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POVZETEK 

Magistrsko delo raziskuje, kako odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

ocenjujejo svojo kvaliteto življenja. Kvaliteta življenja je večdimenzionalen pojav, ki zajema 

različna področja, vsaka oseba pa drugače ocenjuje njihov pomen in pomembnost. Kako osebe 

z zmernimi motnjami v duševnem razvoju ocenjujejo svojo kvaliteto življenja, je odvisno tudi 

od tega, kje živijo. Dandanes so na državni ravni organizirane različne oblike bivanja za osebe 

z motnjami v duševnem razvoju. Nekatere spodbujajo visoko stopnjo samostojnosti in 

neodvisnosti ter sledijo časovnemu napredku s procesi deinstitucionalizacije ter normalizacije 

življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Nekatere druge oblike bivanja za tem še vedno 

malce zaostajajo, vendar se kljub temu trudijo vzdrževati dobro kvaliteto bivanja. V 

magistrskem delu sem se osredotočila na primerjavo kvalitete življenja oseb z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju glede na tri oblike bivanja: socialnovarstveni zavod, bivalno 

skupnost in bivanje doma v lastni družini. 

V socialnovarstvenih zavodih biva veliko število ljudi. Stopnja normalizacije je tam majhna, 

prav tako so velikokrat locirani na obrobje mest. Kljub temu takšni zavodi ponujajo veliko 

storitev ter dejavnosti, kjer lahko stanovalci koristno izrabijo svoj čas. Bivalne skupnosti so 

nastanitve manjšega števila ljudi v hišah ali stanovanjih. Praviloma so nameščene v običajno 

okolje. Nekatere osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju tudi v odrasli dobi živijo 

doma pri družini, kar ima lahko tako pozitivne (občutek sprejetosti, varnosti) kot tudi negativne 

učinke (pretirana zaščita, nesamostojnost). 

V raziskavo je bilo vključenih 90 oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, starih med 

25 in 64 let. Razlikovala sem jih glede na kraj bivanja: 30 jih je živelo v socialnovarstvenih 

zavodih, 30 v bivalnih skupnostih ter 30 doma v lastni družini. Glede na kraj bivanja sem 

primerjala, kako osebe doživljajo svojo kvaliteto življenja na štirih področjih: splošno 

zadovoljstvo z življenjem, usvojene kompetence, znanja in ocena produktivnosti, stopnja 

omogočene samostojnosti in ocena socialne vključenosti. Ugotovila sem, da se pri vseh 

področjih pojavljajo statistično pomembne razlike med kraji bivanja. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so osebe, ki bivajo v bivalni skupnosti ali doma, področji splošnega zadovoljstva 

z življenjem in samostojnosti ocenile pomembno bolje kot tiste, ki bivajo v socialnovarstvenem 

zavodu, medtem ko se med bivanjem doma ali v bivalni skupnosti niso pokazale pomembne 

razlike. Na področjih produktivnosti, usvojenih znanj in kompetenc ter socialne vključenosti pa 

se je izkazalo, da so osebe, ki živijo v bivalni skupnosti, izkazale pomembno boljšo kvaliteto 

življenja kot tiste, ki bivajo doma ali socialnovarstvenem zavodu. Prav tako so se na področjih 

produktivnosti, usvojenih znanj in kompetenc ter socialne vključenosti pokazale statistično 

pomembne razlike med tistimi, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu, in tistimi, ki bivajo 

doma – ti so na obeh področjih poročali o zadovoljivejši kvaliteti življenja. 

Moj cilj raziskave je bil ugotoviti razliko v percepciji kvalitete življenja na omenjenih štirih 

področjih. Na osnovi dobljenih rezultatov je bil moj namen sestaviti nekaj smernic, ki bi 

staršem, zaposlenim in vsem, ki se ukvarjajo z osebami z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju, dale nekaj idej, nasvetov oz. predlogov, kako lahko še izboljšamo njihovo kvaliteto 

življenja na raziskovanih področjih. 



2 

 

Ključne besede: zmerne motnje v duševnem razvoju, kvaliteta življenja, socialnovarstveni 

zavod, bivalna skupnost, bivanje v lastni družini 



3 

 

ABSTRACT 

The master's thesis explores how adults with moderate intellectual disabilities evaluate their 

quality of life. The quality of life is a multidimensional phenomenon, which covers eight 

different areas, and each person assesses their significance and importance differently. How 

people with moderate intellectual disabilities evaluate their quality of life also depends on 

where they live. Today, there are quite a few different forms of living organized for people with 

intellectual disabilities on a state level. Some promote a high degree of autonomy and 

independence, and keep track of the processes of deinstitutionalization and normalization of the 

lives of people with intellectual disabilities. Other forms of living are still lagging behind, but 

they nevertheless try to maintain a good quality of life. In my master's thesis, I focused on 

comparing the quality of life of people with moderate intellectual disabilities in relation to three 

forms of living: the social care institution, the group home and living at home with their own 

family. 

There is a large number of people in social care institutions. The degree of normalization is 

small there and they are often located on the outskirts of towns. Nevertheless, such institutions 

offer many services and activities where residents can make use of their time. Group homes 

consist of a smaller number of people in houses or apartments. They are usually located on the 

inside of towns. Some people with moderate intellectual disabilities, even in adulthood, live at 

home with their family, which can have positive (feeling of acceptance, safety) as well as 

negative effects (excessive protection, lack of independence). 

The study included 90 people with moderate intellectual disabilities aged between 25 and 64 

years. I distinguished them according to their place of residence: 30 of them were living in 

social care institutions, 30 of them in group homes and 30 of them at home with their own 

family. Regarding the place of residence, I compared how people experience their quality of 

life in four areas: overall satisfaction with life, adopted knowledge and competences and 

productivity assessment, degree of independence and social inclusion assessment. I have found 

that statistically significant differences between places of residence occur in all areas. The 

results of the survey showed that persons living in a group home or at home rated the general 

satisfaction with life and autonomy significantly better than those living in a social care 

institution, while there was no significant difference between living in a group home or at home. 

In the areas of productivity, acquired knowledge and competences and social inclusion it has 

turned out, that people living in a group home have shown significantly better quality of life 

than those who live at home or in a social care institution. Similarly, in the areas of productivity, 

acquired knowledge and competences and social inclusion, statistically significant differences 

occur between those living in a social care institution and those staying at home – they have 

reported of a more satisfactory quality of life. 

My aim was to determine the difference in the perception of quality of life in the four areas 

mentioned above. Based on the results of the research my intention was to present some 

guidelines that would give some ideas, advice or suggestions to parents, employees and all those 

who are involved in dealing with people with moderate intellectual disabilities on how we can 

further improve their quality of life on the researched areas. 
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1 UVOD 

D. Bratković in B. Teodorović (2005) navajata, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju 

enaka občutja in potrebe kot vsi ostali ljudje. Nekatere stvari imajo rade, druge ne. V življenju 

se srečujejo z vzponi in padci. Imajo močna in šibka področja. Za nekatere stvari so nadarjene, 

druge jim predstavljajo težavo. Imajo različne poglede na svet in raznovrstne stile življenja. 

Ko preberem ta opis, se mi porajajo različni občutki. Mislim si: »Pa saj to je logično, vsaka 

oseba je edinstvena, v življenju lahko počne stvari, ki si jih želi, uresničuje svoje cilje, se 

ukvarja z aktivnostmi, ki jo zanimajo, se samostojno odloča, druži s prijatelji, sodeluje v 

skupnosti, razvija in pridobiva nova znanja, kompetence …«. Pa je res to tako samoumevno? 

Imajo res vse osebe, tudi odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju vse naštete 

možnosti? So te osebe zadovoljne s svojim življenjem? Imajo možnost v polnosti razvijati 

znanja in pridobivati kompetence tudi v odrasli dobi? V kolikšni meri so lahko samostojne? So 

vključene v socialno sredino? Kako doživljajo svojo kvaliteto življenja? 

Omenjena vprašanja so me spodbudila, da v magistrskem delu raziščem, kako kvaliteto 

življenja doživljajo odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Pomembno se mi 

zdi, da tudi tem osebam damo glas, da jasno povedo, kaj doživljajo kot dobro v njihovem 

življenju in kaj bi lahko bilo boljše. Kot pravita M. Chowdhury in B. A. Benson (2001) je 

samoocenjevanj kvalitete življenja pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju malo , 

zato se mi je zdelo magistrsko delo prava priložnost, da vprašanju kvalitete življenja pri tovrstni 

populaciji oseb posvetim malce več pozornosti. Pomembno je, da osebe povedo, kje vidijo 

pomanjkljivosti, saj je to za strokovne delavce ter starše najnatančnejša informacija, da je 

potrebno nekaj spremeniti, izboljšati. 

