaja, da odrasli z zmerno ali težjo MDR ne presežejo umske ravni 

sedemletnega otroka. Poudarja, da jih ne smemo primerjati s povprečno inteligentnim 

sedemletnikom. Lačen (1993) pravi, da lahko intelektualne sposobnosti oseb z motnjo v 

duševnem razvoju primerjamo s sposobnostmi otrok, vendar tudi on poudarja, da imajo osebe 

z motnjo v duševnem razvoju odraslo telo z izkušnjo, ki daleč prekaša izkušnjo otrok. Pri 

osebah z MDR pot v odraslost poteka nekoliko drugače. Odvisnost sicer ostaja, vendar pa se 

ne smemo strinjati, da je ta oseba otrok in jo tudi tako obravnavati (Golob, 1997). 

E. Novljan in D. Jelenc (2002) pravita, da starajoči se ljudje z MDR niso homogena skupina, 

čeprav prevladujejo » mlajše starejše osebe«.. V to skupino spadajo osebe od 55 leta naprej 

ter mlajše, ki zgodaj kažejo znake prezgodnjega staranja. Staranje je odvisno od psihičnih, 

fizičnih in socialnih dejavnikov. Pri osebah z MDR pa so pomembni dejavniki tudi vrsta in 

stopnja motnje v duševnem razvoju, razvoj osebnosti v mlajših letih, spodbude ter 

upoštevanje normalizacije v njihovem življenjskem okolju. 

Bleeksman (1999) navaja, da se osebe z MDR starajo prej kot neprizadete osebe. Je pa 

dejstvo, da se tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju starajo v svojem tempu in ob svojem 

času. Avtor poudarja, da ne moremo postaviti določene ločnice med osebami z motnjo v 

duševnem razvoju in med neprizadetimi osebami.  

 O ostarelih osebah z motnjo v duševnem razvoju govorimo (Bleeksman, 1999): 

• kadar je v pozni odrasli dobi zaznati telesne spremembe, npr. osivele lase, nagubano 

kožo ter slabšo kondicijo, 

• kadar postane upočasnjena in manj samostojna, 

• kadar oseba z motnjo v duševnem razvoju občuti željo po bolj mirnem življenju. 

Smolej (1999) pravi, da zdravniki med starostniki z motnjo v duševnem razvoju opažajo 

povečanje števila inkontinentnih uporabnikov, pojav zgodnjega obdobja menopavze in pojav 

predčasnega staranja zaradi organskih sprememb. Biološko staranje ne gre vzporedno s 
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kronološkim. Zdravstveno stanje se slabša pri uporabnikih, ki imajo manjše umske 

sposobnosti. V tem obdobju se spreminjajo tudi vedenjski vzorci. Določene vedenjske motnje 

se ublažijo, druge potencirajo. Prisotni pa so tudi nekateri drugi znaki, kot so nizek tolerančni 

prag, trdovratnost, labilnost, lepljivost, upad komunikativnosti, apatija, psihomotorična 

upočasnjenost. 

Za odrasle osebe z MDR v starejšem obdobju je značilno, da nikoli ne bodo dosegle popolne 

samostojnosti. Če povzamemo, te osebe potrebujejo skozi celotno življenje nadzor, 

usmerjanje ter konstantno vodenje. Pri njih gre za osvajanje različnih stopenj samostojnosti. 

(Lačen, 2001). 

Tako kot ljudem brez posebnih potreb moramo tudi osebam z MDR dovoliti, da delajo stvari 

po svojih zmožnostih, ne pa da jim vsiljujemo le lastna videnja, kako naj bi živeli. 

 

2.4 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Izobraževanje je pomembno za slehernega človeka ne glede na starost in sposobnosti.  Za 

osebe z MDR pa je izobraževanje pomembno z vidika učenja in vzdrževanja znanja socialnih 

veščin in prilagoditvenih spretnosti. 

Njihovo formalno izobraževanja traja do 26. leta starosti. V času izobraževanja se na vseh  

šestih stopnjah PPVIZ posveča ciljem za razvijanje samostojnosti, splošne poučenosti, 

gibanju in športni, glasbeni, likovni in delovni vzgoji. Na šesti stopnji PPVIZ pa so cilji 

usmerjeni k razvijanju in ohranjanju samostojnosti, kreativnim znanjem, dejavnostim prostega 

časa, intimnega življenja in spolnosti, delovnim in zaposlitvenim tehnikam (S. Grubešič, 

2014). 

E. Žgur (2013) poudarja, da imajo osebe z MDR več primanjkljajev in bi bilo po njenem 

smiselno podaljšati izobraževanje, kajti osebe z MDR potrebujejo bistveno več časa, da  

naučeno oziroma usvojeno znanje ponotranjijo. 

Proces vzgoje in izobraževanja pri »zdravem« človeku traja skozi vse življenje, tuje in 

nekatere domače raziskave pa utemeljujejo, da je mladostnikom in odraslim osebam z 

zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju prav tako vse življenje potrebna vzgoja, 

izobraževanje, usposabljanje in usmerjanje, kajti tudi njihovo življenje po 17. oz. 18. letu 

starosti teče dalje in ga je potrebno osmisliti z najrazličnejšimi programi – tudi 

izobraževalnimi (Destovnik in Ulaga, 2000). 

Izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju je potrebno, da jim lahko 

omogočimo primerno kakovost življenja. Pri tem je v ospredju pravica, da ima človek 

dostojno življenje, zagotovljene primerne razmere in pogoje za učenje ter informiranje o 

vedenju, ki je primerno odraslim osebam ter možnostjo socialnega vključevanja (Novljan, 

Jelenc, 2002a). 
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Shakespeare (1975) pravi, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju nagnjene k ponavljanju 

istih vzorcev vedenja. Redko se odločijo za učenje novih veščin vedenja in imajo težave pri 

prenosu starega na novo znanje. 

E. Novljan in D. Jelenc (2000) pravita, da je pri osebah z MDR ključno doseči čim večjo 

samostojnost ter ustrezno socialno vključevanje. Pri tem pa moramo upoštevati specifične 

težave, ki jih povzročajo motnje. Avtorici navajata pomembna področja, ki so pomembna pri 

izobraževanju odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Te so: 

• Naloge za večjo samostojnost: 

- podajanje znanja in veščin, kar je nujno za samostojnejše izvajanje 

vsakodnevnih dejavnosti, 

- pomoč pri obvladovanju osebnih težav in ovir, 

- podajanje vrednot in znanj, ki so potrebna za čim bolj samostojno življenje, 

- usmerjanje idej za lažje odločanje pri lastnih odločitvah ter urjenje za to 

potrebnih veščin. 

• Naloge za socialno participacijo: 

- učenje raznovrstnih komunikacijskih sposobnosti, 

- seznanitev s socialnimi pravili, potrebnimi za druženje z odraslimi osebami, 

- učenje veščin za premagovanje socialnih trenj, 

- razumevanje ostalih, sodelovanje in medsebojna pomoč, 

- osvajanje potrebnega vedenja in vzorcev za stike med spoloma in partnerstva, 

- širitev orientacije v širše okolje, kulturno angažiranje in udejstvovanje na  

aktualnih dogodkih, 

- prikaz življenjskih področij na konkreten način, 

- vsakodnevne dejavnosti v bivanjskem prostoru (urejanje stanovanja, čistoča, 

skrb za samega sebe, priprava hrane …), 

- področje dela (poznavanje delovnega mesta in poklica, varstvo pri delu itd.), 

- glasbeno udejstvovanje (glasbeno izražanje, obisk gledališča, opere itd.), 

- športna aktivnost, 

- skrb za zdravo življenje (skrb za samega sebe, pomoč pri nastalih poškodbah, 

skrb za starejše, skrb za bolne ljudi ...), 

- odnos do narave in materialnih virov (ekologija, orodje, pripomočki, finančna 

sredstva ...), 

- prevzemanje odgovornosti do dela, do odnosa za zdrav način življenja ter skrbi 

do soljudi ..., 

- področje tehnike (fotografiranje, video, rokovanje z različnimi gospodinjskimi 

in drugimi tehničnimi aparati ...), 

- partnerski odnos, vključevanje v skupino (ples, samostojne aktivnosti v 

skupini, počitnice ...), 

- naš kraj (okolica, igrišča, trgovine, promet, športne dvorane ...). 

Zgoraj navedene naloge je potrebno upoštevati za vsakega posameznika individualno ter jih 

prilagoditi njegovim sposobnostim in zmožnostim. Z neustreznim pristopom in 

neupoštevanjem dejanskih zmožnosti posameznika, lahko dosežemo ravno nasprotno od 
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želenega cilja. V ozadju učenja določenih veščin mora biti prisotna tudi ustrezna motivacija, 

največkrat kakšna manjša nagrada, ki spodbudi osebo z MDR k boljšemu sodelovanju pri 

učenju. 

Kadar odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju po zaključenem procesu 

usposabljanja niso vključene v življenje in delo, pridobljenih delovnih navad ne morejo 

ohraniti, kar pa vodi v prezgodnje staranje in propadanje (Šalamun, 1997). 

 

2.5 ZAPOSLOVANJE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

49. člen ustave Republike Slovenije (1991) pravi, da je vsakomur zagotovljena svoboda dela 

in ima vsak posameznik prosto izbiro zaposlitve ter da je vsakomur dostopno delovno mesto 

pod enakimi pogoji. Drugi odstavek 52. člena ustave določa, da imajo osebe z motnjami v 

duševnem in telesnem razvoju pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje 

v družbi. Po tem členu je invalidom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju iz leta 2004 določa, da na trg delovne sile 

ne morejo vstopati ljudje, ki jih že ureja 10. člen zakona o družbenem varstvu (ZZRZI, 2004).  

Prvi člen Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI, 2018), ki bo začel veljati prvega 

januarja 2019, ureja pravice in postopek pridobitve statusa invalida osebam s trajnimi 

prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno 

vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno 

opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, 

pravice do denarnih prejemkov in možnosti, ki jih zagotavlja država za njihovo enakovredno 

vključevanje v družbo. Drugi člen tega zakona (ZSVI, 2018) navaja, da je namen tega zakona 

ustvarjati pogoje za čim enakopravnejše in enakovrednejše življenje oseb iz prvega člena tega 

zakona ob najširši družbeni podpori vseh, ki se z njimi na kakršen koli način srečujejo. 

34. člen Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb navaja, da so invalidi, ki se 

ne morejo zaposliti v rednih razmerah niti v invalidskih delavnicah, zaradi svoje invalidnosti 

lahko zaposljivi le v podporni zaposlitvi (ZZRZI, 2004). 

Delo je eden od temeljnih organizatorjev naše izkušnje, saj organizira naš čas in prostor, 

prispeva pomemben del socialne mreže ter stikov z drugimi in je prek statusa, spretnosti in 

izdelkov bistveni vir identifikacije (Flaker idr., 2008). 

Področje zaposlovanja oseb z MDR je v Sloveniji eno izmed najbolj problematičnih področij, 

ker obstajata samo dve možnosti zaposlovanja. Prva je redna oblika zaposlovanja, ki je 

namenjena le osebam z lažjo MDR, druga pa je prilagojena oblika zaposlovanja, ki je 

primerna za osebe z zmerno in težjo MDR. Ta oblika zaposlovanja se uvršča v socialni sistem 

(Kofol, 2001). Pod to obliko štejemo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

Tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju je zaposlitev ena izmed osnovnih človekovih 

potreb, ob kateri razvijajo svoje spretnosti, doživljajo uspehe, pridobivajo občutek koristnosti 

in pripadnosti širšemu socialnemu okolju, postajajo samozavestnejši, izboljšuje se njihova 

samopodoba, kar vse vpliva na kvaliteto njihovega življenja (Novljan in Jelenc, 2002). 
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3 VARSTVENO-DELOVNI CENTRI 

3.1 DELOVANJE VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA 

Varstveno-delovne centre obravnava 17. člen zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, 

2007), ki določa, da VDC obsega organizirano in celovito skrb za odrasle osebe s telesno in 

duševno prizadetostjo, omogočanje individualnega razvoja in večplastnega vključevanja v 

socialno skupnost in okolje. Zaposlitev pod posebnimi pogoji po tem zakonu vsebuje oblike 

dela, ki prizadetim osebam omogočajo ohranjanje osvojenih znanj in razvoj še nekaterih 

novih sposobnosti. 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev v 8. členu vodenje in varstvo 

označuje tako, da vodenje obsega izvajanje, oblikovanje in spremljanje individualnih 

programov, ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih veščin, 

vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje 

pridobljene in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajeme tudi sodelovanje s svojci 

uporabnikov in z uporabniki, sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci in organizacijami, 

aktivno vključevanje v okolje in organiziranje kreativnih dejavnosti. Varstvo je v tem 

pravilniku opredeljeno kot spremljanje, podpora in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje 

pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb in drugih potreb 

(Uradni list RS, 2010). 

Po končanem izobraževanju se osebe z MDR vključijo v varstveno-delovne centre, ki so 

namenjeni osebam z zmerno in težko obliko MDR. V Sloveniji je prehod za osebe z 

intelektualnimi težavami še posebej otežen tudi zaradi dolgih čakalnih dob pri vključevanju v 

socialnovarstvene programe in zmanjšanih možnostih pomoči namenjenim odraslim osebam z 

intelektualnimi težavami. Pred vključitvijo v programe za odrasle, pa večina mlajših odraslih 

z intelektualnimi težavami še več let preživi doma (Zaviršek in Urh, 2005; Zaviršek et al., 

2015). Država se trudi v smislu zagotavljanja dodatnih mest v VDC, vendar ne uspe 

zagotoviti mest za vse uporabnike. Tako so določeni uporabniki primorani ostati in preživljati 

čas v krogu svoje družine ali pa v zavodu, če so v njem nastanjeni, ter počakati na prosto 

mesto. 

Poimenovanje varstveno-delovni center pomeni dvoje: prvič, dnevno obliko vodenja in dela, 

drugič, institucionalno obliko nastanitve. VDC so lahko javni, zasebni ali pa imajo VDC 

nevladne organizacije. Koncesijo za storitev varstva in vodenja lahko dobijo različne 

organizacije pod posebnimi pogoji. Osebe, ki so starejše od 18 let in so upravičene do te 

storitve, se lahko vključijo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb. Vsi centri za usposabljanje, delo in varstvo imajo tudi varstveno-delovne centre, v 

katerih delajo njihovi uporabniki (Zaviršek idr., 2015). 
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3.2 VLOGA VARSTVENO-DELOVNIH CENTROV 

V odrasli dobi (po 21. letu) se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

vključujejo v posebne oblike dela, zaposlitve, varstva in pomoči (Lačen,  2001). 

Cimperman (2002) navaja, da VDC odraslim invalidnim osebam poleg vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji zagotavljajo tudi možnost ustvarjanja in udejstvovanja na 

vseh ravneh, od dela in prostega časa do športa in kulture. VDC v določenem smislu 

nadomešča redno delo. 

Drobnič (1997) pravi, da pri zaposlovanju uporabnikov VDC ne moremo govoriti o pravi 

zaposlitvi, ker uporabniki nimajo delovnih pogodb. V obzir se mora vzeti, da so uporabniki 

VDC odrasle osebe na različnih razvojnih stopnjah, ki jih je potrebno naučiti samostojnega 

življenja ter jim pomagati pri razvoju ustreznega odnosa do dela.  

Zaposlitev pod posebnimi pogoji izvajajo VDC v različnih oblikah. Gre za izpopolnjevanje po 

Ustavi zagotovljene pravice do dela, ne pa za pravico do zaposlitve. Nikjer ne gre za 

zaposlitev v pravem pomenu, gre za opravljanje različnih del, ki niso namenjena finančni 

neodvisnosti uporabnic in uporabnikov. Na ta način se odraslim ljudem zagotavlja, da del 

dneva preživijo ob delu, podobno kot ga ljudje brez ovir preživijo v službi (Ceglar, 2006). 

I .Ceglar (2006) še navaja, da uporabniki in uporabnice v VDC pretežno opravljajo enostavna 

dela za različne zunanje pogodbene partnerje. Uporabniki večinoma pakirajo različne izdelke, 

sestavljajo različne majhne predmete, etiketirajo in podobno. Večina VDC ima tudi lasten 

program dela, kjer gre po večini za oblikovanje papirja, drobnih dekorativnih izdelkov, 

lončarstva, izdelavo voščilnic, čestitk, manjših mizarskih izdelkov, ki se prodajajo na trgu. 

Nekatere uporabnike pa se vključuje tudi v razna uslužnostna dela znotraj ali zunaj hiše. 

Krstulović (2016) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da je v delavnicah, kjer delajo 

uporabniki s slabšimi delovnimi sposobnostmi, opazno pomanjkanje dela. Kadar nimajo dela, 

jih vodje zaposlijo tako, da uporabnike peljejo na sprehod, obiskujejo trgovine, rišejo, pojejo, 

gledajo TV, poslušajo radio, urejajo prostor. Kot dejstvo poudarja, da je bil priča temu, da so 

zaposleni oziroma vodje tisti, ki uporabnika usmerijo k temu, kaj bo narisal, počel … 

Junger (2000) navaja, da naj bi VDC svojim uporabnikom pomagal realizirati njihove osebne 

pravice, deklarirane v mednarodnih dokumentih in zajamčene z ustavo in zakonskimi 

predpisi, ki so naslednje: 

• pravica do dela in zaposlitve, 

• pravica do plačila za delo, 

• pravica do usposabljanja in izobraževanja, 

• pravica do ustvarjalnega izražanja, kakovostnega prostega časa in osebne svobode, 

• pravica do soodločanja, 

• pravica do izbire. 