Kvaliteta življenja je pomembno odvisna od tega, kje osebe z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju živijo. V magistrskem delu se osredotočim na življenje v lastni družini, 

socialnovarstvenem zavodu ter bivalni skupnosti. Vsaka od naštetih oblik ima svoje prednosti 

in slabosti, katere to so, pa nam lahko najrealneje povejo osebe same. Kvaliteto življenja so 

imele priložnost oceniti na štirih področjih, in sicer splošno zadovoljstvo z življenjem, 

zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami, znanji in produktivnostjo, stopnjo samostojnosti 

v določenem kraju bivanja ter socialno vključenost.  

V teoretičnem delu najprej opredelim, kdo so osebe z motnjami v duševnem razvoju, ter nato 

nekaj več besed namenim osebam z zmernimi motnjami v duševnem razvoju ter obdobju 

odraslosti. V nadaljevanju se osredotočim še na kvaliteto življenja, njena načela ter vpliv dela 

na kvaliteto življenja. 

Sledi ključno poglavje magistrskega dela, in sicer poglavje o bivanju oseb z zmernimi motnjami 

v duševnem razvoju. Vsaka od treh oblik bivanja je najprej opisana, sledijo pa raziskave o 

kvaliteti življenja v dotični obliki bivanja. Poglavje sklenem še s pregledom raziskav slovenskih 

in tujih avtorjev, ki so primerjali različne oblike bivanja med seboj in ugotavljali kakovost 

življenja v njih. Omenim še dva ključna koncepta, ki naj bi jima dandanes sledili, ko govorimo 

o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
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V empiričnem delu najprej predstavim raziskovalni problem, nato pa opišem cilj in namen 

raziskave, na podlagi spoznanj iz teorije in lastnih izkušenj postavim štiri hipoteze ter 

predstavim metodologijo. 

V raziskavo sem vključila 90 oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, starih med 25 in 

64 let. Iz vsake od treh oblik bivanja je v raziskavi sodelovalo 30 oseb. S pomočjo prevedenega 

vprašalnika avtorjev Schalocka in Keitha (1993) so poročale o svoji kvaliteti življenja, sama pa 

sem njihove odgovore primerjala glede na kraj bivanja. Rezultate raziskave predstavim in 

interpretiram v poglavju Rezultati in interpretacija. V zaključku povzamem glavne ugotovitve 

magistrskega dela. 

Pomembno se mi zdi, da damo tudi osebam z zmernimi motnjami v duševnem razvoju možnost, 

da spregovorijo, kako se počutijo v svoji nastanitvi, in da njihovo mnenje odprto sprejmemo. 

Gre namreč za njihov dom. Dom naj bi bil kraj, kjer so uresničene posameznikove potrebe po 

varnosti, sprejetosti, spoštovanju, ljubezni. Da bi bila njihova kvaliteta življenja čim boljša, v 

prilogi navajam nekaj smernic za njeno izboljšanje, pri tem pa skušam čim bolj upoštevati 

značilnosti posameznega kraja bivanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) so razvojne motnje, ki so nevrološko 

pogojene (Marinč idr., 2015). Osebe z MDR imajo pomembno znižane sposobnosti na področju 

intelektualnega delovanja ter prilagoditvenega vedenja (Definition of intellectual disability, b. 

d.). Slednje vključuje (prav tam): 

 konceptualne (uporaba jezika, pismenost, rokovanje z denarjem, časovno zavedanje, 

številski koncepti in samo usmerjanje), 

 socialne (medosebne spretnosti, družbena odgovornost, samopodoba, sposobnost 

reševanja problemov, upoštevanje pravil ipd.) in  

 praktične veščine (vsakodnevne veščine, veščine skrbi zase, delovne spretnosti, skrb za 

zdravje, potovanja, prevozi, skrb za varnost, uporaba telefona ipd.). 

MDR nastanejo pred 18. letom starosti. Lačen (2016) doda, da so MDR vseživljenjsko stanje, 

kar pomeni, da niso bolezen, ki bi se jo dalo pozdraviti, ampak trajajo vse življenje. Osebe z 

MDR so uvrščene v eno izmed devetih kategorij oseb s posebnimi potrebami (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

MDR lahko ločimo glede na stopnjo motnje. Poznamo štiri podskupine MDR, in sicer lažje, 

zmerne, težje in težke (Marinč idr., 2015). Težja je stopnja MDR, nižji je inteligenčni kvocient 

oseb ter več primankljajev lahko pričakujemo na področju prilagoditvenega vedenja. 

Pri osebah z MDR zaznavamo splošno nižje intelektualno funkcioniranje. Težave imajo pri 

učenju novih znanj, sklepanju, reševanju problemskih situacij, abstraktnem mišljenju in 

presojanju. Dosežek oseb z MDR na testih, ki preverjajo intelektualne sposobnosti oz. 

funkcioniranje, od povprečja odstopa za več kot dve standardni deviaciji (Marinč idr., 2015). 

Prav tako je pri osebah z MDR moč opaziti primanjkljaje na področju govora in komunikacije, 

skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnosti, učnih in delovnih zmožnostih, pri praktičnih 

znanjih ter skrbi za lastno varnost. Vse te primanjkljaje lahko povežemo z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Prav tako je potrebno vedeti, da obstajajo tudi različna 

sopojavljanja motenj, kar pomeni, da je primarnim MDR pridružena še kakšna druga razvojna 

motnja (prav tam). 

MDR so lahko organsko ali okoljsko pogojene. Ko govorimo o organsko pogojenih MDR, 

imamo v mislih osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR. Organski vzroki se lahko pri tej 

skupini pojavijo pred rojstvom, med njim ali po njem. Nespodbudni okoljski dejavniki (npr. 

socialna prikrajšanost) pa so največkrat vzrok za lažje MDR. Kljub temu obstajajo izjeme (npr. 

lažje oblike MDR so včasih tudi organsko pogojene) (Hodapp, Griffin, Burke in Fisher, 2011). 

Glede na zgornjo definicijo, ki ločuje lažje, zmerne, težje in težke MDR, je vseh oseb s tovrstno 

motnjo okoli 2,5 % svetovne populacije. MDR se pogosteje pojavijo pri dečkih kot pri deklicah, 

in sicer v razmerju 2 : 1 pri osebah z MDR, ki potrebujejo občasno pomoč, in v razmerju 1,5 : 

1 pri osebah, ki potrebujejo obsežno pomoč (McLaren in Bryson, 1987, v Batshaw in Shapiro, 

2000). 
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2.1.1 OSEBE Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Kot sem omenila, razlikujemo lažje, zmerne, težje in težke MDR. V raziskavo bodo vključene 

le osebe z zmernimi MDR (v nadaljevanju ZMDR), zato bom večjo pozornost posvetila njim. 

Svetovna zdravstvena organizacija (2008) v Mednarodni kvalifikaciji bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov navaja, da je za osebe z ZMDR značilen inteligenčni kvocient med 35 

in 49. 

V Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti so osebe z ZMDR predstavljene 

kot: »Osebe, ki se lahko naučijo enostavnega sporazumevanja, osnovnega varovanja zdravja 

in varnega ravnanja ter preprostih ročnih spretnosti, vendar ne napredujejo v funkcionalnem 

branju in računanju.« (Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti, 1997, str. 

63). 

Lačen (2016, str. 15) osebe z ZMDR definira tako: »Osebe z ZMDR so tiste, ki zaradi znižanih 

intelektualnih sposobnosti v življenju ne bodo nikoli popolnoma samostojne.« Definicija nam 

torej pove, da oseba ne spada v skupino oseb z ZMDR, če lahko doseže popolno stopnjo 

samostojnosti. Seveda se kljub temu s sistematičnim izobraževanjem in usposabljanjem skuša 

doseči čim večjo stopnjo samostojnosti. 

Osebe z ZMDR pogosto usvojijo le osnove branja, pisanja in računanja, medtem ko so lahko 

na likovnem, glasbenem in gibalnem področju uspešnejše. Pri učenju potrebujejo konkretna 

ponazorila, pri vključevanju v socialno okolje pa pomoč. Usposobijo se lahko za enostavna in 

nezahtevna opravila (Marinč idr., 2015). Zmožne so skrbeti same zase ter se premikati po 

znanih prostorih v njihovi okolici. Naučijo se lahko osnovnih veščin, povezanih z varnostjo in 

zdravjem (Clinical characteristics of intellectual disabilities, b. d.). Pomembno je, da se 

zavedamo, da se osebe z ZMDR lahko naučijo veliko stvari, vendar za to potrebujejo več časa 

in truda kot ostali ljudje (Algozzine in Ysseldyke, 2006). 

Lačen (2001) navaja, da se ZMDR kažejo na naslednjih področjih:  

1. telesno-zdravstvenem (kot sopojavljanje različnih motenj; pogoste so motnje gibanja in 

drže, slepote in slabovidnosti, gluhote in naglušnosti, epilepsije, osebnostni in avtistični 

simptomi, vedenjske motnje, duševna obolenja, kromosomske in genetske anomalije), 

2. socialno-psihološkem (pomanjkljive komunikacijske veščine, ni zadostne introspekcije, 

pomanjkljivo izražanje potreb, nepričakovani čustveni odzivi) in  

3. pedagoško-andragoškem (uporaba specifičnih metod dela, pri poučevanju je potrebno 

uporabiti multidisciplinarni pristop in individualiziran način dela). 

Šalamun (1997) našteva še nekatera druga področja, na katerih lahko opazimo primanjkljaje pri 

osebah z ZMDR: 

 Motorika: Težave se še posebno kažejo pri fini motoriki, najbolj izrazite pa so pri 

motoriki rok. 

 Psihomotorični razvoj: Opaziti je zaostanke, vendar ne na vseh področjih enako. 

Težave lahko opazimo pri skrbi zase in pri različnih praktičnih nalogah. 

 Samostojnost: Največkrat se ne morejo nikoli povsem osamosvojiti. Lahko se 

obvarujejo pred fizičnimi nevarnostmi. V življenju potrebujejo osebe, ki jih vodijo. 
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Kadar usvajajo nova znanja, spretnosti in navade, potrebujejo veliko ponavljanja, 

prikazovanja in vzpodbud. 

 Vedenjske motnje: Pri nekaterih osebah z ZMDR lahko zaznamo tudi te. Njihova 

izrazitost je povezana s stopnjo MDR. Izrazitejša kot je MDR, hiperaktivnejše je 

vedenje, lahko pa postane celo destruktivno. Seveda to zavisi tudi od osebnostnih 

lastnosti, fizičnega stanja, emocionalne stabilnosti in stopnje socializacije osebe z 

ZMDR. Pri odraslih osebah z ZMDR lahko pogosteje opazimo tudi trmoglavost, 

egocentrični pogled na svet, pretirano afektivnost, manjšo toleranco in naivnost. 

 Socializacija: O socialni zrelosti govorimo, ko lahko oseba v različnih situacijah v obzir 

vzame lastne cilje in cilje drugih ter ima znanja o družbenih standardih in normah. Pri 

osebah z ZMDR je učenje socialnih veščin počasnejše. Pomembno vlogo pri učenju 

imajo družina, predšolska vzgoja, izobraževanje v šoli, zavodi, vrstniki in nenazadnje 

celotna družba. 

 Čustvovanje: Tako kot vsi ljudje, si tudi osebe z ZMDR želijo, da bi bile sprejete, 

ljubljene, varne. Tudi one se želijo uveljaviti ter občutiti priznanje in pripadnost. Pri 

tovrstni populaciji je pogost kompleks manjvrednosti, zaradi katerega se začnejo 

izogibati vzgojno-izobraževalnemu delu in različnim aktivnostim, ki jim povzročajo 

neprijetne občutke. 

 Govor in jezik: Osebe z ZMDR oblikujejo enostavne stavke. Pri govoru lahko opazimo 

številne motnje ter neupoštevanje pravopisnih in slovničnih pravil. 

Država osebam z ZMDR zagotavlja različne oblike pomoči. Veliko jih obiskuje varstveno-

delovne centre (v nadaljevanju VDC), kjer so zaposleni pod posebnimi pogoji (Jurišić, b. d.). 

Osebe z ZMDR v Sloveniji praviloma niso zaposlene v običajnem delovnem okolju, v podporni 

ali zaščiteni zaposlitvi, čeprav tudi tukaj obstajajo izjeme (Krampl, 2017), kar je še en korak k 

boljši vključenosti in sodelovanju teh oseb v vsakdanjem življenju. Na državni ravni so zanje 

organizirane tudi različne oblike bivanja (Jurišić, b. d.), npr. socialnovarstveni zavodi, bivalne 

skupnosti ipd. 

2.1.2 ODRASLOST OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Psihologi odraslost razdelijo na tri obdobja: zgodnja, srednja in pozna odraslost. V vsakem od 

teh mora posameznik rešiti določene razvojne naloge. Vsako obdobje zaznamujejo različni 

dogodki (npr. zgodnjo odraslost – partner, oblikovanje družine, srednjo odraslost – poklicna 

kariera, pozno odraslost – upokojitev) (Zupančič, 2009). Psihologi obdobje odraslosti 

omejujejo s 25. letom, ko se začne zgodnja odraslost, in 64. letom, ko se zaključi srednja 

odraslost in se začne obdobje pozne odraslosti oz. starosti (Zupančič, Kavčič in Colnerič, 2011). 

Obdobje odraslosti ima v sodobni družbi predvsem socialni pomen. Odraslega človeka si 

predstavljamo kot racionalno, disciplinirano in samostojno bitje. V mislih imamo človeka, ki je 

osebno in socialno odgovoren, ki sprejema veljavne družbene norme, vrednote in socialne vloge 

(Oerter, 1991; Rice, 1998; Zupančič, 1993; Zupančič, Gril in Puklek, 1994, v Zupančič, Kavčič 

in Fekonja, 2009). M. Zupančič in U. Sirsch (2018) izpostavita dve vrsti domen, ki sta značilni 

za odraslo osebo, in sicer produktivno (zaključek formalnega izobraževanja, zaposlitev) in 

reproduktivno domeno (poroka oz. dolgotrajna partnerska zveza, starševstvo). Tem vlogam 

rečemo tudi objektivni kriteriji oz. označevalci odraslosti. 
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B. Teodorović (1997, v Teodorović in Bratković, 2005) začetek obdobja odraslosti določa z 

nekaterimi družbeno določenimi kriteriji, in sicer s: 

 fizičnim dozorevanjem, 

 psihično pripravljenostjo (da oseba v skladu z življenjskim obdobjem sprejema ustrezne 

vloge), 

 zakonskimi predpisi (npr. polnoletnost osebe). 

B. Teodorović in D. Bratković (2005) navajata, da sta za odraslo dobo ključni dve značilnosti, 

in sicer: 

 avtonomija (nanaša se na ekonomsko neodvisnost, volilno pravico in sprejemanje 

lastnih odločitev ter dostop informacij) 

 kompetentnost (pravica do kontinuiranega izobraževanja in mobilnosti) 

Poleg omenjenih značilnosti so za obdobje odraslosti značilni še večja samostojnost in nadzor 

nad različnimi področji v življenju, neodvisnost od staršev, pridobivanje in izražanje osebnih 

vrednot, prevzemanje različnih vlog v skupnosti ter povečanje interesa do nasprotnega spola 

(Barker, 1991, v Teodorović in Bratković, 2005). 

Če sklenemo s kratko definicijo B. Teodorović in D. Bratković (2005), je za obdobje odraslosti 

značilno stanje biološke, psihološke, socialne in profesionalne zrelosti. Za osebe z ZMDR je 

zaradi razvojnih posebnosti prehod v odraslost težji. Temeljna značilnost odraslosti oseb z 

ZMDR je, da nikoli ne bodo popolnoma samostojne. To pomeni, da potrebujejo vseživljenjsko 

usmerjanje, vodenje in posebno skrb. Zaključimo lahko, da osebe z ZMDR v življenju dosežejo 

stopnjo večje ali manjše samostojnosti (Lačen, 2001). 

Naštete značilnosti odraslosti za tipičnega posameznika ne predstavljajo velikih ovir, večina 

ljudi z njihovim doseganjem nima velikih težav. Ko pa govorimo o osebah z ZMDR, se kar 

naenkrat znajdemo v stiski, saj se moramo vprašati: Kje bodo osebe živele? Kdo bo zanje 

skrbel, ko starši tega ne bodo več zmožni početi? Kako jim omogočiti čim kvalitetnejšo in 

samostojnejšo odraslost? S temi in še marsikaterimi drugimi vprašanji se srečujejo družine 

odraslih oseb z ZMDR. 