D. Zaviršek idr. (2015) kritično poudarjajo, da so VDC hibridne institucije, namenjene 

osebam z intelektualnimi težavami. Vsi vpeti v delovanje VDC vidijo VDC kot »obliko 

zaposlovanja invalidov«. Pojavlja pa se tudi razprava o »vrtcih za odrasle«, ki izvajajo 



 

10 
 

pomembno vlogo varstva oviranih odraslih, ob odsotnosti svojcev. Avtorica pravi, da je 

možno ljudi brez pogodbenega statusa lažje izkoriščati. Prav tako povezuje pojem hibridne 

institucije s tem, da jih Zakon o družbenem varstvu v eni obliki opredeljuje kot ljudi, ki delajo 

v varstveno-delovnih centrih, kot neprimerne za samostojno življenje in delo, v drugi obliki 

pa pričakuje se od njih samostojno vključitev v delovni proces. 

Tudi Flaker idr. (2008) ugotavljajo, da so VDC oblika »kvazi« zaposlitve. Njihova naloga je 

zagotavljanje varstva, zaposlitve in vodenja. Avtor poudarja, da VDC zagotavljajo zlasti 

varstvo za ljudi, ki bi bili sicer predvidoma izključeni iz sveta dela in zaposlitve. Znotraj VDC 

prevladuje pokroviteljski odnos do uporabnikov. 

Uporabniki za svoje delo prejemajo nagrado in ne plače, ki je v določenih primerih pogosto 

zelo nizka. Nagrada se giblje od nekaj deset evrov naprej in pogosto ne presega 100 evrov. 

VDC niso namenjeni ekonomski zaščiti uporabnikov, temveč je njihova vloga varstvo in 

usposabljanje uporabnikov. Veliko uporabnikov je sposobnih za bolj zahtevno delo, vendar 

po trenutni zakonodaji nimajo druge možnosti, kot da ostanejo v VDC. 

D. Zaviršek idr. (2015, str. 58) pravijo, da so ljudje brez pogodbenega statusa delavca pogosto 

izkoriščani. V »vrtcih za odrasle« posamezniki opravijo večino dela pri določenem izdelku, 

drugi opravljajo le ponavljajoče se oblike dela, nekateri pa ustvarjajo videz »dela«. 

Tudi I. Ceglar (2006) poudarja, da ljudje z intelektualno oviro v VDC opravljajo različna 

dela. Nekateri uporabniki se usposobijo tudi za zahtevnejša dela, kot so tiskarska in mizarska 

dela. Posamezniki imajo tudi sposobnosti in dovolj veliko motivacijo za opravljanje takšnih 

del. Tako bi se te uporabnike lahko vključilo na trg delovne sile, kjer za opravljeno delo ne bi 

dobivali le simbolične nagrade, temveč bi prejemali pošteno plačilo, kar bi omogočilo več 

možnosti za samostojnejše življenje. 

V VDC so vključeni uporabniki, ki bivajo v okviru zavoda (bivalne enote), in uporabniki, ki 

živijo pri starših oziroma sorodnikih ter dnevno prihajajo v VDC. Uporabniki imajo v 

delavnicah strukturiran čas, se med seboj družijo, nabirajo nova znanja in spretnosti. Kot 

pravi Lačen (1993), različne teoretične definicije in izkušnje potrjujejo prepričanje, da je za 

odrasle osebe z zmernimi in težjimi MDR precej lažje organizirati delo kot vsakodnevno 

življenje. Tudi Golob (2016, str. 170) pravi, da je eno izmed pomembnih področij za odraslo 

osebo poleg zaposlovanja tudi izbira primernega bivališča. 

 

3.3 BIVANJE ODRASLIH OSEB Z MDR V BIVALNIH ENOTAH 

Ko enkrat odrastemo, nas večina stremi k lastnemu bivalnemu prostoru. Tudi osebe z motnjo 

v duševnem razvoju si želijo, da bi živele v prostoru, kjer bi se počutile dobro, ter ob ustrezni 

podpori živele polno življenje. 

Na mednarodnem posvetu z naslovom Stanovanjski prostori za odrasle osebe z motnjo v 

duševnem razvoju leta 1989 na Dunaju so strokovnjaki zahtevali ukinitev vseh velikih 

zavodov ter se zavzeli za načrtno gradnjo stanovanj in hiš v mestih in vaseh. Namen tega 
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posveta je bil, da imajo tudi osebe z MDR, ko odrastejo, pravico živeti izven družine (Križaj, 

2006). 

Bivalno skupnost predstavlja manjša skupina oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem 

razvoju. Skupina je ob primernem vodenju dokaj samostojna. Danes se smatra, da je bivalna 

skupnost ena od najboljših organiziranih oblik bivanja za osebe z MDR. Javnost je vse bolj 

prepričana, da je potrebno osebam z MDR omogočiti razmeroma samostojno in svobodno 

življenje. Avtor navaja, da tudi v načelih in mednarodnih deklaracijah tem osebam 

priznavamo pravice. Poudarja pa, da te pravice v praksi pogosto niso upoštevane (Lačen, 

1993). 

Kotar (1993) v Lačen ugotavlja, da osebe z MDR pogosto obravnavamo kot otroke, z njimi 

govorimo kot z otroki, čeprav so to odrasle osebe, ki imajo potrebe odraslih ljudi. Na podlagi 

tega Kotar (1993) v Lačen pravi, da tudi zaradi tega nimajo možnosti za življenje izven 

družine. Hiše ali stanovanja za odrasle z MDR danes ne pomenijo samo strehe nad glavo, 

temveč vse tisto, kar potrebujejo za svojo srečo. 

Jerman (1993) v Lačen je razdelil bivalne skupnosti v tri oblike: 

• bivalna skupnost je ustanovljena za stalno naselitev - namenjena osebam, ki bi drugače 

življenje večinoma preživele v zaprtih ustanovah. V teh skupnostih živijo osebe katerih 

starši so umrli ali pa starši ne morejo več skrbeti zanje. V nekaterih primerih pa so 

družinske razmere neprimerne, 

• bivalna skupnost je ustanovljena z namenom deinstitucionalizacije in rehabilitacije - 

namen je v razvoju samostojnosti oseb, ki so veliko časa preživele v ustanovah, saj je 

prav za njih značilno pomanjkanje sposobnosti samostojnega življenja. 

• v bivalni skupnosti je v ospredju predvsem zdravljenje - ta način obravnave se želi 

izogniti nepotrebni institucionalizaciji, razbremeni pa tudi družino zaradi različnih 

izbruhov neustreznega vedenja in daje tem osebam varnost. Življenje v bivalni 

skupnosti je urejeno in neprisiljeno, zato pri teh osebah ne povzroča nevarnih posledic, 

kot jih povzroča življenje v drugih ustanovah. 

M. Korbar (2001) poudarja, da je glavni namen bivalne skupnosti razvijanje skrbi za samega 

sebe, vzdrževanje že priučenih znanj in spretnosti ter spodbujanje občutka odraslosti in 

samozavesti. 

Lačen (1993) navaja naslednje cilje, ki upoštevajo načela normalizacije in kakovosti življenja 

odraslih oseb z zmerno in težjo MDR: 

• izoblikovanje samostojne in čim bolj svobodne ter ustvarjalne osebnosti, ob tem pa 

moramo upoštevati potrebe posameznika, njegove želje in sposobnosti, 

• omogočiti usposabljanje in delo ter kulturno, socialno in športno udejstvovanje, 

• zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, 

• doseganje zavedanja o humanosti pri odnosih. 

Na podlagi zastavljenih ciljev avtor navaja naslednje naloge v bivalni skupnosti: 
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• zagotavljanje temeljnih življenjskih potreb (prehranjevanje, zdravstvena oskrba, 

higienski pogoji ...), 

• podpora pri razreševanju različnih konfliktov, čustvenih kriz ..., 

• podpora pri delu, usposabljanju, ureditvi lastnega življenjskega okolja ..., 

• svetovanje, usmerjanje in vodenje, 

• varstvo pri zagotavljanju socialne in osebne integritete ter pravice do zdravega načina 

življenja, 

• oblikovanje prostega časa, 

• uskladitev ravnotežja med notranjimi in zunanjimi dejavniki, ki imajo vpliv na življenje 

v bivalni skupnosti, 

• posredovanje pri zagotavljanju pravno-formalnih in človekovih pravic. 

V bivalni enoti se poskuša posameznikom zagotoviti in nadomestiti funkcijo doma. Funkcija 

bivalne enote je v tem, da se uporabnikom ustvarja življenjske pogoje, ki omogočajo domač 

občutek, toplino in prijaznost, kar omogoča, da se posameznik čuti varnega. Bivalna skupnost 

kot najmodernejša oblika bivanja se v tem trenutku kaže tudi kot najboljša oblika bivanja za 

odrasle osebe z MDR. To potrjujejo raziskave, ki ocenjujejo stopnje čustvenega zadovoljstva 

oseb z MDR, ki bivajo v njih. Tovrstna oblika bivanja jim omogoča učenje samostojnega in 

čim bolj neodvisnega življenja. V Sloveniji skušamo organizirati bivalne skupnosti, ki 

vključujejo po 5 do 9 članov, saj so se takšne velikosti skupin izkazale za zelo primerne in 

ekonomsko še upravičene (Križaj, 2006). 

Lačen (1999) navaja, da moramo pri načrtovanju bivalnih skupnosti upoštevati tudi druga 

načela kot so: lokacija, vključevanje v okolje, notranja organiziranost, vodenje bivalne 

skupnosti in predvsem heterogenost po spolu in ne samo število članov, ki so vključeni v 

bivalno skupnost. 

Bivalna skupnost mora biti prilagojena tudi posebnim potrebam uporabnikov, da jim omogoča 

večjo samostojnost. Oprema doma, ki je prilagojena ljudem, nezmožnim povsem 

samostojnega bivanja, je ključnega pomena za ohranitev in podporo pri zmožnostih, ki jih 

oseba še lahko opravi sama (Flaker idr., 2008, str. 133). 

Turk (2014) poudarja, da na kakovostno bivanje v bivalni enoti pomembno vpliva harmonija 

odnosov med zaposlenimi, strokovnost in razgledanost strokovnih delavcev ter razumevanje 

širšega okolja, kjer je enota locirana, in ne nazadnje vsesplošna družbena klima. 

Bivalna skupnost mora po mnenju Podlipec (2001) v E. Žgur (2013) uresničevati svoje 

programske cilje, kar pomeni, da bo njihovo življenje čim bolj podobno normalnemu 

družinskemu življenju. Uporabniki, povezani kot družina skrbijo drug za drugega, imajo 

možnost razpolaganja s skupno in osebno lastnino, denarnimi sredstvi, prevzemajo skrb za 

prehrano, skrbijo za red in čistočo …  

V centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (Cirius Vipava) je bila 

izvedena raziskava, v sklopu katere so z analizo anketnih vprašalnikov ter intervjujev izluščili 

prednosti in slabosti delovanja bivalne skupnosti pri uporabnikih ter prednosti in slabosti 

delovanja bivalne skupnosti pri strokovnem kadru. Rezultati raziskave so pokazali, da so 



 

13 
 

prednosti delovanja bivalne skupnosti v razvijanju bolj domačih, družinskih oblik socialnih 

odnosov, razvijanju zdravih in enakopravnih vrstniških odnosov, razvijanju občutka 

odgovornosti do lastnine, do uporabe skupnih prostorov … do razvijanja sosedskih odnosov z 

drugimi sostanovalci. Kot pomanjkljivost pa so anketiranci izpostavili večjo »odmaknjenost 

od centra dogajanja« ter zahtevnost samostojnega delovanja v bivalni skupnosti (Žgur, 2013). 

 

3.4 BIVANJE DOMA 

Večina odraslih živi v družinah s starši in ostaja doma vse do smrti staršev oziroma do takrat, 

ko se psihično in zdravstveno stanje njih samih ali staršev zelo poslabša. Starši so velikokrat 

izmučeni in naveličani nenehnega dolgoletnega ukvarjanja z otrokom, ki jih materialno, 

fizično, finančno, časovno in čustveno obremenjuje, medtem ko imajo njihovi vrstniki že 

dolgo samostojne otroke (Golob, 2016, str. 170). 

Eno od pogostih prepričanj staršev je, da so slabi starši, če dajo svojega otroka z motnjami v 

zavod kljub lastni nezmožnosti skrbi za svojega otroka. To prepričanje velikokrat potrjuje tudi 

širša okolica ali pa se prenese iz prejšnje generacije. Prepričanja družine o osebah z motnjami 

vplivajo na odnose in vzorce vedenja v družini (Byrne, 2010). 

Lačen (2001) pravi, da je življenje v lastni družini najboljše in najvarnejše le iz enega zornega 

kota. Če pa gledamo življenje oseb z MDR z vidika socializacije, lahko hitro ugotovimo, da 

zapiranje v družino pogosto ustvarja napetosti, prepire, kar lahko povzroča trenja med člani 

družine. 

Življenje odraslih oseb z MDR s starši pogosto pripelje do pretirane zaščite, zmanjšane 

samostojnosti in stresnih situacij, vse skupaj pa lahko privede do nazadovanja pri normalnem 

razvoju osebe z MDR (Lačen, 1993, str. 21). 

Starši, še posebno matere, namenijo pomembno več časa vzgoji, skrbi in negi svojega 

odraslega otroka, kar pomeni, da so nenehno prisotni pri usmerjanju vseh aktivnosti. Z 

motnjami se ukvarjajo tudi v svojem prostem času, kar nanje lahko negativno vpliva. 

Neprestano zaposlovanje in varovanje jim nazadnje lahko pomenita le še zahtevo in 

izgubljanje časa kot obveznost skrbi in vzgoje (Golob, 2016). 

Po mnenju avtoric E. Novljan in D. Jelenc (2002) se pri odraslih osebah z MDR smatra, da so 

srečne osebe le tiste, ki bivajo doma, pa čeprav pogosto izkušnje pokažejo ugotovitev, da 

zaradi hitrega ritma življenja, lahko tudi domače okolje, kakor tudi institucija, postane 

neprijazno, izolirano in škodljivo. Veliko družin prevzema skrb in nego takih družinskih 

članov. Za njih to predstavlja veliko psihično in fizično izčrpanost. 

Ko starši ne zmorejo več bremena skrbi za svojega odraslega otroka, večinoma breme 

prevzamejo sorojenci. Starši se večinoma počutijo nelagodno, saj sorojencev ne bi radi 

obremenjevali s težavami in nanje prelagali odgovornosti. Sorojenci so v veliko primerih 

pripravljeni pomagati bratu ali sestri v različnih oblikah (Golob, 2016).  
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Vse bolj je enotno mnenje, da bi morali odrasli ljudje z motnjami v duševnem razvoju vsaj do 

do konca drugega življenjskega obdobja biti obveščeni, kje in kako bodo živeli. Pri teh 

odločitvah pa družina potrebuje pomoč, vodenje in svetovanje (E. Novljan in D. Jelenc, 2002, 

str. 40). 

 

3.5 OBLIKE IN NAČINI POMOČI DRUŽINAM ODRASLIH OSEB Z MDR 

Raziskave kažejo, da nivo razpoložljive pomoči različnih služb in ustanov pomembno vpliva 

na zmanjševanje bremen starejših staršev odraslih oseb, ki živijo doma. Menijo, da je zunanja 

pomoč izrednega pomena. Kot največja potreba se je pokazal podatek o tem, kje dobiti 

informacije o razpoložljivih službah pomoči, sledijo potrebe po začasnih sprejemih v 

nastanitvene centre, pomoči na domu, socialni pomoči, iskanju možnosti za rekreacijo, 

informacijah glede finančnih obveznosti družine oziroma njenih prihodkov in družinskem 

svetovanju za vse družinske člane (Golob, 2016, str. 171). 

Po mnenju E. Novljan in D. Jelenc (2002, str. 88) je za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

in tudi za njihove starše ter bližnje sorodnike zelo pomembno, da jih navajamo na 

samopomoč, ki se je pokazala kot zelo pomembna oblika pomoči, ker gre pri tem za 

vključevanje teh oseb v širše socialno okolje, ki pa je še pomembnejše za odrasle osebe z 

motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo doma pri starših. Samopomoč je nujno dopolnilo 

strokovni pomoči in ima za cilj, da bi ljudje s posebnimi potrebami pomagali sebi ali drugemu 

v vsakodnevnem življenju. Samopomoč ponuja tudi možnost za socialne stike in sklepanje 

osebnih prijateljstev z ljudmi, ki imajo podobne interese. Samopomoč prinaša več 

soodločanja o lastnem življenju, po drugi strani pa prinaša tudi odgovornost za svoje 

življenje, ki naj bi se pokazala ob odhodu od staršev.  

Obstajajo različni načini dela z družinami in različne oblike posredovanja pomoči. Nekateri 

pristopi zagovarjajo timsko delo z družino, drugi pa zagovarjajo bolj individualno delo s starši 

in strokovnjaki. Za uspešno sodelovanje s starši obstajajo različne alternativne možnosti, med 

njimi učinkoviteje vplivajo na spreminjanje stališč in pričakovanj staršev predvsem: 

• obiski na domu, 

• diskusijski večeri, 

• seminarji za starše, 

• skupni obiski ustanov, 

• timsko delo. 

Na takih srečanjih naj bi strokovnjaki staršem predstavili potrebe in interese njihovih odraslih 

sinov in hčera ter prikazali možnosti in prednosti namestitve v ustrezne ustanove. Starše naj bi 

seznanili z življenjem, organizacijo in programom ustanove. 

A. Golob (2016, str. 161) navaja, da je vsaka oseba unikatna, kakor tudi da je vsaka družina 

unikatna. Raziskave, ki proučujejo družine, ugotavljajo, da oseba s posebnimi potrebami 

predstavlja izreden izziv za družino, predvsem s pretiranim vplivanjem na čas, psihosocialno 

ugodje, medsebojne odnose, finance in svobodo gibanja cele družine. Osebe s pridruženimi 
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motnjami v vedenju močno vplivajo na medosebne odnose vseh članov, na sorojence in člane 

razširjene družine. Veliko družin navaja, da te osebe nimajo niti enega prijatelja in ne morejo 

biti vključene v nobeno družbeno aktivnost. Pri vključevanju v okolje in iskanju primernih 

oblik zaposlitve sta zato izrednega pomena spodbuda in pomoč staršem in celi družini tistih 

oseb, ki imajo dodatne zdravstvene in vedenjske težave.  