Prav zato je smiselno, da uspešen prehod v odraslost družinam oseb z ZMDR pomagamo 

načrtovati. Ustrezno načrtovanje ima številne pozitivne učinke tako na osebo z ZMDR kot na 

starše oz. skrbnike. Pomaga namreč zmanjšati krize, ki se lahko pojavijo pri tranziciji iz 

starševske oskrbe, ter zagotavlja dolgotrajnejšo varnost in stabilnost pri osebi z ZMDR (Heller 

in Factor, 1988a, Smith in Tobin, 1993a, 1993b, v Bigby, 2000). Za najoptimalnejše načrtovanje 

Heller in Factor (1988a, v Bigby, 2000) omenjata tri področja, na katera je potrebno usmeriti 

pozornost, in sicer finančno načrtovanje, ureditev skrbništva ter iskanje primerne namestitve za 

odraslo osebo z ZMDR. Starši osebe z ZMDR za svojega otroka slej ko prej ne bodo mogli več 

skrbeti, zato je ključno, da za ustrezno načrtovanje odraslosti poskrbimo čim prej ter se pri tem 

osredotočimo na omenjena področja. Načrtovanje prihodnosti ima dve pomembni funkciji: 

olajša ločitev od staršev in omogoča ustrezno oskrbo ter zagotavlja optimalno kvaliteto življenja 

in varnost oseb z ZMDR. Pomembno je, da so v načrtovanje vključene vse pomembne osebe v 

življenju osebe z ZMDR ter tudi ona sama (Novljan in Jelenc, 2002). Pri načrtovanju prehoda 
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v novo okolje je namreč pomembno, da upoštevamo potrebe vsakega posameznika z ZMDR in 

poskrbimo, da okolje ustreza osebi z ZMDR, in ne, da ona ustreza okolju. Ko se oseba odloči 

za določeno okolje, pa je za dobro kvaliteto življenja ključnega pomena učenje veščin za 

tamkajšnje življenje, delo in vključenost v skupnost (Karan, Lambour in Greenspan, 1990). 

2.2 KVALITETA ŽIVLJENJA 

Kvaliteta življenja je večdimenzionalen pojav, ki zajema osem področij (osebni razvoj in 

samoodločanje, medosebni odnosi, socialna vključenost, pravice, emocionalno, fizično in 

materialno blagostanje). V kolikšni meri bodo ta področja izražena, je odvisno od osebnostnih 

značilnosti vsakega posameznika in spremenljivk v okolju. Področja so univerzalna pri vseh 

ljudeh, vendar se lahko razlikujejo glede na pomen in pomembnost, ki ju posameznemu 

področju pripiše oseba (Schalock, Keith, Verdugo in Gomez, 2010). 

Svetovna zdravstvena organizacija (1995) posameznikovo kvaliteto življenja definira kot 

posameznikovo individualno doživljanje svojega položaja v življenju glede na kulturo in 

vrednostne sisteme, ki ga obdajajo, in glede na svoje cilje, pričakovanja, standarde in skrbi. 

Angleški slovar preprosto razloži, da je kvaliteta življenja posameznika obseg, v katerem je 

njegovo življenje zadovoljivo in udobno. Gre za splošno dobro počutje posameznika ali družbe 

z vidika zdravja in sreče (Definition of 'quality of life', b. d.). 

Zavedati se moramo, da vsaka oseba različno ocenjuje svojo kvaliteto življenja. Nekaterim 

osebam določeno področje pomeni več, drugim manj. Spodnja tabela prikazuje področja 

kvalitete življenje po Schalocku (1997) in nekaj tehnik oz. priporočil, kako spodbujati 

posamezna področja. 

Tabela 1: Področja kvalitete življenja in tehnike, ki spodbujajo dobro kvaliteto življenja po 

področjih (Schalock, 1997). 

Področje  Tehnike 

Emocionalno dobro počutje zagotavljanje varnosti 

omogočanje duhovnosti, verovanj 

spodbujanje občutka sreče, veselja 

zniževanje nivoja stresa 

zagotavljanje stabilnega, varnega in predvidljivega okolja 

zagotavljanje pozitivne povratne informacije 

omogočanje uspeha 

Medosebni odnosi  dovoljevanje intimnosti, partnerskih zvez, intimnih odnosov 

zagotavljanje občutka pripadnosti, naklonjenosti 

pozitivni odnosi z družino 

spodbujanje medosebnih interakcij 

zadovoljiv krog prijateljev 

podpora bližnjih, kadar je potrebna 

Materialna blaginja spodbujanje lastništva 

pomoč pri urejanju financ 

zagotavljanje materialne varnosti 
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zagotavljanje hrane, dela, zavetja, bivanja 

zagotavljanje stabilnega socialno-ekonomskega statusa 

Osebnostni razvoj zagotavljanje in spodbujanje izobrazbe, izpopolnitve 

omogočanje pridobitve novih veščin in spretnosti 

omogočanje smiselnih dnevnih in prostočasnih aktivnosti 

Fizično dobro počutje spodbujanje zdravega načina življenja 

vključevanje v športne aktivnosti 

uspešna mobilnost med prostori, ki jih oseba potrebuje 

omogočanje dostopnosti zdravstvene oskrbe in urejeno 

zdravstveno zavarovanje 

omogočanje časa za počitek, dopust 

samostojnost pri dnevnih aktivnostih 

Samoodločanje avtonomija pri odločitvah, ki zadevajo lastno življenje 

pravica do različnih izbir, odločitev 

spodbujanje kontrole nad samim sabo 

uresničevanje osebnih ciljev, želja 

Socialna vključenost spodbujanje skupnih aktivnosti v skupnosti 

učinkovito delovno okolje 

sprejetost v skupnosti 

urejenost bivalnega okolja in občutek sprejetosti v njem 

Pravice  omogočanje zasebnosti 

volilna pravica 

dostop do krajev, prostorov, ki jih potrebuje 

 

Stark in T. Goldsbury (1990) definirata kvaliteto življenja kot »splošno zadovoljstvo«, ki ga 

enačita z izrazi življenjsko zadovoljstvo, veselje, uspeh. Pravita, da lahko kvaliteto življenja 

predstavimo kot funkcijo posameznikovih karakteristik (starost, spol, kulturno ozadje, 

kognitivne sposobnosti, zdravje ipd.) in dejavnikov v okolju (starši, sorojenci, prijatelji ipd.). 

Posameznikove karakteristike vplivajo na objektivno kvaliteto življenja, ki jo sestavlja sedem 

domen: zdravje, bivalno okolje, družina, socialni in emocionalni odnosi, izobrazba, delo in 

prosti čas. Izpostavita še pomembnost merjenja subjektivne kvalitete življenja, ki vsebuje iste 

domene, le da se osredotočijo na posameznika z MDR in njegovo percepcijo ter na zadovoljstvo 

z omenjenimi področji. 

Ljudje dobro kvaliteto doživljamo, ko so izpolnjene naše osnovne življenjske potrebe in ko 

imamo možnost dosegati cilje v pomembnih življenjskih okoljih (Goode, 1994 v Brown in 

Faragher, 2014). Kvaliteta življenja se kaže tudi s tem, da ima posameznik možnost učenja in 

kontrole nad lastnim življenjem. Brown in R. M. Faragher (2014) to ponazorita s prispodobo: 

kakor voznik upravlja s svojim avtomobilom, reagira in se odloča o poteku poti ter korakih, ki 

jih bo izvedel med vožnjo, tako mora tudi oseba z ZMDR kontrolirati svoje življenje in se 

odločati o spremembah v njem. Ob sebi ima lahko t. i. sovoznika ali celo več sovoznikov (npr. 

starše, strokovnjake, prijatelje ipd.), ki ji pri tem pomagajo, vendar odločitev pripada njej. 

Pomembno je, da osebam z ZMDR dopuščamo možnost odločanja, saj tako vplivamo na 

njihovo kvaliteto življenja. 
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Schalock (1997) pravi, da se tudi osebe z MDR sprašujejo, kakšna bo njihova prihodnost, 

kakšno vlogo imajo v skupnosti, kakšne odnose imajo z ljudmi, kakšne spremembe bi bile 

potrebne v življenju, da bi se izboljšalo ipd. Ker pa tovrstna populacija oseb potrebuje več 

pomoči, je pomembno, da družba zagotovi primerne strokovnjake, ki bodo lahko osebam z 

MDR čim učinkoviteje pomagali, da bodo odgovori na zastavljena in podobna vprašanja čim 

bolj ustrezali njihovim željam in potrebam. 

Ko govorimo o kvaliteti življenja, jo velikokrat povežemo s pojmom normalizacije. Tudi tukaj 

namreč govorimo, v kakšni meri so zadovoljene potrebe posameznika, kako posameznik sam 

ocenjuje svoje zadovoljstvo z življenjem, koliko je vključen v skupnost, koliko sodeluje, je 

samostojen ipd. (Novljan in Jelenc, 2002). Schalock (1990) doda, da je potrebno pri tem 

upoštevati še objektivne pogoje, kot je različno bivalno okolje. 

C. Simões in S. Santos (2016) sta primerjali kvaliteto življenja oseb z lažjimi in zmernimi MDR 

ter oseb brez njih. Rezultati so pokazali, da so slednji poročali o pomembno boljši kvaliteti 

življenja na področjih osebnega razvoja, samoodločanja, medosebnih odnosov, socialne 

vključenosti, pravic ter čustvenega in materialnega blagostanja. Fizično blagostanje je bilo 

edino področje, ki so ga osebe z lažjimi in zmernimi MDR ocenjevale z višjimi ocenami. Da bi 

bila kvaliteta življenja oseb z MDR čim bolj zadovoljujoča, je potrebno zagotoviti sodelovanje 

teh oseb v družbi, socialne stike tudi z ljudmi brez posebnih potreb, delo in svobodo pri različnih 

odločitvah (Bilić in Bratkovič, 2004). 

2.2.1 NAČELA KVALITETE ŽIVLJENJA PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Brandon (1991, v Lačen, 1993) je postavil pet načel kakovosti življenja pri osebah z MDR. 

Načela so postavljena kot vprašanja in ne kot trditve, zato se lahko vedno znova vprašamo, ali 

uresničujemo koncept normalizacije in osebo z MDR postavljamo v ospredje. Načela kvalitete 

življenja, ki jih je postavil, so: 

1. Načelo dobrih medsebojnih odnosov 

Ali lahko razvijamo tople, prijateljske odnose z osebami z MDR? Ali v interakciji z njimi 

uporabljamo imena ali priimke? Ali je naš nasmeh v njihovi družbi iskren? Ali v pogovoru z 

osebami z MDR upoštevamo njihovo starost ali jih obravnavamo kot odrasle otroke? Ali smo 

pošteni v odnosu do njihovih sposobnosti? Ali si za osebe z MDR vzamemo čas tudi takrat, ko 

za to nismo plačani? 

2. Načelo resnične izbire 

Ali ima pri osebi z MDR beseda izbira resnično pravi pomen? Ali lahko samostojno izberejo 

hrano, prosti čas, izhode, dopust, aktivnosti, pomoč? Ali lahko sami izberejo prijatelje, 

sodelavce? Ali lahko sami izberejo kraj in čas obrokov, skrbi za osebno higieno, spanja? 

3. Načelo socialne participacije 

V kakšni meri lahko osebe z MDR vplivajo na odločanje o življenju v svoji okolici? Ali imajo 

možnost sodelovati pri načrtovanju različnih prireditev? Ali hodijo na obiske, sprejemajo 

goste? Kakšen vpliv imajo na lasten zaslužek? 
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4. Načelo osebnega razvoja 

Ali spoštujemo individualne sposobnosti oseb z MDR za osebni razvoj? Ali jim omogočimo 

dovolj priložnosti za razvijanje njihovih zmožnosti? Ali se v dovoljšnji meri trudimo osebi z 

MDR pomagati, da doseže zadane cilje? Ali so zagotovljene možnosti za intimno življenje? 

5. Načelo resničnega povezovanja 

V kakšnem okolju živijo osebe z MDR? Kako so urejene prometne povezave? Ali obiskujejo 

lokale, restavracije, trgovine, frizerske salone ipd.? Ali gredo na dopust same ali samo z drugimi 

osebami z MDR? Ali so aktivni člani organizacij in klubov? 

Vprašanja bi morali večkrat pregledati vsi, ki se ukvarjajo z odraslimi osebami z ZMDR (tako 

starši, sorodniki, prijatelji kot zaposleni delavci) in nanje iskreno odgovoriti, v prihodnosti pa 

se truditi za še boljšo kvaliteto življenja in čim več pritrdilnih odgovorov. 

2.2.2 DELO OSEB Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN VPLIV 

NA KVALITETO ŽIVLJENJA 

Delo oz. zaposlitev je za ljudi izjemnega pomena. Poleg ekonomskega vidika, ki omogoča 

preživetje, sta pomembna tudi socialni in psihološki vidik. Prvi zagotavlja socialne stike, 

vključenost, odnose, drugi pa samozaupanje (Uršič in Drobnič, 1998, v Demšar Pečak, 2000). 

Tudi za osebe z ZMDR je delo izjemnega pomena, saj jim daje občutek pomembnosti v 

njihovem življenju (Taylor, 1987, v Kiernan in Marrone, 1997). Šalamun (1997) pravi, da če 

osebe z ZMDR po končanem izobraževanju niso vključene v delo in življenje nasploh, ne 

morejo ohranjati delovnih navad in spretnosti, ki so jih do takrat pridobile. Posledica tega je 

lahko prezgodnje staranje ali celo »upadanje«. 

V Sloveniji osebe z ZMDR največkrat obiskujejo VDC-je, ki omogočajo zaposlitev pod 

posebnimi pogoji. Tu opravljajo delo, ki je skladno z njihovimi sposobnostnimi in zmožnostmi. 

Z delom v VDC-jih osebe z ZMDR ohranjajo in razširjajo svoja znanja in delovne spretnosti, 

pridobijo nove socialne spretnosti in delovne navade, poleg tega pa imajo tudi možnost 

uresničevanja lastnih idej in uporabe svoje ustvarjalnosti. Delo spodbudi občutek koristnosti in 

samopotrditve. Narejene izdelke v VDC-jih prodajo, izkupiček pa je namenjen nagradam 

uporabnikov, nekaj pa tudi boljši kvaliteti dela in bivanja (Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, 2010). S. Smolej Jež, Vidrih, N. Kovač, in M. Nagode (2016) so v 

Končnem poročilu o spremljanju izvajanja storitev v VDC-jih in centrih za usposabljanje, delo 

in varstvo iz leta 2015 poročali, da je povprečna višina nagrade uporabnikov v VDC-jih 24 

evrov (višina nagrade se giblje med 10 in 50 evri). Vendar teh podatkov ne smemo posploševati, 

saj vsi VDC-ji niso razkrili višine nagrade, ki jo prejmejo uporabniki. Poleg tega so nekateri 

navedli podatek o nagradah skupaj s podatkom o višini žepnin uporabnikov, ki obiskujejo 

institucionalno varstvo, ter podatkom o višini sredstev za prevoze. 

Osebam z ZMDR mora biti omogočeno, da sovplivajo na odločitve, ki se tičejo njihovega dela. 

Pri delu naj jim bodo omogočeni čim večja samostojnost, neodvisnost in pridobivanje visokega 

samospoštovanja in pozitivne samopodobe. Oseba z ZMDR naj ima možnost soodločati, na 

katerem delovnem mestu ji delo najbolj odgovarja. Upoštevanje želja in potreb oseb z ZMDR 
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se bo odražalo tudi v kvaliteti izdelkov in produktivnosti osebe nasploh (Kiernan in Knutson, 

1990). 

Drobnič (1997) pravi, da zaposlovanju pod posebnimi pogoji v VDC-jih ne moremo reči pravo 

zaposlovanje, saj lahko osebe z MDR tukaj tudi živijo, prav tako pa ne obstajajo prave delovne 

pogodbe za delo. Kljub temu si veliko oseb z MDR delo v VDC-ju interpretira kot pravo službo 

(Eimear, Philip, Eilish, Rachel in Mary, 2013). 

Pomembno je, da osebe, ki obiskujejo VDC-je, sprejmemo z dostojanstvom, skušamo z delom 

v njih vzbuditi zadovoljstvo ter tako prispevamo k čim kakovostnejšemu življenju. Zaposleni 

morajo biti do uporabnikov empatični, saj so osebe, ki obiskujejo VDC-je, ranljiva populacija. 

Ob primerni podpori zaposlenih uporabniki doživljajo zadovoljstvo in krepijo občutek lastne 

vrednosti. Uporabnikom, ki so samostojnejši in pri delu ne potrebujejo toliko pomoči, so 

omogočene tudi druge oblike zaposlitve izven VDC-ja, kar še poveča njihovo socialno 

vključenost in občutek pripadnosti družbi (Česen, b. d.). 

E. Krampl (2017) je v svojem magistrskem delu ugotavljala, ali bi različni delodajalci zaposlili 

osebo z ZMDR. V raziskavi je sodelovalo 82 različnih delodajalcev z območja Gorenjske. 