Vse starše skrbi prihodnost svojih otrok. Starši otroka s posebnimi potrebami so še toliko bolj 

zaskrbljeni, ker se zavedajo, da njihov otrok po vsej verjetnosti ne bo nikoli popolnoma 

samostojen in da bo celo življenje odvisen od tuje pomoči. Starše bi bilo potrebno mnogo 

pogosteje vključevati v različne oblike pomoči, da bi se na podlagi pridobljenih informacij 

lahko učinkoviteje spopadali s težavami, ki se tičejo njihovih otrok. 

Družina z osebo z MDR potrebuje predvsem pomoč v obliki nasvetov, ki jo razbremeni v 

vsakdanjem življenju. Zmožnost razvijanja osebnosti vseh družinskih članov ne sme biti 

onemogočena ali zmanjšana zaradi otrokovih posebnih potreb in ne sme pripeljati do tega, da 

bi se družinski člani odpovedali lastnim različnim interesom. V službah, ki skrbijo za podporo 

družini, mora biti zaposleno primerno strokovno osebje, ki omogoča oblike celostne skrbi za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju ob različno trajajočih časovnih obdobij. Te službe 

omogočajo pomoč na domu, v različnih ustanovah (centri, zavodi), ki omogočajo občasne ali 

začasne oblike pomoči do dnevnih oblik varstva Vse te različne razbremenitve družinskih 

članov pripeljejo do kakovostnejšega življenja cele družine, kakor tudi osebe z motnjami v 

duševnem razvoju (Sožitje, 1997). 
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4 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

4.1 NORMALIZACIJA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Strassmeier (1998) v A. Četina (2011) normalizacijo opredeli tako, da je potrebno življenjske 

pogoje na področju dela, bivanja in porabe prostega časa do odnosov med spoloma, čim bolj 

približati pogojem ostalih ljudi. Normalizacija opredeljuje, da vsako osebo s posebnimi 

potrebami obravnavamo v skladu z njenimi individualnimi zmožnostmi ter jo vključiti v 

normalno socialno okolje, kjer so zagotovljene podporne službe (interdisciplinarnost in 

celovitost obravnave). 

Normalizacija je v tesni povezavi s kakovostjo življenja. Čim bolj bomo normalizacijo 

približali ljudem s posebnimi potrebami, tem bolj bo njihovo življenje kakovostno. Ne smemo 

pa normalizacije dojemati kot nekaj samoumevnega, kot velja za osebe brez težav. 

Normalizacija je proces, ki terja veliko časa. 

Leta 1971 je bila sprejeta deklaracija Organizacije združenih narodov o pravicah oseb z 

motnjo v duševnem razvoju. To je zelo pomemben dokument tudi za osebe z MDR. Tudi 

Lačen (2016) se strinja, da je to prvi dokument v zgodovini človeštva, ki je poskušal poenotiti 

temeljna življenjska vprašanja oseb z MDR. Dokument je predpisal naloge, kako naj države  

regulirajo družbeno skrb za svoje državljane. Pravice za osebe z MDR so zapisane v sedmih 

točkah, ki določajo, da osebe z MDR potrebujejo pomoč, da razvijejo svoje sposobnosti na 

različnih področjih. Na področju integracije jim je potrebno zagotoviti naslednje pravice: 

• oseba z MDR ima v skladu s svojimi sposobnostmi in posebnostmi enake pravice kot 

drugi ljudje, 

• oseba z MDR ima pravico do potrebe zdravstvene oskrbe in takšnega šolanja, 

rehabilitacije in vodenja, da se njeni potenciali razvijajo do maksimalne možne mere, 

• oseba z MDR ima pravico do ekonomske varnosti in dostojnega življenjskega 

standarda. Ima pravico do dela oziroma zaposlitve v skladu s svojimi sposobnostmi, 

• oseba z MDR v principu živi v svoji družini in se vključuje v življenjske aktivnosti v 

svojem okolju. Pri tem se mora družini zagotavljati potrebna pomoč. Če pa te možnosti 

ni in mora živeti v ustanovi, mora biti to čim bliže domačemu okolju in življenje v 

ustanovi čim bolj približano normalnemu življenju, 

• oseba z MDR ima pravico do usposobljenega skrbnika, ki zagotavlja njeno kvaliteto 

bivanja in zadovoljevanje osebnih interesov, 

• oseba z MDR ima pravico do zaščite pred izkoriščanjem, zlorabo in ponižujočim 

ravnanjem, 

• če oseba z MDR zaradi znižanih sposobnosti ne more izvrševati nekaterih svojih pravic, 

se ji lahko te pravice omejijo ali odvzamejo. Pri tem mora biti to izvedeno strokovno in 

z varovali pred kakršnim koli izkoriščanjem.  

E. Novljan in D. Jelenc (2002) navajata, da so s principom normalizacije osebam z motnjami 

v duševnem razvoju zagotovljeni taki pogoji življenja, ki so čim bolj podobni pogojem, v 

katerih živijo ostali ljudje. Vse te osebe moramo sprejeti kot polnovredne državljane in jim ne 
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smemo kratiti pravice do takega življenja, kot ga živijo drugi, ter jim nuditi ustrezno pomoč v 

okolju, v katerem živijo. Po njunem mnenju bodo tako osebe z MDR lahko enakovredno 

zaživele skupaj z drugimi. Normalizacija zahteva, da se z vsemi ljudmi, neodvisno od stopnje 

motnje, ravna kot s polnovrednimi člani družbe in upošteva njihove potrebe. Lačen (2016) 

dvomi, da so pravice oseb z MDR enakovredne z ostalimi ljudmi. Po njegovem normalizacija 

ne pomeni enakih pravic za vse, ker bi bila to diskriminacija. Cilj normalizacije ni 

normalizirati ljudi, temveč razmere za njihovo življenje. Osebam z zmerno, težjo in težko 

MDR z nobenimi sredstvi in posegi ne moremo razviti sposobnosti do nivoja, ki bi zagotavljal 

njihovo popolnoma samostojno življenje. Oseb z MDR ne moremo »normalizirati« na nivo 

zdravih sovrstnikov. Lahko pa normaliziramo, in to moramo tudi storiti, razmere za življenje, 

da bodo s svojimi znižanimi sposobnostmi »normalno« živeli. 

Nirje (v Novljan in Jelenc, 2002), ki je bil eden od avtorjev principa normalizacije, je v osmih 

točkah navedel, kaj naj vsebuje »normalno življenje« oseb z motnjo v duševnem razvoju: 

• normalen dnevni ritem, ki ustreza sovrstnikom, 

• normalen tedenski ritem, ki zahteva ločitev delovnega tedna od vikenda, 

• normalen letni ritem z vsemi prazniki in dopusti, 

• možnost običajnega poteka vseh razvojnih faz, 

• upoštevanje njihovih želja, potreb in izbire kot tudi pravice do samoodločanja, 

• možnost življenja v heteroseksualni skupnosti, 

• normalen življenjski standard za zagotavljanje osnovnih socialnih in ekonomskih 

potreb, ki tem osebam omogočajo aktivno vključevanje v širše socialno okolje, 

• institucije za vzgojo in izobraževanje, pomoč, svetovanje in bivanje teh oseb morajo 

imeti enak standard, kot velja za ostale osebe. 

Brandon (1993) pravi, da pri principu normalizacije človekova sreča ni tako pomembna, da bi 

bila v ospredju. Z osamljenostjo, bolečino posameznika ter z njegovimi psihološkimi 

potrebami se skoraj nihče ne ukvarja. Po njegovem je v ospredju le zunanji vtis. 

Normalizacija lahko pomaga graditi skupnost, ki bo manj nestrpna do drugačnih, kjer bodo 

vsi cenjeni in ki bo do vseh pravična, ne glede na vero, spol, raso in na nezmožnost. Da se bo 

to uresničilo, bomo morali prehoditi še dolgo pot. 

Osebe z MDR imajo pravico, da se osamosvojijo od kogarkoli, tudi od svojih staršev. Tako 

kot je zdravim vrstnikom dana možnost, da si ustvarijo svoje življenje, mora biti ta ob 

ustrezni podpori dana tudi osebam z MDR. Če osebe z MDR nimajo ustrezne podpore, ne 

moremo govoriti o normalizaciji njihovega življenja. Veliko moramo na glas govoriti o tej 

njihovi pravici, da bi takšno prepričanje utrdili pri starših, v okolju in državi (Lačen, 2016).  

V zadnjem času je veliko govora o normalizaciji, tudi za osebe z MDR. Veliko je že 

napisanega na to temo, vendar se stvari v praksi ne uresničujejo tako hitro in zavzeto, kot bi 

pričakovali. Še vedno je velik primanjkljaj v uresničevanju pravic na področju vključevanja 

odraslih na področju vseživljenjskega učenja, zaposlitve ter na področju socialnega 

vključevanja. Država se trudi vzpostaviti ustrezen sistem podpore za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, vendar se stvari premikajo zelo počasi. 
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4.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

S pojmom kakovost življenja se človeštvo ukvarja že zelo dolgo. Definicija se je skozi 

zgodovino spreminjala, vendar bistvo ostaja, da kakovost življenja predstavlja zadovoljstvo 

oziroma srečo posameznika. Kakovost življenja ni objektiven pojem, ki bi ga lahko posplošili 

na celo populacijo, temveč je odvisen od dejavnikov, kot so: starost, spol, kultura idr. 

Kakovost življenja posameznika je torej zelo težko ovrednotiti, ker so kriteriji življenja 

različni od posameznika do posameznika. Obstaja veliko definicij, ki opredeljujejo kakovost 

življenja. 

Kakovost življenja je izredno pomembna, kakor tudi raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na 

samo kakovost življenja. Ti dejavniki so: osebnostni dejavniki, zunanji, situacijski dejavniki 

in interakcijski dejavniki (dejavnike, ki izvirajo iz interakcije med osebo in situacijo). Večina 

ljudi meni, da je kakovost življenja odvisna od zunanjih, situacijskih dejavnikov (pozitivni ali 

negativni dogodki, kot so npr. stresorji). Naše psihično blagostanje, naše občutje sreče in 

zadovoljstva so v veliki meri odvisni tudi od naših osebnostnih značilnosti. Pogosto se dogaja, 

da je vpliv osebnostnih dejavnikov močnejši kot vpliv zunanjih in interakcijskih dejavnikov. 

Zunanje dogajanje, negativno in pozitivno, nas najpogosteje doleti in potem spet mine in tako 

je tudi z njegovim vplivanjem na nas, medtem ko naše osebnostne lastnosti delujejo 

konstantno in tudi njihov vpliv je nenehno prisoten (Musek, 2012).   

Nekatere osebnostne značilnosti so plod slučajnosti, druge pa so rezultat življenjskega izbora 

ali pa kombinacija obeh in se v teku življenja posameznika pogosto spreminjajo. Tudi 

značilnosti okolja, ki vplivajo na posameznikovo življenje, se spreminjajo slučajno ali pa po 

izboru in so tekom življenja podvržene spremembam. Glede na to je kakovost življenja 

nekakšen fenomen, ki je izkustveno edinstven za vsakega posameznika (Bratković, Rozman, 

2007). 

Ko govorimo o pojmu kakovost življenja ali vrednost življenja, v prvi vrsti opredeljujemo 

subjektivno doživljanje in ocenjevanje lastnega življenja. Kako posameznik doživlja svoje 

življenje, pa je odvisno od interakcije med notranjimi ali subjektivnimi in zunanjimi dejavniki 

ter okoliščinami. Med notranje dejavnike uvrščamo: dispozicijo, temperament, fiziologijo, 

navade, izkušnje, spretnosti, stališča, vrednote, znanja, življenjsko naravnanost, talente, 

interese, samopodobo, čustvovanje idr. Zunanji dejavniki in pogoji pa so lahko naslednji: 

družbena stališča in družbeno vrednotenje oseb s posebnimi potrebami, osebne lastnosti 

kadra, odnosi, pristopi, modeli, organizacija, metode, programi, pripomočki, prostori, 

financiranje, zakonodaja, socialna politika, razvitost stroke in še marsikaj (Galeša, 1996).  

Halauk (2013) kvaliteto življenja pojmuje kot subjektivno doživljanje, ki vključuje: občutek 

radosti, življenjsko zadovoljstvo, notranje blagostanje. Po njegovem je kakovost življenja tudi 

življenje brez posebnih obremenitev ter življenje brez strahu in negotovosti. Če temu dodamo 

še sproščeno življenje in življenje brez podzavestnega bremena, ki nas ne obremenjuje in nam 

ne škodi, lahko govorimo o glavnih čustvih, ki jih pripisujemo kakovosti življenja. Osebno 

subjektivno občutje srečnosti je nujen pogoj sreče v življenju, s tem pa tudi kakovosti 

življenja (Musek, 2010). 
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Kakovost življenja ali doživljajske vidike življenja pogosto opredeljujejo izrazi, kot so sreča, 

zadovoljstvo ipd. Ker je srečo ali zadovoljstvo oziroma notranjo kakovost življenja nemogoče 

ustrezno meriti in ker ne poznamo dovolj notranje kakovosti življenja odraslih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, bi bilo z vidika objektivnosti in operativnosti bolj učinkovito 

razpravljati o zunanjih dejavnikih in pogojih za kakovostno življenje kot pa na splošno o 

kakovosti (Četina, 2011). V sodobnih državah blaginje ali socialnih državah naj bi bili 

kakovostni življenjski pogoji pravica vsakega posameznika. Vsi ljudje naj bi imeli enake 

možnosti za izobraževanje, zaposlovanje, dostop do zdravstvenih in socialnih storitev, 

materialnih in kulturnih dobrin in rekreacije (Dornik, 2001). 

Kakovost življenja se po mnenju Glatzer in Zapf v Novljan in Jelenc (2002, str. 59) določa s  

posameznimi življenjskimi pogoji in subjektivnimi komponentami za dobro počutje. Med 

življenjske pogoje uvrščata življenjske razmere, dohodke, stanovanjske in delovne pogoje, 

odnose v družini, socialne stike, zdravje ter udejstvovanje na socialnem in političnem 

področju. Med subjektivne dejavnike dobrega počutja pa avtorja prištevata tiste specifične in 

splošne življenjske pogoje, ki jih posamezniki sami ocenijo. Sem sodijo predvsem 

zadovoljstvo, pa tudi kognitivni in emocionalni elementi, kot so: upanje in strah, pristojnosti 

in negotovost, zaznavanje konfliktov in prioritet. Bratković (2002) ugotavlja, da je kakovost 

življenja odraslih z MDR ogrožena na naslednjih področjih: možnost odločanja o pomembnih 

življenjskih vprašanjih, finančni prihodki, področje vključevanja v širšo socialno skupnost in 

zaposlovanje. Poleg upoštevanja, da imajo osebe z MDR težave na tem področju, jim moramo 

nuditi tudi ustrezno podporo in pomoč, upoštevati individualne potrebe in zmožnosti vsakega 

posameznika. 

Osebam z MDR moramo nuditi ustrezno podporo pri uresničevanju teh področij. Zunanji 

dejavniki zagotovo pripomorejo k višji kakovosti življenja, vendar so notranji dejavniki 

bistveno bolj pomembni za zagotavljanje višje kakovosti življenja oseb z MDR. Ni dovolj 

samo deinstitucionalizacija, s katero se ureja bivanje teh oseb v manjših enotah, temveč je 

pomembno, kako se osebe počutijo v prostoru, v katerem bivajo. Na kakovostno življenje 

oseb z MDR tako vplivajo zunanji, še bolj pa notranji dejavniki kakovosti življenja. Enako 

velja za osebe z MDR, ki bivajo doma pri družinah.  

Novljan in Jelenc (2002) na podlagi raziskave, ki je bila izvedena v Angliji, ugotavljata, da 

sama premestitev oseb z MDR iz večje ustanove v bivanjske enote dolgoročno komajda kaj 

izboljša kakovost življenja uporabnikov. Potrebno je več kot le živeti v neki skupnosti. 

Nekateri raziskovalci trdijo, da ima premestitev v manjše stanovanjske enote za posledico 

večjo izolacijo in s tem manj socialnih aktivnosti v skupnosti. Bivanjske enote morajo imeti 

zelo jasno začrtano funkcijo, uporabniki pa zagotovljene različne oblike pomoči. 

Da bi življenje teh oseb organizirali čim kakovostneje in da bi bile le te zares lahko čim 

srečnejše, je treba spoštovati nekatera načela kakovosti življenja. Brandon (1993) je navedel 

pet načel kakovosti življenja kot vprašalnike, ki nas vsekakor sproti vzpodbujajo, da vnovič 

preverimo svoj resnični odnos do zamisli o normalizaciji v konkretni situaciji, do 

posameznika, do konkretne skupine ljudi. Ta načela so: 
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• načelo dobrih medsebojnih odnosov: kako razvijati tople, prijateljske in prijazne odnose 

z osebami z MDR, kako jih sprejemamo, kakšen odnos imamo do njih; 

• načelo resnične izbire: da imajo osebe z MDR možnost izbire, avtonomije, 

samoodločanja; 

• načelo socialne participacije: vpliv na socialno vključevanje, možnost soodločanja v 

družini kakor tudi v širših bivalno-delovnih situacijah; 

• načelo osebnega razvoja: možnost za razvoj oseb z MDR, z upoštevanjem njihovih 

specifičnih sposobnosti in popolne pravice do intimnosti; 

• načelo resničnega povezovanja: osebe z MDR kot odgovorni državljani, ki se 

vključujejo v različna društva in organizacije ter uporabljajo vse možne komunikacijske 

kanale. 