Ugotovila je, da bi osebo z ZMDR zaposlilo samo 35 % delodajalcev. Najpogostejši odgovori 

so bili, da bi jih zaposlili na preprostih delovnih mestih v proizvodnji. Prav tako bi bili 

pripravljeni osebi z ZMDR pomagati v obliki mentorstva ter s prilagoditvijo delovnega mesta. 

Rezultati raziskave niso nič kaj spodbudni glede zaposlovanja oseb z ZMDR na običajnih 

delovnih mestih, zato je potrebno nadaljnje ozaveščanje o sposobnostih in zmožnostih teh oseb. 

Prav zato je smiselno sodelovanje med obrtniki in osebami z ZMDR vzpostaviti že pred 

odraslim obdobjem, torej še v času izobraževanja oseb z ZMDR. Primer dobre prakse je projekt 

tranzicijskega modela vodenega zaposlovanja v CIRIUSU Vipava. V njem je sodelovalo 23 

starejših učencev z MDR, med katerimi jih je bilo 19 z ZMDR ter 4 z lažjimi MDR. Projekt je 

zajemal 10 različnih delavnic, v katerih so se učenci urili v pridobivanju delovnih, socialnih, 

zaposlitvenih in izobraževalnih veščin. Delavnice so vodili mentorji, ki so jih tudi spremljali in 

usmerjali pri delu. Rezultati po koncu 3-letnega projekta so pokazali, da je možnost vodenega 

zaposlovanja mogoča ob učinkovitem spremljanju mentorjev ter odprtosti in pripravljenosti 

obrtnikov na sodelovanje. S projektom so bili zadovoljni tako starši, mentorji kot tudi učenci 

sami. Izkazalo se je, da so bili obrtniki zelo zainteresirani in pripravljeni sprejeti učence z MDR. 

Prav tako so se pokazali spodbudni učinki vodenega zaposlovanja na socialnem področju 

učencev (Žgur, 2015). 

J. Zebec (2013) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da imajo osebe z lažjimi MDR še 

vedno manj možnosti za zaposlitev, čeprav obstajajo različni zakoni, ki jih pred nezaposlenostjo 

varujejo. Zaključila je, da delodajalci osebe z MDR vidijo kot manj sposobne, kar najverjetneje 

botruje k temu, da jih ne želijo zaposliti. 

K. Lozar (2014) je v svojem diplomskem delu po pregledu raziskav ugotovila, da vključenost 

v različne delovne aktivnosti, ki so prilagojene posamezniku, pomembno vpliva na objektivne 

vidike in subjektivno dojemanje lastne kvalitete življenja. 
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Osebe, ki živijo v socialnovarstvenih zavodih in zaradi različnih razlogov ne morejo obiskovati 

VDC-jev, so v samem zavodu vključene v delovno terapijo pod vodstvom usposobljenih 

delovnih terapevtov. Trudijo se, da skupaj s stanovalci poiščejo takšne aktivnosti, ki 

pripomorejo k čim večji samostojnosti ter ohranjanju delovnih spretnosti, produktivnosti in 

aktivnemu preživljanju prostega časa, kar doprinese h kakovostnejšemu življenju v zavodu 

(Sekcija delovnih terapevtov socialnih zavodov, b. d.). 
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2.3 OBLIKE BIVANJA ZA ODRASLE OSEBE Z ZMERNIMI 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Osnovna potreba vsakega človeka je, da ima urejene stanovanjske razmere. Kraj bivanja naj bi 

človeku zagotavljal varnost, gotovost in zaščito. V njem naj bi bile zadovoljene osebne in 

intimne potrebe (Novljan in Jelenc, 2002). Pomembno je, da se oseba z ZMDR, ne glede na to, 

kje biva, počuti sprejeto, zaželeno, varno in da ima možnost zadovoljevati osnovne človeške 

potrebe. Glede na različne vrste namestitev pa se možnosti zadovoljevanja potreb razlikujejo. 

Pomembno je, da se zavedamo, da ima oseba z ZMDR pravico do odločitve, kje bo bivala, sama 

oz. se lahko odloči s pomočjo svoje družine. Včasih je bilo v ospredju prepričanje, da naj bi 

bilo življenje v lastni družini za osebo z ZMDR  najoptimalnejše. Dandanes pa se vedno bolj 

izpostavlja pravica do izbire teh oseb. Če se oseba z ZMDR odloči, da bi rada živela izven svoje 

družine, je njena odločitev enakovredna odločitvi, da bi živela v družini (Lačen, 2001). Celo 

Mednarodna konvencija o pravicah invalidov (2006) izpostavi, da imajo osebe s primanjkljaji 

možnost, da se same odločijo, kje in s kom bi želele živeti. Prav tako pa imajo možnost 

odločitve tudi starši in sorojenci osebe z ZMDR (Lačen, 2001). Spoštovati in razumeti je 

potrebno tudi njihova mnenja in odločitve. Če se namreč ti odločijo, da bi želeli živeti brez 

osebe z ZMDR, je potrebno njihovo odločitev sprejeti in jih zavoljo tega ne obsojati, saj ne 

moremo razumeti, s čim vse se morajo te družine soočati, dokler nismo v podobni situaciji. 

Za osebe z ZMDR so v odraslosti na razpolago različne oblike bivanja. V raziskavi, izvedeni 

na ameriški populaciji oseb z MDR v Kaliforniji, je bilo ugotovljeno, da 53 % oseb tudi v 

odraslosti živi s svojimi starši, 29 % jih živi v različnih oblikah namestitev v skupnosti, 13 % v 

institucijah, 5 % pa v različnih zdravstvenih ustanovah. Pri starših je živela večina mlajše 

populacije anketiranih (do 30 let), po 30. letu pa se jih je kar polovica preselila v druge oblike 

namestitev (Meyers, Borthwick in Eyman, 1985, v Stark in Goldsbury, 1990). 

Lačen (2001) našteva različne vrste bivanja oseb z ZMDR v Sloveniji: bivanje v lastni družini, 

rejniški družini, domu za starostnike, psihiatrični ustanovi, zavodu za usposabljanje, dijaških in 

podobnih domovih, različnih institucijah za odrasle osebe z MDR in bivalnih skupnostih. V 

magistrskem delu se bom osredotočila na bivanje v lastni družini, socialnovarstvenem zavodu 

in bivalni skupnosti. 

2.3.1 BIVANJE V LASTNI DRUŽINI 

Tovrstna oblika bivanja pomeni, da odrasla oseba z ZMDR biva doma pod okriljem svojih 

staršev oz. skrbnikov. Za osebo z ZMDR je lahko takšna oblika bivanja najvarnejša in 

najoptimalnejša, vendar z vidika socializacije ta način bivanja ni najprimernejši. Stalen nadzor 

staršev lahko pripelje do pretirane zaščite, konfliktov, pretirane navezanosti, nesamostojnosti 

ter onemogoča zdrav razvoj posameznika z ZMDR (Lačen, 2001). Podobno A. M. Callus in I. 

Bonello (2017) izpostavita, da so starši oseb z ZMDR pogosto preveč zaskrbljeni glede 

odločitev, ki jih te sprejmejo. Kot Lačen (2001) tudi onidve izpostavita, da so osebe z ZMDR 

pod okriljem staršev preveč zaščitene. Pozorni moramo biti, da omejitve staršev ne pomenijo 

prevelikih ovir v življenju osebe z ZMDR. Ko omejitev osebi z ZMDR postavijo, ji je potrebno 

jasno, konkretno in na prijazen način razložiti, zakaj so to naredili (prav tam). 
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A. Hayes, L. J. Bain in Batshaw (2000) izpostavijo, da obstajajo prednosti in slabosti življenja 

v lastni družini v obdobju odraslosti. Prednosti so, da oseba z zmernimi, težjimi in težkimi 

MDR, ki potrebuje več pomoči, ostane v središču družinskega življenja, sodeluje v različnih 

aktivnostih in je deležna ljubezni in naklonjenosti staršev in sorojencev. Prednost, je tudi, da se 

starši izognejo občutku krivde, ki bi ga najverjetneje občutili, če bi svojega otroka namestili v 

kakšno drugo obliko bivanja. 

Hkrati pa avtorji (prav tam) izpostavijo tudi nekaj slabosti tovrstne oblike bivanja. Pravijo 

namreč, da bivanje odrasle osebe z MDR doma predstavlja veliko psihično kot tudi fizično 

oviro za starše. Če ima oseba z MDR pridružene tudi fizične primanjkljaje, je že pomoč pri 

oblačenju, umivanju in vsakodnevnih aktivnosti za starše velik zalogaj. To še posebej drži za 

matere, ki so pogosto najbolj vpletene v skrb za svojega odraslega otroka. Avtorji pravijo tudi, 

da je očetom včasih neprijetno pomagati pri preoblačenju ali umivanju svoje odrasle hčerke. 

Prav tako se lahko ne čutijo dovolj suvereni, da bi bili odrasli osebi z MDR vir znanj in socialnih 

izkušenj, ki jih potrebuje. Izpostavljajo tudi prepire, ki se lahko pojavljajo, ko se potrebe in 

želje staršev in odrasle osebe z MDR, križajo. Dom prav tako zavira učenje veščin za 

samostojno življenje osebe z MDR. Velikokrat se npr. zgodi, da starši nehote zavirajo učenje 

teh spretnosti že tako, da sami naredijo stvari namesto osebe z MDR, saj so narejene hitreje, 

kot če bi jih naredila oseba sama. 

Lačen (1993) pravi, da je za zdrav razvoj vseh oseb, tudi oseb z ZMDR, pomembno, da v odrasli 

dobi zapustijo družino. Odraslih oseb z ZMDR ne smemo dojemati kot otroke, čeprav imajo 

nižje intelektualne sposobnosti. Imajo namreč odraslo telo in več izkušenj kot otroci. Lačen 

izpostavlja, da starši občutijo velik pritisk in občutek krivde, ko želijo svojega otroka z ZMDR 

vključiti v kakšno drugo obliko bivanja. Pomembno je, da se starši zavedajo, da ni nemoralno 

ali napačno, če se za to odločijo. Velikokrat je to najtežja odločitev v njihovem življenju, ki pa 

ima pogosto zelo pozitivne posledice in omogoča boljšo kvaliteto življenja tako osebi z ZMDR 

kot tudi njeni družini. 

Starši se velikokrat odločijo, da bodo skrbeli za svojega odraslega otroka, ker menijo, da je to 

njihova odgovornost ali pa se jim ostale možne oblike namestitve ne zdijo sprejemljive. 

Velikokrat se tako odločijo tudi zaradi izražene želje njihovega otroka po bivanju doma (Krauss 

in Seltzer, 1998; Llewellyn, 2003, v Cuskelly 2006). Starši lahko v skrbi svojega otroka doma 

vidijo tudi priložnost za družbo, pomoč pri gospodinjskih opravilih ter čustveno podporo 

(Grant, Ramcharan, McGrath, Nolan, in Keady, 1998; Heller, Miller in Factor, 1997; Krauss in 

Seltzer, 1998; Rimmerman in Muraven, 2001, v Cuskelly 2006). Spet drugi starši pa v tem 

vidijo priložnost za osebno rast in nadgradnjo družinskih odnosov (Muirhead, 2002; Schwartz, 

2003, v Cuskelly 2006). Ob tem se je smiselno vprašati, ali je to najboljše tudi za odraslo osebo 

z ZMDR ali pa morda obstajajo druge namestitve, ki bi omogočile odrasli osebi z ZMDR boljšo 

osebno rast, razvoj ter pridobitev veščin in spretnosti, ki naj bi jih imel odrasel človek. 

E. Novljan in D. Jelenc (2002) izpostavljata še nekatere druge prednosti življenja brez varnega 

zavetja staršev. Osebe z ZMDR lahko na ta način postanejo samozavestnejše, avtonomnejše, 

samostojnejše, naučijo se lahko novih spretnosti, sklenejo nova poznanstva in prijateljstva, 

včasih tudi partnerske zveze in posledično globlje emocionalne vezi. Na slednje starši 
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velikokrat niti ne pomislijo, pogosto se zgodi, da jim celo nasprotujejo. Prav selitev od staršev 

pa je včasih tista prelomnica, ob kateri se tudi kvaliteta življenja oseb z ZMDR izboljša. 

Glede na podatke iz leta 2007 je v lastni družini živelo kar 63 % vseh oseb z MDR, ki so 

obiskovali VDC-je (Nagode, Jakob, Smolej, Žiberna in Kobal, 2008). Odstotek oseb, ki bivajo 

pri starših, se je iz leta v leto zmanjševal. Podatki iz leta 2015 kažejo, da je doma živela le dobra 

polovica (51,5 %) oseb z MDR, ki so obiskovali VDC-je (Smolej Jež idr., 2016). Padec števila 

oseb, ki v Sloveniji živijo doma s starši, je vsekakor spodbudna informacija za doseganje čim 

samostojnejšega in odgovornejšega odraslega življenja oseb z MDR. 

Raziskave kažejo, da se skrb za osebe z MDR, ko starši zanje ne morejo več skrbeti, razdeli – 

skrb zanje prevzamejo sorojenci ali pa se osebe z MDR preselijo v institucijo, kjer jim je 

zagotovljena celotna oskrba (Grant, 1989, Heller in Factor, 1991, Wood, 1993, v Bigby, 2000). 

2.3.1.1 DOSEDANJE RAZISKAVE O KVALITETI ŽIVLJENJA OSEB Z MDR, KI BIVAJO V 

LASTNI DRUŽINI, IN NJIHOVIH DRUŽIN 

M. Mailick Seltzer in M. Wyngaarden Krauss (2001) v svoji raziskavi ugotavljata, da so 

pozitivni družinski odnosi med starši, sorojenci in osebami z MDR, ki bivajo doma, ključnega 

pomena za načrtovanje prihodnosti, ko starši za svoje otroke ne bodo mogli več poskrbeti. 

Napovedujeta tudi večjo verjetnost dobre kvalitete življenja pri tistih družinah, kjer so 

medosebni odnosi močni in so si člani blizu. 

R. Vilaseca idr. (2017) so preučevali kakovost življenja družin v Kataloniji, katerih član je tudi 

oseba z MDR. Ugotovili so, da so družine, v katerih ima oseba z MDR težje oblike motenj, 

poročale o boljši kvaliteti življenja kot tiste, v katerih ima oseba manj vidne oblike MDR. Ta 

ugotovitev se na prvi pogled zdi nekoliko presenetljiva, avtorji raziskave pa so jo utemeljili s 

tem, da družine, katerih član je oseba s težjimi oblikami MDR, prejme več pomoči, podpore in 

sredstev kot tista, v kateri ima oseba lažje oblike MDR. Ugotovitev raziskave je bila tudi, da bi 

družine z osebami z MDR ter same osebe z MDR v Kataloniji potrebovale več pomoči in 

podpore, da bi bila njihova kvaliteta življenja boljša. 

J. Mckenzie in McConkey (2016) sta v svoji raziskavi ugotavljala, kakšne izkušnje in skrbi 

imajo starši različnih ras in družbenih razredov glede skrbi za odraslo osebo z MDR v Južni 

Afriki. Izkazalo se je, da so starši izredno predani skrbi za svojega otroka z MDR. Starši čutijo 

odgovornost, da morajo poskrbeti za svojega otroka. Izkazali so skrb ob misli, da za svojega 

otroka nekoč ne bodo mogli več skrbeti. Veliko si jih zastavlja vprašanje: Kdo bo lahko tako 

učinkovito poskrbel za osebo z MDR kot lastna družina? Kakor so ugotovili R. Vilaseca idr. 

(2017), tudi J. Mckenzie in McConkey (2015) poudarjata, da starši otroka z MDR v Južni Afriki 

čutijo pomanjkanje pomoči in podpore države. Srečujejo se tudi s problemom bivanja za odrasle 

osebe z MDR, saj je ustanovitev bivalnih skupnosti v Južni Afriki zaradi finančnih dejavnikov 

težavnejša. Avtorja opozarjata, da se bodo s tem morali začeti hitro soočati, saj veliko odraslih 

oseb z MDR preživi svoje starše. Do danes ta vprašanja še niso spodbudila ljudi na vplivnih 

položajih k ukrepanju. 

M. Flynn in J. Saleem (1986, v Keith, 1990) sta v svoji raziskavi ugotovili, da je želelo dve 

tretjini odraslih oseb z MDR zapustiti dom staršev, da bi postali samostojnejši. Enak odstotek 
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oseb si je želel boljše delo od delavnic pod posebnimi pogoji. Alarmantna je bila tudi 

ugotovitev, da nihče izmed anketiranih ni poročal, da bi imel prijatelja brez posebnih potreb. 