Ta načela bi morala postati del vsakodnevnega načrtovanja življenja oseb z MDR, saj bi se le 

tako konkretno in praktično potrdila kakovost življenja oseb z MDR. Kakovost njihovega 

življenja se bi morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja. Odraz 

kakovosti življenja ni toliko v kakovosti udobnega bivanja, dobre hrane, lepe obleke, temveč 

so pomembnejše druge kakovosti človekovega življenja (Lačen, 1993, str. 16). 

Velikokrat je zaznati, da na kakovost življenja oseb z MDR vplivajo starši, svojci, zaposleni, 

strokovni delavci, ki so neposredno vpeti v življenje oseb z MDR. Oni vedo, kaj te osebe 

potrebujejo, kako se počutijo, kaj jih osrečuje, kaj si želijo. Pomembno je, da bi se začeli 

ljudje, ki so vpeti v življenje oseb z MDR, zavedati svojega početja ter da bi začeli upoštevati 

pet načel, ki jih je navedel Brandon (1993). Le na takšen način lahko vplivamo na kakovost 

njihovega življenja. 

Eden od najpomembnejših raziskovalcev kakovosti življenja, Schalock (1997), pravi, da so 

kazalniki kakovosti življenja oseb z MDR isti ali podobni kot pri ostalih ljudeh. Keith in 

Schalock (2000) v A. Jelar (2008) govorita o kakovosti življenja odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju kot o konceptu: 

• ki se nanaša na nudenje podpore posamezniku v njegovem okolju, 

• katerega glavno načelo je napredek in izboljšanje kakovosti življenja vsakega 

posameznika, 

• s širokim okvirom, ki se ga lahko uporablja v praksi (razvoj programa, nudenje storitev, 

strategije vodenja organizacije in evalvacije programa), ki spodbuja individualne 

koncepte in interese ter socialno politiko družbe. 

Kakovost življenja posameznika je zelo težko vrednotiti. Vsakemu posamezniku kakovost 

življenja predstavlja njegova subjektivna izkušnja, zato te izkušnje ne moremo posplošiti na 

celo populacijo. 

Schalock, 1990 v Četina 2011 navaja objektivne značilnosti kakovosti življenja: 

• Kakovost življenja je v samem bistvu enaka za osebe z motnjami ali brez motenj. Osebe 

z motnjami ali brez motenj imajo enake želje in potrebe ter želijo izpolniti dolžnosti do 

družbe. 
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• Kakovost življenja je v osnovi socialni fenomen in v prvi vrsti rezultat interakcije z 

drugimi ljudmi. 

• Kakovost življenja je rezultat posameznikovega zadovoljevanja osnovnih potreb in 

izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v družbi (družina, šola, prosti čas, služba) 

Posamezniki, ki so sposobni zadovoljevati svoje potrebe in izpolnjevati dolžnosti na 

način, ki jih zadovoljuje in je istočasno sprejemljiv za družbeni okvir, dosežejo visoko 

kakovost življenja. 

• Kakovost življenja je stvar, ki se na prvem mestu tiče posameznika in šele nato 

strokovne definicije. Vprašanja in problemi kakovosti življenja naj bodo izpostavljeni s 

strani potrošnikov in državljanov in ne s strani strokovnjakov nekega področja. 

Pomembno je namreč, kako posameznik zaznava in ocenjuje svoje izkušnje in ne kako 

drugi vidijo njegove izkušnje in opredeljujejo njegovo kakovost življenja. 

 

4.3 KAZALCI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Želja vsakega posameznika je, da bi izboljšal kakovost svojega življenja ali pa nekoga 

drugega. Pri ugotavljanju kakovosti življenja oseb z MDR moramo najprej izhajati iz 

osnovnih potreb.  

Abraham Maslow je eden od najpomembnejših raziskovalcev človekove motivacije. Je 

utemeljitelj znamenite teorije o hierarhiji potreb (Musek, 2003). 

Maslow (1943) v Kos (2010) je kategorije potreb razdelil na 5 glavnih področij: 

• fiziološke potrebe (hrana, kisik, voda, spanje itd.), 

• potreba pa varnosti (fizični, materialni, čustveni, zdravstveni itd.), 

• socialne potrebe (pripadnost in ljubezen, prijateljstvo, intimnost), 

• ugled in samospoštovanje, 

• samoaktualizacija ter nato spiritualne, etične in estetske potrebe. 

Med glavnimi kategorijami potreb obstaja hierarhija. Pri tem je pomembno, da se višje 

potrebe razvijejo šele, ko so zadovoljene nižje. Dokler ne zadovoljimo fizičnih potreb, sploh 

ne moremo na višjo raven, saj višjih potreb enostavno ne občutimo (Kos, 2010). 

Schallock idr. (2002) so navedli 5 temeljnih načel merjenja kakovosti življenja: 

• kakovost življenja meri stopnjo, do katere pridobijo posamezniki zanje, pomembne in 

smiselne življenjske izkušnje; 

• merjenje kakovosti življenja omogoča posameznikom premik proti pomembnim 

področjem v življenju, v katerem uživajo in ga vrednotijo; 

• kakovost življenja meri stopnjo, do katere posamezna življenjska področja prispevajo k 

polnemu in povezanemu življenju; 

• merjenje kakovosti življenja je umeščeno znotraj okolja, ki je pomembno za 

posameznike: kjer živijo, delajo in so aktivni; 



 

22 
 

• merjenje kakovosti življenja posameznika temelji tako na skupnih izkušnjah vseh ljudi 

kot tudi na edinstvenih, individualnih življenjskih izkušnjah. 

Schalock (2000) v Četina (2011) je določil 8 ključnih področij in kazalcev kakovosti življenja 

pri zadovoljevanju potreb oseb s posebnimi potrebami: 

Dobro emocionalno počutje 

 

zagotavljanje varnosti 

omogočanje duhovnosti/spiritualnosti 

zagotavljanje pozitivnih povratnih informacij 

zmanjševanje stresa 

spodbujanje uspeha 

podpiranje stabilnega, varnega in predvidljivega okolja 

Medosebni odnosi 

 

dovoljevanje intimnosti, intimnih odnosov 

podpora družini 

spodbujanje k socialnim interakcijam 

spodbujanje prijateljev 

zagotavljanje podpore 

Materialna blaginja spodbujanje lastništva oz. posedovanja lastnine 

zagotavljanje finančne varnosti 

zagotavljanje varnega okolja 

podpiranje zaposlitve 

Osebnostni razvoj 

 

zagotavljanje izobraževanja in (re)habilitacije 

učenje funkcionalnih sposobnosti 

zagotavljanje delovnih in prostočasnih aktivnosti 

spodbujanje spretnosti, napredka 

uporaba nadomestne komunikacije 

Dobro fizično počutje 

 

zagotavljanje zdravja 

skrb za čim večjo mobilnost 

spodbujanje priložnosti za smiselno rekreacijo in počitek 

spodbujanje k zdravi prehrani 

podpiranje zdravja s poudarjanjem fizične kondicije, 

prehrane, zdravega načina življenja in obvladovanje stresa 

Samoodločanje 

 

dajanje možnost izbire in odločanja 

dopuščanje osebne kontrole (nadzor nad svojim 

življenjem) 

Vključevanje v okolje 

 

spodbujanje k razvijanju socialne mreže 

vzajemnost z naravnimi podpornimi mrežami 

zagotavljanje priložnosti za integracijo in participacijo v 

družbi 

podpiranje prostovoljnega dela 

 

Pravice 

 

zagotavljanje zasebnosti 

spodbujanje razvoja odgovornosti 

zmanjševanje barier 
Slika 1:  Indikatorji kakovosti življenja po Schalocku (2000) 

 



 

23 
 

4.3.1 Dobro emocionalno počutje 

Dobro emocionalno počutje se nanaša na samozaupanje, čustveno stabilnost, občutek 

osamljenosti, poznavanje lastnih težav in sposobnosti, obvladovanje stresa. Gre za 

posameznikovo dojemanje tega, kako razmišlja o samem sebi, zadovoljstva z odnosi z 

drugimi, dojemanje razmerja med željami in dosežki. 

4.3.2 Medosebni odnosi 

Medosebni odnosi se nanašajo na povečanje socialne mreže, izboljšanje odnosov z bližnjimi, 

boljše sporazumevanje z drugimi, večje zadovoljstvo z družinskimi odnosi, učinkovitejše 

reševanje sporov in sodelovanje v skupnosti. 

4.3.3 Materialna blaginja 

Materialna blaginja se nanaša na obvladovanje denarnih zadev in preživljanje samega sebe, 

kakor tudi zagotavljanje varnega okolja. 

4.3.4 Osebnostni razvoj 

Osebnostni razvoj se nanaša na vrsto odnosov, na podlagi katerih se oblikujejo kompetence 

posameznika, ki se nanašajo na aktivnosti v družbi. 

4.3.5 Dobro fizično počutje 

Dobro fizično počutje se nanaša na zdravstveno stanje, prehranjevalne navade, prosti čas, 

mobilnost, vsakodnevne aktivnosti, skrb zase, fizično aktivnost. 

4.2.6 Samoodločanje 

Samoodločanje se nanaša na sposobnost reševanja težav, samostojnost, postavljanje ciljev, 

razumevanje posledic dejanj, nove priložnosti v življenju, premagovanje ovir in težav. 

4.3.7 Vključevanje v okolje 

Vključevanje v okolje se nanaša na priložnosti za nadzor nad okoljem. Vključuje set 

mehanizmov, skozi katere se posamezniki naučijo prepoznati odnose med postavljenimi cilji z 

doseganjem širšega dostopa in nadzora nad viri. 

4.3.8 Pravice 

Pravice se nanašajo na priložnosti za sodelovanje v družbi, poznavanje različnih pravic, ki se 

tičejo vsakega posameznika, ter priložnosti za sodelovanje v družbi (Schalock idr., 2002). 

4.4 RAZISKAVE NA PODROČJU KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB Z MDR 

Raziskave, ki izhajajo izključno iz izkušenj ljudi z intelektualnimi ovirami, so se pojavile šele 

po letu 2000. V raziskavo, ki so jo opravili Alex McGlaughlin, Laura Gorfin in Claire Soul 

(2004), so bili vključeni ljudje z intelektualnimi ovirami, ki so govorili o potrebah po lastnem 

stanovanju in načrtovanju podpore za samostojno bivanje. Kljub temu da so lahko izrazili 

svoje želje in potrebe, se čutijo nemočne pri odločitvah, saj pomembne odločitve o njihovih 

življenjih sprejemajo strokovnjaki in skrbniki. Po mnenju avtorjev se mora v družbeni kulturi 
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zgoditi nujna sprememba, da bodo glasovi ljudi z intelektualnimi ovirami slišani in 

upoštevani (Krstulović, 2016).  

V projekt z naslovom »Ocenjevanje kvalitete« (Stenfert – Kroese, 1992), ki so ga izvedli v 

Severni Angliji, so vključili 17 odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki so jih preselili iz 

večje ustanove v bivanjske enote (3–4 osebe v enem stanovanju). Raziskovalci so želeli 

proučiti spremembe v kakovosti življenja in se usmeriti bolj na njihove osebne izkušnje 

(izkušnje uporabnikov) kot pa na aktivnosti posameznih strokovnih služb. Informacije so 

pridobivali s pomočjo opazovanja, intervjuja z varovanci in sodelavci, s pomočjo merjenja 

različnih spretnosti, z vprašalnikom za sodelavce, s pomočjo merjenja različnih spretnosti, z 

vprašalnikom za sodelavce ter pregledom dokumentacije. Definirali so pet izhodišč, s 

katerimi so definirali, kaj je dobra kakovost neke ustanove: 

• Vključevanje ustanove v širše socialno okolje: srečanja z ljudmi iz bližnjega okolja in 

skupne aktivnosti z njimi. Sem sodijo področja: delo, prosti čas, vzgoja, izobraževanje 

in oblačenje, nakupovanje, uporaba javnih prevoznih sredstev in ustanov. 

• Medčloveški odnosi: posamezni člen predstavlja člen številnih medsebojnih stikov, tudi 

s tesnimi prijatelji. Odnosi z osebjem ne smejo biti samo kratkoročni in površni. 

• Opravilne spretnosti: nanašajo se na spretnosti posameznika (spretnosti vedenja, skrb za 

zdravje, oblačenje …) ter na okolje (npr. praktična in emocionalna podpora drugih ljudi, 

ponudbe pomoči, denar, tehnologija). 

• Človeško dostojanstvo: vse ljudi v ustanovi je potrebno sprejeti kot dragocene člane 

skupnosti, razvijati pozornost drug do drugega, samospoštovanje, oblikovanje pozitivne 

samopodobe. 

• Možnost izbire: obvladovanje različnih dogajanj. Sem sodijo vsakodnevna opravila, 

pomembne odločitve pri delu in v odnosih. 

Rezultati raziskave so pokazali, da sama premestitev oseb z MDR iz večje ustanove v 

bivanjske enote dolgoročno komajda kaj izboljša kakovost življenja. Potrebno je več kot samo 

živeti v neki skupnosti. Nekateri raziskovalci so celo argumentirano trdili, da ima premestitev 

v manjše stanovanjske enote za posledico večjo izolacijo in s tem manj socialnih aktivnosti v 

skupnosti. Raziskovalci poudarjajo, da morajo imeti bivanjske enote zelo jasno začrtano 

funkcijo, stanovalci pa zagotovljene različne oblike pomoči (Novljan in Jelenc, 2002). 

Kljub številnim opredelitvam pa je vprašanje, kaj sestavlja kakovost življenja in kaj naj bi pri 

tem merili, še vedno sporno. Če pri osebah z MDR preverjamo samo pridobivanje in 

ohranjanje spretnosti, ni dovolj upoštevana osebna kakovost življenja. Premalo se tudi 

upošteva, ali te osebe lahko pridobljene spretnosti v praksi samostojno preverjajo in ali jim 

okolje ponuja dovolj priložnosti za to. Vse več raziskav vodi do ugotovitve, da je kakovost 

življenja večdimenzionalna in multifaktorska tvorba in da k faktorjem kakovosti sodijo 

posamezna področja in organizacija okolja, stališča in izobraževanje sodelavcev in oblika ter 

način vodenja in usmerjanja le-teh (Novljan in Jelenc, 2002). 

E-Qalin (European quality - improving learning) je vseevropski model upravljanja s 

kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, 

socialne politike in sistema socialnega varstva. Model je prilagojen domovom za starejše, 
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varstveno-delovnim centrom in socialno varstvenim zavodom za usposabljanje, izvajalcem 

pomoči na domu. Izvirnost E-Qualina je vključevanje vseh zaposlenih in uporabnikov tako v 

analizo kot v načrtovanje potrebnih izboljšav oziroma sprememb. E-Qualin posega v vsebino 

in organizacijo dela. Izvajalca v instituciji nagovarja, da korakoma preide iz naravnanosti na 

ustanovo k naravnanosti na uporabnika, da pri načrtovanju dnevnega življenja niso v ospredju 

formalni cilji institucij, temveč potrebe posameznikov. Ta model zagovarja skrb ljudi drug za 

drugega, spodbuja skrben odnos med uporabniki, njihovimi svojci, zaposlenimi. Pod 

določenimi pogoji lahko ustanova vsaka tri leta pridobi mednarodni certifikat kakovosti po E-

Qualinu, ki se ga izda na podlagi zunanje presoje. V Sloveniji je že nekaj ustanov z 

mednarodnim certifikatom E- Qalin: VDC Zagorje, CUDC Dolfke Boštjančič, CUDV 

Dobrna, VDC Tončke Hočevar. Ustanova prejme mednarodni certifikat na osnovi zunanje 

presoje, njegova veljavnost pa je 3 leta (Imperl, 2015). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 

Kakovost življenja oseb z MDR je pogosto zmanjšana in odvisna od soljudi, s katerimi je 

povezano njihovo življenje. Kakovost njihovega življenja se velikokrat ocenjuje skozi naše  

»oči«, zato ne moremo dejansko govoriti, da naše videnje dejansko odraža kakovost življenja 

oseb z MDR. Izkušnje kažejo, da so strokovni delavci in ostali, ki neposredno delajo z 

osebami z MDR, velikokrat posredniki pri ugotavljanju kakovosti njihovega življenja. 

Pomembno je, da kakovost življenja ocenjujemo tudi z vidika oseb z MDR, ker le tako lahko 

dobimo uvid v to področje. Namen magistrskega dela je analiza kakovosti življenja z vidika 

uporabnikov storitev izbranega ljubljanskega varstveno-delovnega centra (VDC), ki živijo v 

instituciji, in tistih, ki živijo doma ter se aktivno vključujejo v VDC. 

 

5.2  METODA DELA IN RAZISKOVALNO ORODJE 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo, v raziskovalnem delu pa smo izvedli kvantitativno raziskavo z anketnim 

vprašalnikom. 

 

5.3 VZOREC 

Vzorec je namenski. Vanj je bilo vključenih sedeminpetdeset oseb z MDR, od tega 

osemindvajset uporabnikov, ki živijo v instituciji, in devetindvajset uporabnikov, ki živijo 

doma in se vsakodnevno aktivno vključujejo v VDC.  

 

5.4 PILOTSKA RAZISKAVA 

V začetku maja smo izvedli pilotsko raziskavo z desetimi uporabniki izbranega ljubljanskega 

VDC, s katero smo želeli ugotoviti, ali uporabniki razumejo anketna vprašanja. Štirje 

uporabniki niso vedeli pomena besede bar, zato smo jo zamenjali z besedo gostilna.  

 

5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Za izvedbo anketiranja uporabnikov izbranega ljubljanskega VDC smo pridobili soglasje 

vodstva. Anketiranje uporabnikov VDC je potekalo v maju 2018 na treh lokacijah VDC ter je 

bilo izvedeno individualno z vsakim uporabnikom. 

 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom zaprtega tipa. Anketni vprašalnik vsebuje 24 

vprašanj in je sestavljen na podlagi Schalockovih kazalnikov kakovosti življenja. Kazalnike 

kakovosti življenja po Schalocku sestavlja 8 področij: medosebni odnosi, osebnostni razvoj, 



 

27 
 

dobro emocionalno počutje, materialno blagostanje, dobro fizično počutje, samoodločanje, 

vključevanje v okolje in pravice. Anketni vprašalnik je sestavljen tako, da vsako od zgoraj 

naštetih področij pokrivajo 3 anketna vprašanja. Področje medosebni odnosi (3., 2., 4.), 

osebnostni razvoj (6., 12., 8.), dobro emocionalno počutje (13., 16., 17.), materialno 

blagostanje (11., 18., 19.), dobro fizično počutje (7., 14., 1.), samoodločanje (15., 4., 20.), 

vključevanje v okolje (9., 10., 21), pravice (22., 23., 24.) (glej prilogo 1). Anketiranje smo 

izvedli individualno, torej z vsakim uporabnikom VDC posebej. 

 

5.6 RAZISKOVALNE METODE 

Z opisno statistiko smo predstavili mnenja anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi. Za 

izpeljavo pomembnejših sklepov preverjanja hipotez pa smo na podlagi inferenčne statistike 

(Pearsonov Hi-kvadrat) preverili tudi, kje se pojavljajo statistično značilne razlike med 

odgovori in spremenljivkami. Ker je šlo v našem primeru za nominalni tip odvisnih 

spremenljivk in smo imeli za podatke frekvence, smo statistično značilne razlike med 

kategorijami ugotavljali s Pearsonovim Hi-kvadratom. Slednji nam je pomagal izračunati 

oziroma primerjati dejanske in pričakovane frekvence ter ali se le-te na našem vzorcu tudi 

statistično značilno razlikujejo. Statistično značilne razlike smo sprejeli pri stopnji p<0,05. 

 

5.7 RAZISKOVALNI CILJI IN VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je analizirati kakovost življenja uporabnikov VDC, ki živijo doma, in 

uporabnikov, ki živijo v instituciji. Na osnovi cilja raziskave so oblikovana naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

• RV1: Ali na področju socialne vključenosti obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

• RV2: Ali na področju telesnega blagostanja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

• RV3: Ali na področju medsebojnih odnosov obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

• RV4: Ali na področju čustvenega blagostanja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

• RV5: Ali na področju osebnostnega razvoja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma?  

• RV6: Ali na področju materialnega blagostanja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

• RV7: Ali na področju samoodločanja obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti 

življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

• RV8: Ali na področju uresničevanja pravic obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 
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6 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

6.1 DEMOGRAFIJA 

6.1.1 Spol anketirancev 

 

 

 
 

Tabela 1: Spol 

V anketi je od skupaj 57 uporabnikov VDC sodelovalo 18 žensk (31,6 %) in 39 moških (68,4 

%). 

 

                                                                       Graf 2: Spol 

6.1.2 Kraj bivanja anketirancev 

Kraj bivanja Št. enot Odstotek 

Doma 29 50,9 

Bivalna enota 28 49,1 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 3: Kraj bivanja 

50,9 % anketiranih uporabnikov VDC živi doma, 49,1 % pa jih živi v bivalni enoti. 

 

Graf 2: Kraj bivanja 
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Doma Bivalna enota

Spol Št. enot Odstotek 

Moški 39 68,4 

Ženske 18 31,6 

Skupaj 57 100,0 
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6.1.3 Starost anketirancev 

 Starost po skupinah Št. enot Odstotek 

Od 25 do 35 let 23 40,4 

Od 36 do 45 let 28 49,1 

45 let + 6 10,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 4: Starost po skupinah 

 

                                                                Graf 3: Starost po skupinah 

6.2 OPISNA STATISTIKA 

6.2.1 Medosebni odnosi 

6.2.1.1 Kako se razumeš s sodelavci v VDC? 

Kako se razumeš s 

sodelavci v VDC?

  

Št. enot Odstotek 

Dobro 45 78,9 

Včasih dobro, včasih 

slabo 
12 21,1 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 5: Kako se razumeš s sodelavci v VDC? 

78,9 % anketiranih uporabnikov VDC je mnenja, da se dobro razume s sodelavci, 21,1 % pa 

jih meni, da se včasih razumejo dobro, včasih pa slabo. 

 

Graf 4: Kako se razumeš s sodelavci v VDC?  
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6.2.1.2 Ali se v prostem času srečuješ z osebami, s katerimi ne živiš? 

Ali se v prostem času 

srečuješ z osebami, s 

katerimi ne živiš? 

Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 2 3,5 

Da, redko 31 54,4 

Ne, nikoli 24 42,1 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 6: Ali se v prostem času srečuješ z osebami, s katerimi ne živiš? 

3,5 % anketiranih uporabnikov VDC se pogosto srečuje z osebami, s katerimi ne živi, 54,4 % 

redko, 42,1 % nikoli. 

 

Graf 5: Ali se v prostem času srečuješ z osebami, s katerimi ne živiš?  

6.2.1.3 Ali se s sodelavci družite med seboj tudi v prostem času?   

Ali se s sodelavci družite 

med seboj tudi v prostem 

času?    

Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 28 49,1 

Da, redko 7 12,3 

Ne, nikoli 22 38,6 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 7: Ali se s sodelavci družite med seboj tudi v prostem času? 

49,1 % anketiranih uporabnikov VDC se pogosto druži s sodelavci tudi v prostem času, 12,3 

% redko ter 38,6 % nikoli. 

 

                                Graf 6: Ali se s sodelavci družite med seboj tudi v prostem času?  
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6.2.2 Osebnostni razvoj 

6.2.2.1 Ali se v prostem času ukvarjaš s športom? 

Ali se v prostem času 

ukvarjaš s športom?  
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 18 31,6 

Da, redko 30 52,6 

Ne, nikoli 9 15,8 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 8: Ali se v prostem času ukvarjaš s športom? 

31,6 % anketiranih uporabnikov VDC se v prostem času pogosto ukvarja s športom, 52,6 % 

redko ter 15,8 % nikoli. 

 

Graf 7: Ali se v prostem času ukvarjaš s športom? 

6.2.2.2 Ali se popoldne udeležuješ delavnic, tečajev? 

Ali se popoldne udeležuješ 

delavnic, tečajev? 
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 19 33,3 

Da, redko 11 19,3 

Ne, nikoli 27 47,4 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 9: Ali se popoldne udeležuješ delavnic, tečajev? 

33,3 % anketiranih uporabnikov VDC se popoldne pogosto udeležuje delavnic ali tečajev, 

19,3 % redko ter 47,4 % nikoli. 

 

Graf 8: Ali se popoldne udeležuješ delavnic, tečajev?  
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6.2.2.3 Ali opravljaš gospodinjska dela: pomivanje posode, odnašanje smeti, pomivanje tal? 

Ali opravljaš gospodinjska dela: 

pomivanje posode, odnašanje smeti, 

pomivanje tal ...?  

Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 35 61,4 

Da, redko 16 28,1 

Ne, nikoli 6 10,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 10: Ali opravljaš gospodinjska dela: pomivanje posode, odnašanje smeti, pomivanje tal ...? 

61,4 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto opravlja gospodinjska dela, kot so pomivanje 

posode, odnašanje smeti in pomivanje tal, 28,1 % jih to počne redko ter 10,5 % nikoli. 

 

Graf 9: Ali opravljaš gospodinjska dela: pomivanje posode, odnašanje smeti, pomivanje  tal …? 

6.2.3 Dobro emocionalno počutje 

6.2.3.1 Ali se umakneš v svoj kotiček, če si žalosten? 

Ali se umakneš v svoj kotiček, če si žalosten? Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 9 15,8 

Da, redko 27 47,4 

Ne, nikoli 21 36,8 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 11: Ali se umakneš v svoj kotiček, če si žalosten? 

15,8 % anketiranih uporabnikov VDC se pogosto umakne v svoj kotiček, če so žalostni, 47,4 

% redko ter 36,8 % nikoli. 

 

Graf 120: Ali se umakneš v svoj kotiček, če si žalosten? 
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6.2.3.2  Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje?  

Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje?  Št. enot Odstotek 

Prijatelju/ici 9 15,8 

Družini 14 24,6 

Zaposlenim v VDC 17 29,8 

Nobenemu 17 29,8 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 13: Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje? 

15,8 % anketiranih uporabnikov VDC zaupa svoje skrivnosti in želje prijateljici ali prijatelju, 

24,6 % družini, 29,8 % zaposlenim v VDC ter prav tako 29,8 % nobenemu. 

 

Graf 141: Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje?  

6.2.3.3 Ali so tvoje želje in potrebe uslišane?  

Ali so tvoje želje in 

potrebe uslišane?  
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 12 21,1 

Da, redko 38 66,7 

Ne, nikoli 7 12,3 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 15: Ali so tvoje želje in potrebe uslišane? 

21,1 % anketiranih uporabnikov VDC meni, da so njihove želje pogosto uslišane, 66,7 % 

redko in 12,3 % jih meni, da njihove želje niso uslišane nikoli. 

 

        Graf 162: Ali so tvoje želje in potrebe uslišane? 
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6.2.4 Materialno blagostanje 

6.2.4.1 Ali imaš svojo sobo, omaro? 

Ali imaš svojo sobo, 

omaro?  
Št. enot Odstotek 

Da 28 49,1 

Samo omaro 29 50,9 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 17: Ali imaš svojo sobo, omaro? 

49,1 % anketiranih uporabnikov VDC ima svojo sobo in omaro, 50,9 % samo omaro. 

 

Graf 183: Ali imaš svojo sobo, omaro? 

6.2.4.2 Ali si kdaj nezadovoljen z višino nagrade?  

Ali si kdaj nezadovoljen z 

višino nagrade?  
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 3 5,3 

Da, redko 19 33,3 

Ne, nikoli 35 61,4 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 19: Ali si kdaj nezadovoljen z višino nagrade? 

5,3 % anketiranih uporabnikov VDC je pogosto nezadovoljnih z višino nagrade, 33,3 % redko 

ter 61,4 % nikoli. 

 

Graf 204: Ali si kdaj nezadovoljen z višino nagrade? 
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6.2.4.3 Ali lahko sam/a odločaš, kako boš porabil/a denar?    

Ali lahko sam/a odločaš, kako 

boš porabil/a denar? 
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 8 14,0 

Da, redko 35 61,4 

Ne, nikoli 14 24,6 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 21: Ali lahko sam/a odločaš, kako boš porabil/a denar?¸ 

14,0 % anketiranih uporabnikov VDC lahko pogosto samih odloča, kako bodo porabili denar, 

61,4 % redko ter 24,6 % nikoli. 

 

       Graf 225: Ali se lahko sam/a odločiš, kako boš porabil/a denar? 

6.2.5 Dobro fizično počutje 

6.2.5.1 Kako prihajaš v VDC?   

Kako prihajaš v VDC?  Št. enot Odstotek 

Peš 1 1,8 

Z avtobusom 52 91,2 

Starši me pripeljejo z avtom 4 7,0 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 23: Kako prihajaš v VDC? 

1,8 % anketiranih uporabnikov prihaja v VDC peš, 91,2 % z avtobusom in 7,0 % jih pripeljejo 

starši. 

 

                                                          Graf 246: Kako prihajaš v VDC? 
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6.2.5.2 Kako skrbiš za svoje telesno počutje?  

Kako skrbiš za svoje telesno počutje?  Št. enot Odstotek 

Telovadim 21 36,8 

Se zdravo prehranjujem 20 35,1 

Nič ne počnem 10 17,5 

Sem na dieti 6 10,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 25: Kako skrbiš za svoje telesno počutje? 

36,8 % anketiranih uporabnikov VDC skrbi za svoje telesno počutje tako, da telovadi, 35,1 % 

tako, da se zdravo prehranjuje,17,5 % ne počne ničesar, 10,5 % pa jih skrbi tako, da so na 

dieti. 

 

Graf 267: Kako skrbiš za svoje telesno počutje? 

6.2.5.3 Ali lahko izbiraš, kaj boš jedel/la?  

Ali lahko izbiraš, kaj boš jedel/la?  Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 20 35,1 

Da, redko 27 47,4 

Ne, nikoli 10 17,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 27: Ali lahko izbiraš, kaj boš jedel/la? 

35,1 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto lahko izbira, kaj bodo jedli, 47,4 % redko ter 

17,5 % nikoli. 

 

         Graf 288: Ali lahko izbiraš, kaj boš jedel/la? 
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6.2.6 Samoodločanje 

6.2.6.1 Ali lahko odločaš, kaj boš počel/a v prostem času?   

Ali lahko odločaš, kaj boš počel/a v prostem času? Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 25 43,9 

Da, redko 24 42,1 

Ne, nikoli 8 14,0 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 29: Ali lahko odločaš, kaj boš počel/a v prostem času? 

43,9 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto lahko odloča, kaj bo počelo v svojem prostem 

času, 42,1 % redko ter 14,0 % nikoli. 

 

Graf 309: Ali lahko odločaš, kaj boš počel/a v prostem času? 

6.2.6.2 Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? 

Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 41 71,9 

Da, redko 14 24,6 

Ne, nikoli 2 3,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 31: Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? 

71,9 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto lahko izbira, kaj bo obleklo, 24,6 % redko ter 

3,5 % nikoli. 

 

          Graf 20: Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? 
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6.2.6.3 Ali greš sam/a v trgovino? 

Ali greš sam/a v trgovino?  Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 9 15,8 

Da, redko 18 31,6 

Ne, nikoli 30 52,6 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 32: Ali greš sam/a v trgovino? 

15,8 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto hodi samih v trgovino, 31,6 % redko ter 52,6 

% nikoli. 

 

              Graf 233: Ali greš sam/a v trgovino?           

6.2.7 Vključevanje v okolje 

6.2.7.1 Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v prostem času?   

Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v prostem času? Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 12 21,1 

Da, redko 32 56,1 

Ne, nikoli 13 22,8 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 34: Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v prostem času? 

21,1 % anketiranih uporabnikov VDC je pogosto povabljenih na zabavo v prostem času, 56,1 

% redko ter 22,8 % nikoli. 

 

Graf 22: Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v prostem času?  
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6.2.7.2 Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v gostilno na pijačo? 

Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v 

gostilno na pijačo? 
Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 2 3,5 

Da, redko 20 35,1 

Ne, nikoli 35 61,4 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 35: Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v gostilno na pijačo? 

3,5 % anketiranih uporabnikov VDC gre pogosto samih s prijateljem/ico na pijačo, 35,1 % 

redko ter 61,4 % nikoli. 

 

                                 Graf 23: Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v gostilno na pijačo? 

6.2.7.3 Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, razstavo, letovanje ...?   

Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, 

razstavo, letovanje ...?    

Št. enot Odstotek 

Da, pogosto 6 10,5 

Da, redko 33 57,9 

Ne, nikoli 18 31,6 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 36: Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, razstavo, letovanje ...? 

10,5 % anketiranih uporabnikov VDC pogosto dobi kakšno vabilo na prireditev, razstavo, 

letovanje, 57,9 % redko ter 31,6 % nikoli. 

 

Graf 24: Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, razstavo, letovanje …? 
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6.2.8 Pravice 

6.2.8.1 Ali imaš možnost izbire, s kom bi rad živel/a?  

Ali imaš možnost izbire, s kom bi rad živel/a? Št. enot Odstotek 

Da 6 10,5 

Drugi odločajo o tem 51 89,5 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 37: Ali imaš možnost izbire, s kom bi rad živel/a? 

10,5 % anketiranih uporabnikov VDC ima možnost izbire, s kom bi radi živeli, 89,5 % te 

možnosti nima, saj drugi odločajo o tem. 

 

Graf 25: Ali imaš možnost izbire, s kom bi rad živel/a? 

6.2.8.2 S kom si želiš živeti? 

S kom si želiš živeti? Št. enot Odstotek 

S punco 17 29,8 

S fantom 12 21,1 

S starši 16 28,1 

Sam 12 21,1 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 38: S kom si želiš živeti? 

29,8 % anketiranih uporabnikov VDC si želi živeti s punco, 21,1 % s fantom, 28,1 % s starši, 

21,1 % pa si želi živeti samih. 

 

Graf 26: S kom si želiš živeti? 
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6.2.8.3 Kdo je po tvojem mnenju odgovoren zate (da skrbi zate)?  

Kdo je po tvojem mnenju odgovoren 

zate (da skrbi zate)? 
Št. enot Odstotek 

Jaz osebno 4 7,0 

Zaposleni 14 24,6 

Starši 38 66,7 

Nihče 1 1,8 

Skupaj 57 100,0 

Tabela 39: Kdo je po tvojem mnenju odgovoren zate (da skrbi zate)? 

7,0 % anketiranih uporabnikov VDC meni, da so sami odgovorni zase, 24,6 % jih meni, da 

morajo zanje poskrbeti zaposleni, 66,7 % starši ter 1,8 % nihče. 

 

 

Graf 27: Kdo je po tvojem mnenju odgovoren zate (da skrbi zate)?  
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6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

6.3.1 RV1: Ali na področju medosebnih odnosov obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

Pri dimenziji medosebnih odnosov prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) samo pri 

druženju s sodelavci v prostem času. Anketirani, ki živijo doma, se v prostem času statistično 

značilno manj družijo s sodelavci kot tisti, ki živijo v instituciji. Pri drugih spremenljivkah 

(srečevanje z osebami, s katerimi ne živijo, razumevanje s sodelavci v VCD) ne prihaja do 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama bivanja. Oboji se povečini dobro razumejo 

sodelavci v VCD in se srečujejo približno enako pogosto z osebami, s katerimi ne živijo. 

 

6.3.1.1 Kako se razumeš s sodelavci v VDC? 

  
Kako se razumeš s sodelavci v 

VDC? 
Skupaj 

Dobro 
Včasih dobro, 

včasih slabo 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 25 4 29 

Odstotek 86,2 % 13,8 %  100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 20 8 28 

Odstotek 71,4 % 28,6 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 45 12 57 

Odstotek 78,9 % 21,1 % 100,0 % 

Tabela 40: Kontingenčna tabela – razumevanje s sodelavci v VDC glede na kraj bivanja. 
 

 

  Vrednost Prostostne stopnje p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 1,872a 1 0,171 

Št. enot 57   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 5,89. 

b. Izračunano samo za 2x2 tabeli 

Tabela 41: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede razumevanja s sodelavci v VDC (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani. 

Osebe z MDR se po večini dobro razumejo med seboj. Redko kdaj prihaja do trenj med njimi. 

Če pa občasno prihaja do trenj, pa se jim pogosto preusmeri pozornost s kakšno dejavnostjo, 

ki  jim je pri srcu ali pa s  pogovorom z zaposlenimi. 
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6.3.1.2 Ali se v prostem času srečuješ z osebami, s katerimi ne živiš? 

  Ali se v prostem času srečuješ z osebami, 

s katerimi ne živiš? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 14 15 29 

Odstotek 0,0 % 48,3 % 51,7 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 2 17 9 28 

Odstotek 7,1 % 60,7 % 32,1 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 2 31 24 57 

Odstotek 3,5 % 54,4 % 42,1 % 100,0 % 

Tabela 42: Kontingenčna tabela - srečevanje z osebami v prostem času glede na kraj bivanja. 

 

  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,774a 2 0,152 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 0,98. 

Tabela 43: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede srečevanja v prostem času z osebami, s katerimi ne živijo (p > 0,05). Rezultati 

niso bili pričakovani. Za osebe z MDR, ki živijo doma, smo pričakovali, da imajo več stikov z 

ljudmi, s katerimi ne živijo. Po to smatramo srečevanje in druženje s sosedi, vaščani in z 

ljudmi, ki prihajajo na obisk. To lahko pojasnimo s tem, da imajo starši oziroma skrbniki stike 

le s peščico ljudi, ki so jim blizu. Izkušnje kažejo, da se kar nekaj staršev izogiba zunanji 

stikom, ker se počutijo stigmatizirane in nesprejete v družbo, ker imajo otroka z MDR. Po 

našem mnenju neupravičeno, saj to odraža njihovo nemoč oziroma nesprejetje dejstva, da 

imajo otroka z MDR.  
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6.3.1.3 Ali se s sodelavci družite med seboj tudi v prostem času? 

  
Ali se s sodelavci družite med seboj tudi v 

prostem času? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 7 22 29 

Odstotek 0,0 % 24,1 % 75,9 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 28 0 0 28 

Odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 28 7 22 57 

Odstotek 49,1 % 12,3 % 38,6 % 100,0 % 

Tabela 44: Kontingenčna tabela – druženje s sodelavci v prostem času glede na kraj bivanja. 

 

  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 57,000a 2 0,000 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 3,44. 

Tabela 45: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede druženja s sodelavci v prostem času (p = 0,000 < 0,05). Anketirani, ki živijo 

doma, se z njimi družijo manj kot tisti, ki živijo v instituciji. 

Dobljeni rezultati so pričakovani. Osebe z MDR, ki živijo doma, se ne srečujejo s sodelavci v 

svojem prostem času. To nakazuje na to, da po navadi nimajo možnosti, da bi se srečevali. 

Pogosto so skrbniki tisti, ki zaradi različnih dejavnikov ne omogočajo svojim odraslim 

otrokom druženja oziroma stikov s sodelavci v prostem času. Ovira je predvsem starost in 

zdravstveno stanje starša oziroma skrbnika, ki se s potrebami odraslega otroka že težko 

spopada.  
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6.3.2 RV2: Ali na področju osebnostnega razvoja obstaja statistično pomembna razlika 

v kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma?  

Pri dimenziji osebnostnega razvoja prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) samo pri 

popoldanskem udeleževanju delavnic in tečajev. Anketirani, ki živijo doma, se statistično 

značilno redkeje udeležujejo popoldanskih delavnic in tečajev kot tisti, ki živijo v instituciji. 

Pri drugih spremenljivkah (ukvarjanje s športom, opravljanje gospodinjskih del) dimenzije 

osebnostnega razvoja ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama 

bivanja. Oboji se približno enako pogosto ukvarjajo s športom ter opravljajo gospodinjska 

dela. 

 

6.3.2.1 Ali se v prostem času ukvarjaš s športom? 

  Ali se v prostem času ukvarjaš s 

športom? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma Št. enot 7 15 7 29 

 Odstotek 24,1 % 51,7 % 24,1 % 100,0 % 

Bivalna enota Št. enot 11 15 2 28 

 Odstotek 39,3 % 53,6 % 7,1 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 18 30 9 57 

Odstotek 31,6 % 52,6 % 15,8 % 100,0 % 

Tabela 46: Kontingenčna tabela – ukvarjanje s športom v prostem času glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,650a 2 0,161 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 4,42. 

Tabela 47: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede ukvarjanja s športom v prostem času (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani. 

Osebe z MDR se rade ukvarjajo s športom. Potrebujejo pa vzpodbude ter dane možnosti za 

šport. V instituciji je veliko možnosti za telesno dejavnost kot je: tek, kolesarjenje, plavanje v 

bazenu, vodena vadba… Pri osebah z MDR, ki živijo doma pa je predvsem odvisno od 

staršev oziroma skrbnikov, kako jih motivirajo in jim nudijo ustrezno športno dejavnost glede 

na njihove sposobnosti.  
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6.3.2.2 Ali se popoldne udeležuješ delavnic, tečajev? 

  Ali se popoldne udeležuješ delavnic, 

tečajev? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 2 27 29 

Odstotek 0,0 % 6,9 % 93,1 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 19 9 0 28 

Odstotek 67,9 % 32,1 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 19 11 27 57 

Odstotek 33,3 % 19,3 % 47,4 % 100,0 % 

Tabela 48: Kontingenčna tabela – popoldansko udeleževanje delavnic ali tečajev glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 50,453a 2 0,000 

Št. enot 57   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 5,40. 

Tabela 49: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede udeleževanja delavnic in tečajev (p = 0,000 < 0,05). Anketirani, ki živijo doma, 

se statistično značilno redkeje udeležujejo delavnic ali tečajev kot tisti, ki živijo v instituciji. 

Dobljeni rezultati so pričakovani. Osebe z MDR pogosto svoj prosti čas preživijo doma, v 

krogu družine. Ostareli starši oziroma skrbniki se zaradi starosti in slabšega zdravstvenega 

stanja pogosteje zadržujejo doma. Odvisno pa je tudi o tega, koliko staršem oziroma 

skrbnikom pomenijo omenjene dejavnosti. 
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6.3.2.3 Ali opravljaš gospodinjska dela: pomivanje posode, odnašanje smeti, pomivanje tal? 

  Ali opravljaš gospodinjska dela: 

pomivanje posode, odnašanje smeti, 

pomivanje tal ...? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma Št. enot 14 10 5 29 

 Odstotek 48,3 % 34,5 % 17,2 % 100,0 % 

Bivalna enota Št. enot 21 6 1 28 

 Odstotek 75,0 % 21,4 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 35 16 6 57 

Odstotek 61,4 % 28,1 % 10,5 % 100,0 % 

Tabela 50: Kontingenčna tabela - opravljanje gospodinjskih del glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 5,051a 2 0,080 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 2,95. 

Tabela 51: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede opravljanja gospodinjskih del, kot so na primer pomivanje posode, odnašanje 

smeti, pomivanje tal itd. (p > 0,05). Dobljeni rezultati so delno pričakovani. Osebe z MDR se 

pogosto vključujejo v opravljanje različnih gospodinjskih del. Izkušnje povedo, da se osebe z 

MDR, ki živijo v instituciji, vsakodnevno vključuje v opravljanje gospodinjskih del, s 

katerimi ohranjajo svoje usvojene spretnosti in veščine. Ob tem pa se počutijo ponosne in 

koristne. Osebe z MDR, ki živijo doma, se na dobljene rezultate vključujejo v opravljanje 

gospodinjskih del, vendar ne tako množično kot osebe z MDR, ki živijo v instituciji. Starši 

oziroma skrbniki pogosto mislijo, da njihovi že odrasli otroci ne zmorejo določenih del. 

Pogosto sem jim odrasli otroci smilijo ali pa rajši sami opravijo, kot da jim bi morali učiti in  

spodbujati, da opravijo določeno delo. 
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6.3.3 RV3: Ali na področju čustvenega blagostanja obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

Pri dimenziji čustvenega blagostanja prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) pri 

zaupanju skrivnosti in želja ter mnenju o posluhu glede le-teh glede na različen kraj bivanja. 

Anketirani, ki živijo doma, statistično značilno v večji meri ne izdajo svojih želja in skrivnosti 

nikomur kot tisti, ki živijo v instituciji. Posledično tudi statistično značilno v večji meri 

menijo, da njihove želje ali potrebe niso nikoli uslišane. Glede odhoda v svoj kotiček ob 

žalostnih trenutkih ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama bivanja. 

Oboji se približno enako redko umaknejo v svoj kotiček ob žalostnih trenutkih. 

 

6.3.3.1 Ali se umakneš v svoj kotiček, če si žalosten?  

  Ali se umakneš v svoj kotiček, če si 

žalosten? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 5 13 11 29 

Odstotek 17,2 % 44,8 % 37,9 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 4 14 10 28 

Odstotek 14,3 % 50,0 % 35,7 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 9 27 21 57 

Odstotek 15,8 % 47,4 % 36,8 % 100,0 % 

Tabela 52:Kontingenčna tabela – umik v svoj kotiček ob občutku žalosti glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 0,178a 2 0,915 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 4,42. 

Tabela 53: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede umika v njihov kotiček, če so žalostni (p > 0,05). Dobljeni rezultati so 

pričakovani. Osebe z MDR se ob občutku žalosti raje družijo, kot pa da se osamijo v drugem 

prostoru oziroma v kotičku. Večina se jih redko umakne v svoj kotiček.  
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6.3.3.2 Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje? 

  Komu zaupaš svoje skrivnosti in želje? 

Skupaj 
Prijatelju/ici Družini 

Zaposlenim 

v VDC 
Nobenemu 

Kraj 

bivanja 

Doma 

Št. enot 3 10 3 13 29 

Odstotek 10,3 % 34,5 % 10,3 % 44,8 % 100,0 % 

Bivalna 

enota 

Št. enot 6 4 14 4 28 

Odstotek 21,4 % 14,3 % 50,0 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 9 14 17 17 57 

Odstotek 15,8 % 24,6 % 29,8 % 29,8 % 100,0 % 

Tabela 54: Kontingenčna tabela - zaupanje skrivnosti in želja drugim glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 15,441a 3 0,001 

Št. enot 57   

a. 2 celici (25,0 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 4,42. 

Tabela 55: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede zaupanja skrivnosti in želja drugim osebam (p = 0,001 < 0,05). Anketirani, ki 

živijo doma, se manj zaupajo ljudem kot tisti, ki živijo v instituciji. Dobljene rezultate nismo 

pričakovali. Osebe z MDR, ki živijo doma, se najbolj zaupajo staršem, ne pa tudi ostalim 

ljudem. Rezultati kažejo, da z ostalimi ljudmi gojijo le prijateljstvo, ne izražajo pa želj in 

skrivnosti ostalim. Doma se počutijo varne. Verjetno je na to vplivala vzgoja od otroštva, ker 

starši niso želeli, da se njihovi otroci o teh stvareh pogovarjajo z ostalimi. Deset oseb z MDR 

pa tudi lastni družini ne zaupa svojih skrivnosti in želja. Verjetno se v krogu družine nikoli 

niso pogovarjali ali izražali svojih mnenj. Osebe z MDR, ki živijo v instituciji pa največkrat 

izrazijo svoje želje in skrivnosti zaposlenim. Dobljeni rezultati so pričakovani, ker zaposleni 

največ časa preživijo z njimi. Veliko se med seboj pogovarjajo, razpravljajo, imajo skupine za 

samozagovorništvo. Čez čas se v instituciji vzpostavi domače vzdušje.  
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3.3.3 Ali so tvoje želje in potrebe uslišane? 

  Ali so tvoje želje in potrebe uslišane? 
Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 6 16 7 29 

Odstotek 20,7 % 55,2 % 24,1 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 6 22 0 28 

Odstotek 21,4 % 78,6 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 12 38 7 57 

Odstotek 21,1 % 66,7 % 12,3 % 100,0 % 

Tabela 56: Kontingenčna tabela – uslišanost želja in potreb glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 7,932a 2 0,019 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 3,44. 

Tabela 57: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede mnenja o tem, ali so njihove želje uresničene ali ne (p = 0,019 < 0,05). 

Anketirani, ki živijo doma, statistično značilno menijo, da so njihove želje redkeje uresničene 

kot tisti, ki živijo v instituciji. Dobljeni rezultati niso pričakovani. Že ostareli starši oziroma 

skrbniki pogosto mislijo, da njihovi odrasli otroci ne potrebujejo ničesar drugega. Iz dobljenih 

rezultatov lahko sklepamo, da so starši prepričani, da imajo njihovi odrasli otroci zadovoljene 

osnovne potrebe in da so srečni. Potrebe in želje osebe z MDR, ki živijo v instituciji, so 

uslišane, vendar jih večina navaja, da redkeje. V instituciji živi večje število oseb z MDR, 

zato se dogaja, da želje in potrebe posameznikov niso vedno uresničljive.    
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6.3.4 RV4: Ali na področju materialnega blagostanja obstaja statistično pomembna 

razlika v kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

Pri dimenziji materialnega blagostanja prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) samo 

pri posedovanju sobe ali omare. Anketirani, ki živijo doma, imajo statistično značilno v večji 

meri lastno ali svojo sobo in opremo kot tisti, ki živijo v instituciji, ki imajo povečini samo 

omaro. Pri drugih spremenljivkah (zadovoljstvo z višino nagrade, odločanje o porabi denarja) 

dimenzije materialnega blagostanja ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med 

enotama bivanja. Oboji so približno enako zadovoljni z višino nagrade ter enako redko sami 

odločajo o porabi denarja. 

 

6.3.4.1 Ali imaš svojo sobo, omaro? 

  Ali imaš svojo sobo, 

omaro? Skupaj 

Da Samo omaro 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 20 9 29 

Odstotek 69,0 % 31,0 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 8 20 28 

Odstotek 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 28 29 57 

Odstotek 49,1 % 50,9 % 100,0 % 

Tabela 58: Kontingenčna tabela – posedovanje lastne omare ali sobe glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 9,301a 1 0,002 

Št. enot 57   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 13,75. 

b. Izračunano samo za 2x2 tabeli 

Tabela 59: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede tega, ali imajo svojo sobo in omaro (p = 0,002 < 0,05). Anketirani, ki živijo 

doma, imajo v večji meri oboje kot tisti, ki živijo v instituciji, ki imajo povečini samo omaro. 

Dobljeni rezultati so pričakovani. Osebe z MDR, ki živijo doma, imajo več možnosti, da 

imajo lastno sobo in omaro. Osebe z MDR, ki živijo v instituciji, si sobo delijo še s kom. 

Institucija je omejena s prostorom, zato ne more povsem zagotoviti enoposteljnih sob.  
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6.3.4.2 Ali si kdaj nezadovoljen z višino nagrade? 

  Ali si kdaj nezadovoljen z višino 

nagrade? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 11 18 29 

Odstotek 0,0 % 37,9 % 62,1 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 3 8 17 28 

Odstotek 10,7 % 28,6 % 60,7 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 3 19 35 57 

Odstotek 5,3 % 33,3 % 61,4 % 100,0 % 

Tabela 60: Kontingenčna tabela – nezadovoljstvo z višino nagrade glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,486a 2 0,175 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 1,47. 

Tabela 61: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede zadovoljstva z višino nagrade (p > 0,05). Rezultati niso pričakovani. Osebe z 

MDR rade delajo, sicer po svojih zmožnostih. Vsak človek naj bi za svoje delo prejel 

dostojno plačilo. Nagrada je simbolična in je enaka za vse, kar ni prav. Nekateri uporabniki 

VDC se bistveno več vključujejo v aktivnosti VDC kot drugi, ki imajo slabše razvite 

sposobnosti za opravljanje določenega dela. 
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6.3.4.3 Ali lahko sam/a odločaš, kako boš porabil/a denar? 

  Ali lahko sam/a odločaš, kako boš 

porabil/a denar? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 3 16 10 29 

Odstotek 10,3 % 55,2 % 34,5 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 5 19 4 28 

Odstotek 17,9 % 67,9 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 8 35 14 57 

Odstotek 14,0 % 61,4 % 24,6 % 100,0 % 

Tabela 62: Kontingenčna tabela – samostojna odločitev o porabi denarja glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,312a 2 0,191 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 3,93. 

Tabela 63: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede samostojnega odločanja o tem, kako bodo porabili svoj denar  (p > 0,05). 

Dobljeni rezultati niso pričakovani. Osebe z MDR bi lahko v večji meri odločale o namenu 

porabe svojega denarja. Večina jih navaja, da redko lahko sami odločajo, kaj si bodo kupili. 

Osebe z MDR dobijo denar, vendar so skrbniki oziroma starši, v instituciji so to zaposleni, ki 

upravljajo z njihovim denarjem. Moramo se zavedati, da so to odrasle osebe in da imajo 

pravico, seveda ob ustrezni podpori, upravljati s svojim denarjem. 
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6.3.5 RV5: Ali na področju telesnega blagostanja obstaja statistično pomembna razlika 

v kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

Pri dimenziji telesnega blagostanja prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) samo pri 

samostojni izbiri jedi. Anketirani, ki živijo doma, statistično značilno v večji meri ne morejo 

izbirati, kaj bodo jedli kot tisti, ki živijo v instituciji. Pri drugih spremenljivkah (skrb za svoje 

telesno počutje, prevozno sredstvo do v VDC) dobrega fizičnega počutja ne prihaja do 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama bivanja. Oboji približno enako skrbijo za 

svoje telo s telovadbo in zdravo prehrano ter prihajajo v VDC z avtobusom. 

 

6.3.5.1 Kako prihajaš v VDC? 

  Kako prihajaš v VDC? 

Skupaj 
Peš Z avtobusom 

Starši me 

pripeljejo z 

avtom 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 1 24 4 29 

Odstotek 3,4 % 82,8 % 13,8 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 0 28 0 28 

Odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 1 52 4 57 

Odstotek 1,8 % 91,2 % 7,0 % 100,0 % 

Tabela 64: Kontingenčna tabela – transport v VDC glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 5,292a 2 0,071 

Št. enot 57   

a. 4 celice (66,7 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je,49. 

Tabela 65: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede prevoza do VDC (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani. Večinoma je za 

uporabnike VDC organiziran prevoz do VDC.  
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6.3.5.2 Kako skrbiš za svoje telesno počutje? 

  Kako skrbiš za svoje telesno počutje? 

Skupaj 
Telovadim 

Zdravo se 

prehranjujem 

Nič ne 

počnem 
Sem na dieti 

Kraj 

bivanja 

Doma 

f 12 8 8 1 29 

f (%) 41,4 % 27,6 % 27,6 % 3,4 % 100,0 % 

Bivalna enota 

f 9 12 2 5 28 

f (%) 32,1 % 42,9 % 7,1 % 17,9 % 100,0 % 

Skupaj 

f 21 20 10 6 57 

f (%) 36,8 % 35,1 % 17,5 % 10,5 % 100,0 % 

Tabela 66: Kontingenčna tabela – skrb za telesno počutje glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 7,480a 3 0,058 

Št. enot 57   

a. 3 celice (37,5 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 2,95. 

Tabela 67: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede skrbi za lastno telesno počutje (p > 0,05). Oboji skrbijo za dobro telesno počutje. 

Večina jih telovadi in se zdravo prehranjuje. 
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6.3.5.3 Ali lahko izbiraš, kaj boš jedel/la? 

  Ali lahko izbiraš, kaj boš 

jedel/la? 
Skupaj 

Da, 

pogosto 

Da, 

redko 

Ne, 

nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 
Št. enot 9 11 9 29 

Odstotek 31,0 % 37,9 % 31,0 % 100,0 % 

Bivalna 

enota 

Št. enot 11 16 1 28 

Odstotek 39,3 % 57,1 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 
Št. enot 20 27 10 57 

Odstotek 35,1 % 47,4 % 17,5 % 100,0 % 

Tabela 68: Kontingenčna tabela – samostojna izbira hrane glede na kraj bivanja. 

 

  

Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 7,511a 2 0,023 

Št. enot 57   

a. 1 celica (16,7 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 4,91. 

Tabela 69: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede možnosti izbire jedi (p < 0,05). Anketirani, ki živijo doma, v večji meri ne 

morejo izbirati, kaj bodo jedli, za razliko od tistih, ki živijo v instituciji. Dobljeni rezultati 

niso pričakovani. V instituciji imajo osebe z MDR občasno možnost izbirnih zajtrkov, kar jim 

popestri jedilnik. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da imajo osebe z MDR, ki živijo 

doma, redko ali nikoli možnost izbire, kaj bodo jedli. 
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6.3.6 RV6: Ali na področju samoodločanja obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

Pri dimenziji samoodločanja ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama 

bivanja. Anketirani, ki živijo doma, imajo enak kriterij glede samoodločanja kot tisti, ki živijo 

v instituciji. 

 

6.3.6.1 Ali lahko odločaš, kaj boš počel/a v prostem času? 

  
Ali lahko odločaš kaj boš počel/a v 

prostem času? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 9 14 6 29 

Odstotek 31,0 % 48,3 % 20,7 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 16 10 2 28 

Odstotek 57,1 % 35,7 % 7,1 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 25 24 8 57 

Odstotek 43,9 % 42,1 % 14,0 % 100,0 % 

Tabela 70: Kontingenčna tabela – samostojna odločitev o preživljanju prostega časa glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 4,611a 2 0,100 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 3,93. 

Tabela 71: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede odločanja, kaj bodo počeli v prostem času (p > 0,05). Dobljeni rezultati niso 

pričakovani. Osebe z MDR imajo redko ali nikoli možnosti odločanja, kaj bodo počeli v 

prostem času. Le nekaj jih ima možnost odločat, kaj bodo počeli v prostem času. Sklepamo 

lahko, da so v večini primerov starši oziroma skrbniki tisti, ki prevzemajo odločitve. Za osebe 

z MDR, ki živijo v instituciji pa rezultati kažejo, da imajo pogosto možnost odločanja, kaj 

bodo počeli v prostem času.  
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6.3.6.2 Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? 

  Ali lahko izbiraš, kaj boš oblekel/la? 
Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 18 9 2 29 

Odstotek 62,1 % 31,0 % 6,9 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 23 5 0 28 

Odstotek 82,1 % 17,9 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 41 14 2 57 

Odstotek 71,9 % 24,6 % 3,5 % 100,0 % 

Tabela 72: Kontingenčna tabela – izbira oblačil glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,736a 2 0,154 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je,98. 

Tabela 73: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik glede možnosti izbire oblačil (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani.  

  



 

59 
 

6.3.6.3 Ali greš sam/a v trgovino? 

  Ali greš sam/a v trgovino? 
Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 5 11 13 29 

Odstotek 17,2 % 37,9 % 44,8 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 4 7 17 28 

Odstotek 14,3 % 25,0 % 60,7 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 9 18 30 57 

Odstotek 15,8 % 31,6 % 52,6 % 100,0 % 

Tabela 74: Kontingenčna tabela – samostojni odhod v trgovino glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 

p 

(dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 1,516a 2 0,469 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 4,42. 

Tabela 75: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik med tem, ali gredo sami v trgovino ali ne  (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani. 

Izkušnje kažejo, da si osebe z MDR, ki živijo v institucijo, želijo iti same v trgovino. Dogaja 

pa se, da jim je s strani zaposlenih velikokrat prepovedano. Zaposleni si želijo, da bi osebe z 

MDR šle same, vendar so velikokrat v strahu, da se jim bi kaj zgodilo.   
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6.3.7 RV7: Ali na področju socialne vključenosti obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki bivajo v instituciji, in oseb, ki bivajo doma? 

Pri dimenziji socialne vključenosti prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) med 

krajema bivanja pri številu povabil na zabavo v prostem času ter vabilih na prireditev, 

razstavo ali letovanje. Anketirani, ki živijo doma, so statistično značilno v manjši meri 

povabljeni na zabave v prostem času kot tisti, ki živijo v instituciji. Prav tako so tudi 

statistično značilno v manjši meri povabljeni na prireditve, razstave ali letovanja kot tisti, ki 

živijo v instituciji. Glede samostojnih druženj s prijatelji na pijačah ne prihaja do statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) med enotama bivanja. Oboji približno enako pogosto hodijo sami s 

prijatelji na pijačo. 

 

6.3.7.1 Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v prostem času? 

  Ali si kdaj povabljen/a na zabavo v 

prostem času? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 17 12 29 

Odstotek 0,0 % 58,6 % 41,4 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 12 15 1 28 

Odstotek 42,9 % 53,6 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 12 32 13 57 

Odstotek 21,1 % 56,1 % 22,8 % 100,0 % 

Tabela 76: Kontingenčna tabela – povabila na zabavo v prostem času glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 21,422a 2 0,000 

Št. enot 57   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 5,89. 

Tabela 77: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede povabil na zabavo v prostem času (p = 0,000 <0,05). Anketirani, ki živijo doma, 

prejmejo statistično značilno manj povabil kot tisti, ki živijo v instituciji. Dobljeni rezultati so 

pričakovani. Osebe z MDR, ki živijo v instituciji, prejmejo pogosteje različna vabila. V 

instituciji je organiziranih veliko  rojstnodnevnih praznovanj. Osebe z MDR, ki živijo doma 

redko prejmejo vabila na zabavo. 
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6.3.7.2 Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v gostilno na pijačo? 

  
Ali greš kdaj sam/a s prijateljem/ico v 

gostilno na pijačo? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 0 8 21 29 

Odstotek 0,0 % 27,6 % 72,4 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 2 12 14 28 

Odstotek 7,1 % 42,9 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 2 20 35 57 

Odstotek 3,5 % 35,1 % 61,4 % 100,0 % 

Tabela 78: Kontingenčna tabela – samostojni odhod na pijačo s prijateljem ali prijateljico glede na kraj 

bivanja.  

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 4,184a 2 0,123 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je,98. 

Tabela 79: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik pri tem, ali gredo sami s prijateljem kdaj v gostilno na pijačo ali ne (p > 0,05). Dobljeni 

rezultati so pričakovani. Osebam z MDR bi morali dati več možnosti, da bi šli lahko sami na 

pijačo v gostilno. Obstaja prepričanje, da te osebe potrebujejo stalni nadzor in vodenje.  

 

 

 

 

  



 

62 
 

6.3.7.3 Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, razstavo, letovanje ...? 

  Ali dobiš kakšno vabilo na prireditev, 

razstavo, letovanje ...? Skupaj 

Da, pogosto Da, redko Ne, nikoli 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 1 13 15 29 

Odstotek 3,4 % 44,8 % 51,7 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 5 20 3 28 

Odstotek 17,9 % 71,4 % 10,7 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 6 33 18 57 

Odstotek 10,5 % 57,9 % 31,6 % 100,0 % 

Tabela 80: Kontingenčna tabela – vabila na prireditev, razstavo ali letovanje glede na kraj bivanja. 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 12,138a 2 0,002 

Št. enot 57   

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je 2,95. 

Tabela 81: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede povabil na prireditve, razstave, letovanja itd. (p = 0,002 < 0,05). Anketirani, ki 

živijo doma, prejmejo manj povabil kot tisti, ki živijo v instituciji. Dobljeni rezultati so 

pričakovani. Institucija v okviru svojega programa organizira veliko letovanj, različnih 

prireditev, ogledov razstav. Osebe z MDR, ki živijo doma, pa so velikokrat prepuščene 

dogajanju znotraj družine.  

 

  



 

63 
 

6.3.8 RV8: Ali na področju uresničevanja pravic obstaja statistično pomembna razlika v 

kakovosti življenja oseb z MDR, ki živijo v instituciji, in oseb, ki živijo doma? 

Pri dimenziji pravic prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) samo pri mnenju o 

odgovornosti za anketirane same. Anketirani, ki živijo doma, statistično značilno pogosteje 

menijo, da so za njih odgovorni starši kot tisti, ki živijo v instituciji, ki povečini menijo, da so 

za njih odgovorni zaposleni. Pri drugih spremenljivkah (možnost odločanja oz. izbire, s kom 

bi radi živeli; želja, s kom želijo živeti v prihodnosti) dimenzije pravic ne prihaja do 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) med enotama bivanja.  

 

6.3.8.1 Ali imaš možnost izbire, s kom bi rad živel/a? 

  
Ali imaš možnost izbire s 

kom bi rad živel/a? 
Skupaj 

Da 
Drugi odločajo 

o tem 

Kraj bivanja 

Doma 

Št. enot 2 27 29 

Odstotek 6,9 % 93,1 % 100,0 % 

Bivalna enota 

Št. enot 4 24 28 

Odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 6 51 57 

Odstotek 10,5 % 89,5 % 100,0 % 

Tabela 82: Kontingenčna tabela – možnost izbire, s kom bi želel živeli, glede na kraj bivanja. 

 

  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 0,826a 1 0,363 

Št. enot 57   

a. 2 celici (50,0 %) imata pričakovani vrednosti manjši od 5. Najmanjša 

pričakovana vrednost je,95. 

b. Izračunano samo za 2x2 tabeli 

Tabela 83: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik med možnostjo izbire, s kom bi radi živeli (p > 0,05). Dobljeni rezultati so pričakovani. 

Izkušnje kažejo, da so strokovnjaki in starši tisti, ki odločajo s kom bodo živele osebe z MDR. 

Potrebno bi bilo slišati tudi njihov glas, ker le tako bomo lahko vplivali na njihovo kakovost 

življenja. 
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6.3.8.2 S kom si želiš živeti? 

  S kom si želiš živeti? 
Skupaj 

S punco S fantom S starši Sam 

Kraj 

bivanja 

Doma 

Št. enot 7 7 10 5 29 

Odstotek 24,1 % 24,1% 34,5 % 17,2 % 100,0 % 

Bivalna 

enota 

Št. enot 10 5 6 7 28 

Odstotek 35,7 % 17,9% 21,4 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 17 12 16 12 57 

Odstotek 29,8 % 21,1% 28,1 % 21,1 % 100,0 % 

Tabela 84: Kontingenčna tabela – želja o življenju z drugo/imi osebo/ami glede na kraj bivanja. 

 

  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 2,179a 3 0,536 

Št. enot 57   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je 5,89. 

Tabela 85: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, ni statistično značilnih 

razlik pri želji, s kom bi radi živeti (p > 0,05). 
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6.3.8.3 Kdo je po tvojem mnenju odgovoren zate (da skrbi zate)? 

  Kdo je po tvojem mnenju odgovoren zate  

(da skrbi zate)? Skupaj 

Jaz osebno Zaposleni Starši Nihče 

Kraj 

bivanja 

Doma 

Št. enot 2 0 27 0 29 

Odstotek 6,9 % 0,0 % 93,1 % 0,0 % 100,0 % 

Bivalna 

enota 

Št. enot 2 14 11 1 28 

Odstotek 7,1 % 50,0 % 39,3 % 3,6 % 100,0 % 

Skupaj 

Št. enot 4 14 38 1 57 

Odstotek 7,0 % 24,6 % 66,7 % 1,8 % 100,0 % 

Tabela 86: Kontingenčna tabela – mnenje o tem, kdo je zanj odgovoren, glede na kraj bivanja. 

 

  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 
p (dvostranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 21,726a 3 0,000 

Št. enot 57   

a. 4 celice (50,0 %) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Najmanjša pričakovana 

vrednost je, 0,49. 

Tabela 87: Pearsonov Hi-kvadrat 

 

Med anketiranimi, ki živijo doma, in tistimi, ki živijo v instituciji, obstaja statistično značilna 

razlika glede mnenja o tem, kdo je zanje odgovoren (p = 0,000 < 0,05). Anketirani, ki živijo 

doma, v večji meri menijo, da so zanje odgovorni starši kot tisti, ki živijo v bivalni enoti.  
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7 SKLEP 

Prav vsak človek hrepeni po kakovostnem življenju, ki je odvisno od zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Kakovost življenja ni objektiven pojem, ki bi ga lahko posplošili na celo 

populacijo, temveč je odvisen od večjega števila dejavnikov: starost, spol, kultura idr. Bistvo 

kakovosti življenja je, da je človek srečen in zadovoljen. To potrjuje tudi Halauk (2013) in 

doda, da je kakovostno življenje tudi življenje brez posebnih obremenitev, kakor tudi življenje 

brez strahu in negotovosti. Eden od najpomembnejših raziskovalcev kakovosti življenja oseb 

z MDR, Schalock (1997), pravi, da so kazalci kakovosti življenja oseb z MDR isti ali podobni 

kot pri ostalih ljudeh. V magistrskem delu nas je zanimalo, ali obstaja razlika v kakovosti 

življenja med uporabniki izbranega ljubljanskega VDC, ki živijo v instituciji, in tistimi, ki 

živijo doma in se vsakodnevno vključujejo v VDC, in sicer z vidika uporabnikov. Primerjava 

med skupinama se nam je zdela smiselna, ker je kraj bivanja pomemben dejavnik pri 

doživljanju kakovosti življenja. Kakovost njihovega življenja smo analizirali na podlagi 

Schalockovega kazalnika kakovosti življenja, ki obsega osem področij, to so: medosebni 

odnosi, osebnostni razvoj, dobro emocionalno počutje, materialno blagostanje, dobro fizično 

počutje, samoodločanje, vključevanje v okolje, pravice.  

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je zajemal 24 vprašanj, smo analizirali vsa področja 

kakovosti življenja po Schalocku. Za vsako področje so bila postavljena tri anketna vprašanja. 

Prvo raziskovalno vprašanje smo delno potrdili. Na področju medosebnih odnosov smo 

ugotovili, da prihaja do statistično pomembnih razlik samo pri anketnem vprašanju (druženje 

s sodelavci v prostem času). Anketiranci, ki živijo doma, se statistično značilno manj družijo s 

sodelavci kot tisti, ki živijo v instituciji. Dvaindvajset uporabnikov, ki živijo doma, se nikoli 

ne druži s sodelavci v prostem času, sedem pa se jih druži redko, kar je tudi pričakovano, saj 

odhajajo domov in se verjetno družijo s tistimi znanci, ki so doma. Statistično pomembnih 

razlik pri anketnih vprašanjih (razumevanje s sodelavci in druženje z ljudmi, s katerimi ne 

živijo) ni bilo zaznati. 

Drugo raziskovalno vprašanje smo delno potrdili. Na področju osebnostnega razvoja smo 

ugotovili, da prihaja do statističnih razlik samo na področju popoldanskega udeleževanja 

delavnic in tečajev. Anketiranci, ki živijo doma, se statistično značilno manj udeležujejo 

popoldanskih delavnic in tečajev kot tisti, ki živijo v instituciji. Sedemindvajset uporabnikov 

je pritrdilo, da se nikoli ne udeležuje raznih delavnic in tečajev v prostem času. Le dva 

uporabnika se jih redko udeležujeta. V instituciji pa se kar devetnajst uporabnikov udeležuje 

raznih delavnic in tečajev, kar je pričakovano, saj VDC poskrbi tudi za njihov prosti čas. 

Devet od njih pa se jih redko udeležuje. Na področjih ukvarjanja s športom v prostem času ter 

opravljanja gospodinjskih del nismo ugotovili značilnih statističnih razlik. Uporabniki, ki 

bivajo doma, v večini primerov odhajajo vsakodnevno v VDC, v popoldanskem času pa so 

doma s starši, ki so večinoma že ostareli in nemočni in verjetno zaradi pretiranega zaščitništva 

svoje že odrasle otroke raje zadržujejo doma.  

Tretje raziskovalno vprašanje smo potrdili. Na področju čustvenega blagostanja smo 

ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik pri zaupanju skrivnosti in želja. Trinajst 

uporabnikov svojih želja in skrivnosti ne zaupa nikomur, trije uporabniki jih zaupajo 
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zaposlenim, deset jih zaupa družini in trije jih zaupajo prijatelju. Uporabniki, ki živijo doma, 

statistično značilno v večji meri ne izdajo svojih želja in skrivnosti nikomur. Trinajst 

uporabnikov, ki živijo v instituciji, svoje želje in skrivnosti največkrat pove zaposlenim, šest 

uporabnikov jih zaupa  prijatelju, štirje uporabniki zaupajo družini in štirje uporabniki ne 

zaupajo svojih želja in skrivnosti nikomur. 

Četrto raziskovalno vprašanje smo delno potrdili. Na področju materialnega blagostanja smo 

ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik samo pri posedovanju omare ali sobe. 

Šestnajst uporabnikov, ki živijo doma, ima svojo sobo in omaro, devet uporabnikov pa 

poseduje le omaro. V instituciji ima osem uporabnikov svojo sobo in omaro, kar dvajset 

uporabnikov pa si deli sobo zaradi prostorske stiske, normativov. Pri drugih dveh 

spremenljivkah  (zadovoljstvo z višino nagrade, odločanje o porabi denarja) ne prihaja do 

statistično značilnih razlik. Noben uporabnik, ki živi doma, ni nezadovoljen z višino nagrade. 

Enajst uporabnikov je redko nezadovoljnih z višino nagrade, osemnajst uporabnikov pa je 

zadovoljnih z višino nagrade. V instituciji je osemnajst uporabnikov zadovoljnih z višino 

nagrade, osem je takšnih, ki so redko nezadovoljni, trije uporabniki pa so pogosto 

nezadovoljni z višino nagrade.  

Peto vprašanje smo delno potrdili. Na področju telesnega blagostanja smo ugotovili, da 

prihaja do statistično značilnih razlik samo pri posedovanju izbire jedi. Devet uporabnikov, ki 

živijo doma, lahko pogosto izbira, kaj bi radi jedli, enajst jih lahko le redko izbira, kaj bodo 

jedli, devet uporabnikov pa nima možnosti izbire, kaj bodo jedli. V instituciji ima enajst 

uporabnikov pogosto možnost izbire, kaj bodo jedli, šestnajst ima redko možnost izbire, le en 

uporabnik pa je navedel, da nima možnosti izbire, kaj bi jedel. Glede na dobljene rezultate 

lahko sklepamo, da imajo uporabniki, ki živijo v instituciji, večjo možnost izbire, kaj bodo 

jedli. Pri drugih spremenljivkah (skrb za svoje telesno počutje, prihod v VDC) dobrega 

fizičnega počutja ne prihaja do statistično značilnih razlik med enotama bivanja. Oboji 

približno enako skrbijo za svoje telo s telovadbo in zdravo prehrano. 

Šestega raziskovalnega vprašanja nismo potrdili. Na področju samoodločanja smo ugotovili, 

da ne prihaja do statistično značilnih razlik med uporabniki VDC, ki živijo v instituciji, in 

tistimi, ki živijo doma. 

Sedmo raziskovalno vprašanje smo delno potrdili Na področju socialne vključenosti smo 

ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik pri številu povabil aa prireditev, razstave 

ali letovanje ter vabil na zabavo med obema enotama bivanja. Samo en uporabnik, ki živi 

doma, prejme pogosto vabila za prireditve, ogled razstave. Trinajst uporabnikov dobi vabilo 

redko, petnajst uporabnikov pa nikoli ne dobi povabila. Med uporabniki, ki živijo v instituciji, 

jih pet pogosto dobi vabilo, dvajset uporabnikov redko in trije uporabniki nikoli ne dobijo 

vabila za razstave, prireditve in podobno. Anketiranci, ki živijo doma, so statistično v manjši 

meri povabljeni na zabave v prostem času kot tisti, ki živijo v instituciji. Dvanajst 

uporabnikov, ki živijo doma, nikoli ne dobi vabila na zabavo, sedemnajst jih redko dobi 

vabilo na zabavo. V instituciji dvanajst uporabnikov pogosto dobi vabilo na zabavo, petnajst 

jih dobi redko, nikoli pa ne dobi vabila na zabavo le en uporabnik. Glede samostojnega 

druženja s prijatelji na pijačah v gostilni ne prihaja do statistično značilnih razlik med 

enotama bivanja.   
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Osmo raziskovalno vprašanje smo delno potrdili. Na področju uresničevanja pravic prihaja do 

statistično pomembnih razlik samo pri mnenju o odgovornosti za anketirane same. 

Anketiranci, ki živijo doma, statistično značilno menijo, da so za njih odgovorni starši. Na to 

anketno vprašanje je odgovorilo sedemindvajset uporabnikov, dva uporabnika sta odgovorila, 

da sta osebno odgovorna zase. Med uporabniki, ki živijo v instituciji, jih je štirinajst 

odgovorilo, da so zanje odgovorni zaposleni, enajst jih pravi, da so zanje odgovorni starši, in 

dva uporabnika sta odgovorila, da sta zase odgovorna sama. Pri anketnih vprašanjih (možnost 

izbire, s kom bi rad živel in s kom si želiš živeti v prihodnosti) ne prihaja do statistično 

značilnih razlik med enotama bivanja. Večina uporabnikov, od tega sedemindvajset 

uporabnikov, ki živijo doma, navaja, da drugi odločajo, kje bodo živeli in le dva uporabnika 

navajata, da imata možnost izbire, s kom bi rada živela. Štiriindvajset uporabnikov, ki živijo v 

instituciji, navajajo, da drugi odločajo, s kom bodo živeli, štiri uporabniki pa menijo, da imajo 

možnost izbire, s kom bi radi živeli. Na vprašanje, s kom si želijo živeti, je štirinajst 

uporabnikov, ki živijo doma, odgovorilo, da si želijo živeti s partnerjem, deset jih bi naprej 

živelo s starši, pet uporabnikov pa bi rado živelo samih. Petnajst uporabnikov, ki bivajo v 

instituciji, si želi živeti s partnerjem, šest si jih želi živeti s starši ter sedem uporabnikov si želi 

živeti samih. 

V raziskavi,  ki so jo opravili Alex McGlaughlin, Laura Gorfin in Claire Soul (2004), so bili 

vključeni ljudje z intelektualnimi ovirami, ki so govorili o potrebah po lastnem stanovanju in 

načrtovanju podpore za samostojno bivanje. Kljub temu da so lahko izrazili svoje želje in 

potrebe, se čutijo nemočne pri odločitvah, saj pomembne odločitve o njihovih življenjih 

sprejemajo strokovnjaki in skrbniki. Po mnenju avtorjev se mora v družbeni kulturi zgoditi 

nujna sprememba, da bodo glasovi ljudi z intelektualnimi ovirami slišani in upoštevani  

(Krstulović, 2016).  

Naša raziskava tudi razkriva, da pomembne odločitve o uporabnikih VDC sprejemajo 

strokovnjaki in skrbniki. Največja odstopanja so se pokazala na področju uresničevanja pravic 

in socialnega vključevanja. Rezultati raziskave so pokazali, da večina uporabnikov meni, da 

drugi odločajo, kje in s kom bodo živeli. Uporabniki, ki živijo doma, se manj socialno 

vključujejo v okolje kot tisti uporabniki, ki živijo v instituciji. V instituciji imajo uporabniki 

možnost se družiti med seboj, obiskovati razne dogodke. Uporabniki, ki živijo doma, so 

pogosto prepuščeni gledanju televizije ter preživljanju časa z ostarelimi starši. Ker so starši 

večinoma preveč zaščitniški do svojih že odraslih otrok, jim ne pustijo toliko svobode, da bi 

lahko njihovi otroci živeli polno življenje, kljub temu da si uporabniki tega želijo. 

Če želimo izboljšati kakovost življenja uporabnikov VDC, jim moramo prisluhniti ter jih tudi 

upoštevati. Večinoma se dogaja, da so drugi tisti, ki načrtujejo kakovost njihovega življenja. 

Ni pomembno, da samo skrbimo za »zunanji« vtis, temveč je pomembno, da se ukvarjamo 

tudi s potrebami posameznika, da mu prisluhnemo ter da v večji meri upoštevamo njegove 

potrebe in želje. Le tako bomo lahko povečali njihovo kakovost življenja. Po mnenju Brandon 

(1993) se z osamljenostjo, bolečino posameznika ter z njegovimi psihološkimi potrebami 

nihče ne ukvarja. Z vidika dela z osebami z MDR bo potrebno vložiti še veliko truda in volje, 

da bomo vsi skupaj ozaveščeni, da si tudi osebe z MDR zaslužijo kakovostno življenje, ki ne 
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bo samo življenje od danes do jutri, temveč da bo njihovo življenje imelo tudi dodano 

vrednost, ki si jo tudi zaslužijo. 

Zavedamo se omejitve raziskave. Želeli bi si vključiti večji vzorec anketiranih oseb z MDR 

oziroma več VDC. Večjo zanesljivost bi dobili tudi z naborom večjega števila anketnih 

vprašanj. Za nadaljnja raziskovanja bi predlagali raziskavo, kjer bi primerjali kakovost 

življenja uporabnikov VDC mestnega in ruralnega okolja ter izvedba intervjujev, kjer bi imel 

vsak posameznik možnost izraziti svoja mnenja in videnja.  

 

7.1 SMERNICE ZA VIŠJO  KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z MDR 

7.1.1 Priporočila za osebe z MDR, ki živijo doma 

• Večja vključenost uporabnikov VDC v popoldanske obogatitvene dejavnosti v okviru 

institucije (predstave, likovne in glasbene dejavnosti, sprehodi, ogled predstav), 

• možnost občasnih sprejemov v institucijo, 

• možnost, da bi lahko izven organiziranega delovnega časa VDC bivanje uporabnikov 

v instituciji podaljšali do večera, 

• možnost izmenjave obiskov med uporabniki v času, ko niso v VDC, 

• možnost večkratnih letovanj, kjer bi se lahko družili z ostalimi ljudmi, pridobivali 

nove izkušnje v novem okolju, 

• spodbujanje samozagovorništva, katerega temeljna naloga je opolnomočenje oseb z 

MDR, 

• obiski prostovoljcev na domu z namenom, da obogatijo njihov prosti čas, 

• jim omogočiti delovati, živeti v skladu s svojimi željami, interesi in prepričanji. 

 

7.1.2 Priporočila za osebe z MDR, ki živijo v instituciji 

• Dati jim možnost usklajevanja urnikov za različne dejavnosti v sklopu institucije, 

• omogočiti jim pogostejšo udeležbo na raznih organiziranih enodnevnih ali večdnevnih 

izletih, 

• jim omogočiti večjo samostojnost pri razpolaganju s svojimi osebnimi stvarmi: denar, 

obleka itd., 

• jim omogočiti večje vključevanje v socialno okolje: obisk prireditev, sprehodi, ogled 

kino predstav, razstav itd., 

• večje vključevanje prostovoljcev za dodatno popestritev njihovega vsakdana, 

• jim omogočiti sodelovanje pri usklajevanju jedilnikov, izbirnih zajtrkih, 

• pogostejše prirejanje srečanj in delavnic s sorodniki in znanci, 

• večje upoštevanje njihovih želja in potreb ter spodbujanje pri izražanju le teh, 

• spodbujanje samozagovorništva, 

• pogostejši obiski zunanjih strokovnih delavcev: glasbeni, likovni, športni pedagogi, 

• jim omogočiti, da gospodinjska dela opravijo v svojem tempu ter da dokončajo 

zastavljeno nalogo, 
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• jim omogočiti delovati, živeti v skladu s svojimi željami, interesi in prepričanji. 

 

7.1.3 Priporočila za starše oseb z MDR, ki živijo doma 

• Večja vključenost v različna društva z namenom druženja in izmenjave informacij, 

• udeleževanje srečanj, izobraževanj in posvetov v okviru institucije, 

• se dodatno informirati glede pravic na vseh področij, ki so zagotovljene za osebe z 

MDR, 

• udeleževanje operativnih in habilitacijskih timov, 

• možnost občasnih sprejemov v primeru njihovega ali otrokovega slabšega 

zdravstvenega stanja, 

• spodbujanje ohranjanja spretnosti in veščin na vseh področjih v domačem okolju, 

• večja vključenost odraslih z MDR v socialno okolje: ogled prireditev, nakupovanje, 

obisk tržnice itd., 

• odprtost za nove predloge, ki bi omogočili kakovostnejše življenje njihovih otrok, 

• omogočiti jim samostojnejše življenje ob ustrezni podpori, 

• programi pomoči na domu, ki nadomeščajo institucionalno varstvo. 

 

7.1.4 Priporočila za zaposlene v instituciji 

• Stalna strokovna izpopolnjevanja, 

• prijazno in strpno  spodbujanje uporabnikov pri vsakodnevnih opravilih, 

• se pogosto vzeti čas za pogovor s posameznikom, 

• biti ljubeč in potrpežljiv, 

• konflikte  med uporabniki reševati takoj 
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PRILOGA       

                                             

                                   ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

                SPOL:       ŽENSKI             MOŠKI 

 

                STAROST:     _______ 

 

                KRAJ BIVANJA?   

o INSTITUCIONALNA OBLIKA VARSTVA 

o DOMA 

 

1. KAKO PRIHAJAŠ V VDC? 

o PEŠ 

o Z AVTOBUSOM 

o STARŠI ME PRIPELJEJO Z AVTOM 

 

2. KAKO SE RAZUMEŠ S SODELAVCI V VDC? 

o DOBRO 

o SLABO 

o VČASIH DOBRO, VČASIH SLABO 

 

3. ALI SE V PROSTEM ČASU SREČUJEŠ  Z OSEBAMI, S KATERIMI NE ŽIVIŠ? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

4. ALI LAHKO ODLOČAŠ, KAJ BOŠ POČEL/A V PROSTEM ČASU? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

5. ALI SE S SODELAVCI DRUŽITE MED SEBOJ TUDI V PROSTREM ČASU? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

6. ALI SE V PROSTEM ČASU UKVARJAŠ S ŠPORTOM? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 
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7. KAKO SKRBIŠ ZA SVOJE TELESNO POČUTJE? 

o TELOVADIM 

o SE ZDRAVO PREHRANJUJEM 

o NIČ NE POČNEM 

o SEM NA DIETI 

 

8. ALI SE POPOLDNE UDELEŽUJEŠ DELAVNIC, TEČAJEV? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

9. ALI SI KDAJ POVABLJEN/A NA ZABAVO V PROSTEM ČASU? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

10. ALI GREŠ KDAJ SAM/A S PRIJATELJEM/ICO V GOSTILNO NA PIJAČO? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

11.  ALI IMAŠ SVOJO SOBO, SVOJO OMARO? 

o DA 

o SAMO  OMARO 

o NE 

 

12. ALI OPRAVLJAŠ GOSPODINJSKA DELA: POMIVANJE POSODE, 

ODNAŠANJE SMETI, POMIVANJE TAL …? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

13. ALI SE UMEKNEŠ V SVOJ KOTIČEK, ČE SI ŽALOSTEN/NA? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

14. ALI LAHKO IZBIRAŠ, KAJ BOŠ JEDEL/LA? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

15. ALI LAHKO IZBIRAŠ, KAJ BOŠ OBLEKEL/LA? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 
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16. KOMU ZAUPAŠ SVOJE SKRIVNOSTI IN ŽELJE? 

o PRIJATELJU/CI 

o DRUŽINI 

o ZAPOSLENIM V VDC 

o NOBENEMU 

 

17. ALI SO TVOJE ŽELJE IN POTREBE USLIŠANE? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

18. ALI SI KDAJ NEZADOVOLJEN Z VIŠINO NAGRADE? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

19. ALI LAHKO SAM/A ODLOČAŠ, KAKO BOŠ PORABIL/A DENAR? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

20. ALI GREŠ SAM/A V TRGOVINO? 

o DA, POGOSTO,  

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

21. ALI DOBIŠ KAKŠNO VABILO NA PRIREDITEV, RAZSTAVO, LETOVANJE 

…? 

o DA, POGOSTO 

o DA, REDKO 

o NE, NIKOLI 

 

22. ALI IMAŠ MOŽNOST IZBIRE, S KOM BI RAD ŽIVEL/A? 

o DA 

o DRUGI ODLOČAJO O TEM 

 

23. S KOM SI ŽELIŠ ŽIVETI? 

o S PUNCO 

o S FANTOM 

o S STARŠI 

o SAM 

 

24. KDO JE PO TVOJEM MNENJU ODGOVOREN ZATE (DA SKRBI ZATE) ? 

o JAZ OSEBNO                    

o ZAPOSLENI 

o STARŠI                               

o NIHČE 
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