A. Mill, R. Mayes in McConnell (2010) so v svoji študiji ugotavljali stopnjo samostojnosti in 

avtonomije šestih oseb z lažjimi MDR, ki živijo s svojimi družinami. Osebe so same poročale, 

v kolikšni meri menijo, da so samostojne. Ena oseba je menila, da želi več samostojnosti, kar 

včasih povzroča konflikte znotraj družine. Trije intervjuvanci so bili s stopnjo samostojnosti 

zadovoljni in si ne želijo sprememb. Dva intervjuvanca pa si želita večjo stopnjo samostojnosti, 

pri tem pa ju spodbuja in podpira tudi družina. Ugotovljeni so bili trije pristopi k samostojnosti, 

ki jih uberejo osebe z lažjimi MDR, in sicer obrambni, pasivni in proaktivni, med katerimi je 

slednji najbolj zaželen. Uporabljen je pri zadnjih dveh intervjuvancih. Želita si namreč več 

avtonomije in samostojnosti, starši pa jih pri tem spodbujajo in jim dopuščajo učenje iz lastnih 

napak. Raziskavo so zaključili z ugotovitvijo, da družine igrajo pomembno vlogo na poti do 

samostojnosti njihovega otroka. Za vse osebe z MDR je pomembno, da starši razumejo njihove 

želje in upoštevajo in podpirajo njihove odločitve. 

R. Saaltink, MacKinnon, Owen in C. Tardif-Williams (2012) so s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev ugotavljali, kako družine z mladimi odraslimi osebami z MDR sprejemajo odločitve 

in v kolikšni meri jih dopuščajo tudi osebi z MDR. Ugotovili so, da imajo osebe z MDR v svojih 

družinah malo priložnosti, da v polni meri sami odločajo o svojem življenju. Opozarjajo tudi 

na prekomerno zaščitniškost družin. Zaključili so, da osebe z MDR sicer nimajo možnosti za 

sprejemanje samostojnih odločitev v enaki meri kot njihovi vrstniki brez MDR, vendar lahko 

primerna podpora strokovnjakov ter podajanje konkretnih strategij družinam in osebi z MDR 

pomagajo k večji samostojnosti. 

A. Felkl (2018) je v svojem magistrskem delu raziskovala stopnjo samostojnosti pri praktičnih 

veščinah pri odraslih osebah z ZMDR, ki živijo doma, v povezavi z zadovoljstvom njihovih 

staršev. Ugotovila je, da obstaja statistično pomembna povezanost med stopnjo samostojnosti 

in zadovoljstvom staršev – samostojnejše kot so osebe z ZMDR, zadovoljnejši so starši. 

Potemtakem lahko sklepamo, da ima samostojnost velik vpliv na kvaliteto življenja tako staršev 

oseb z ZMDR, ki živijo doma, kot tudi samih oseb z ZMDR. Poleg tega je A. Felkl ugotovila, 

da starši manjšo stopnjo samostojnosti svojega otroka v največji meri pripisujejo nezmožnosti, 

ki izhaja iz samih ZMDR. Kot drugi najpogostejši razlog je prepoznala pomanjkanje vztrajnosti 

in potrpežljivosti staršev, na kar opozarjajo tudi A. Hayes idr. (2000). 

2.3.2 BIVANJE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU 

Po Krajnčanu (2012) ob govorjenju o življenju v instituciji, med katere spada tudi 

socialnovarstveni zavod, mislimo na skupno življenje določenega števila ljudi, ki niso izbrali, 

da bodo bivali drug z drugim. Gre torej za manj naravno oz. umetno okolje. 

Flaker (2015) pravi, da v institucionalno oskrbo štejemo ustanove, kjer na enem mestu živi več 

kot 25 ljudi. V njih stanovalci živijo, spijo in opravljajo večino aktivnosti v dnevu. 

T. Podlipec (2001) pravi, da je za zavodsko obliko bivanja značilno, da se izvaja 24 ur na dan 

vse dni v letu. Vanj so vključene osebe, ki zaradi različnih razlogov v svoji matični družini ne 

morejo živeti, bodisi zaradi preminulih staršev oz. skrbnikov bodisi zaradi drugih razlogov. 
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Odrasle osebe, ki so upravičene do institucionalnega varstva, so osebe z zmernimi, težjimi in 

težkimi MDR, osebe z več motnjami (npr. MDR in gibalna oviranost, senzorni primanjkljaji, 

poškodbe glave, osebnostne motnje), osebe z dlje trajajočimi težavami v duševnem zdravju ter 

osebe, ki zaradi težjih gibalnih ali senzornih primanjkljajev niso sposobne samostojnega 

življenja. Bivanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju nudijo posebni 

socialnovarstveni zavodi, za ostale naštete skupine oseb pa poleg njih tudi VDC-ji in zavodi za 

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

Za socialnovarstvene zavode in institucije na splošno je značilno, da je stopnja normalizacije 

zelo majhna, prav tako pa v takšnih ustanovah živi preveliko ljudi. To onemogoča osebni 

razvoj, oteženo je tudi zadovoljevanje intimnih potreb. Posameznik namreč živi v 

nadzorovanem okolju, kar včasih krati nekatere temeljne človekove pravice (Lačen, 2001). 

Sobivanje velikega števila ljudi pripelje do precejšnjega prilagajanja drug drugemu, kar pogosto 

privede do težav in konfliktov med stanovalci, saj ima vsak izmed njih svoje želje in potrebe. 

Dnevni ritem življenja v zavodu je prilagojen skupini in ne posamezniku, zato se mora vsak 

stanovalec naučiti, kako uveljaviti svojo voljo (Bivanje v zavodu, b. d.). A. Hayes idr. (2000) 

izpostavijo še, da zavodi predstavljajo veliko finančno obremenitev za družino in osebo z MDR, 

saj bivanje tam ni poceni. Pravijo tudi, da se zavodi srečujejo z dolgimi čakalnimi vrstami za 

sprejem oseb s posebnimi potrebami. Izpostavijo še, da se jim zdi najsmiselneje, da so v 

takšnem zavodu nameščene tiste osebe, ki imajo zdravstvene probleme ali vedenjske težave.  

Osebe, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih, so pogosto izolirane od okolja, kar pripelje do 

stigmatizacije teh oseb (Ramon, 1992). Večina jih je bolj ali manj oddaljenih od svojega doma 

in domače soseske. Njihova kvaliteta življenja ter kvaliteta podpore in pomoči sta odvisni tudi 

od strokovnosti, razpoložljivosti in celo razpoloženja osebja (Krajnčan, 2012). 

Zakaj se potemtakem starši sploh odločajo, da bo njihov otrok živel v socialnovarstvenem 

zavodu? Starši načrtujejo prihodnost odraslih oseb z MDR tako, da jim zagotovijo varnost in 

stabilnost okolja, manj pa upoštevajo razvojne zmožnosti in sposobnosti, ki jih oseba z MDR 

ima. Namesto da bi iskali poti, kako bi bila oseba z MDR v prihodnosti čim samostojnejša, 

iščejo ustanove, kjer bi bile osebe še varnejše kot doma. Zanimivo je tudi, da starši za svojega 

otroka iščejo nastanitev, kjer bo lahko bival do konca svojega življenja (Card, 1983, Gold, 1987, 

v Bigby, 2000). Brubaker in Brubaker (1993, v Bigby, 2000) zato opozarjata, da bi morala biti 

največja skrb staršev za svoje otroke z MDR v odraslosti skrb za socialno in emocionalno 

blagostanje in ne finančne potrebe ter nastanitev. 

T. Podlipec (2001) pravi, da dandanes govorimo o preživelosti zavodske oblike bivanja. Kljub 

temu je v Sloveniji tovrstna oblika še prisotna, zato je ključno, da se strokovni delavci trudijo 

vzdrževati dobro kvaliteto bivanja in na splošno življenja v instituciji. Za čim boljšo kvaliteto 

življenja stanovalcev je potrebna dobra organizacija dela v zavodu, upoštevanje želja 

posameznika glede vsakdanjega življenja in v povezavi s tem možnost vplivanja in soodločanja 

stanovalcev o pomembnih odločitvah. Če je to izpolnjeno, potem je tudi medsebojno 

razumevanje in zadovoljstvo z življenjem stanovalcev v zavodu boljše (Bivanje v zavodu, b. 

d). 
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Poudariti je treba, da se dandanes tudi socialnovarstveni zavodi spreminjajo in sprejemajo 

ukrepe za dvig kakovosti življenja in čim udobnejše bivanje. Z njimi se skušajo čim bolj 

približati principom normalizacije. Takšni ukrepi so npr. nudenje čim večje možnosti izbire 

stanovalcem, poglabljanje odnosov z njimi, ukinjanje sob za pomirjanje, kamor so včasih 

zapirali stanovalce ob storjenih prekrških. Največji korak v smeri normalizacije in 

deinstitucionalizacije pa dandanes predstavljajo bivalne skupnosti, ki jih zavodi vedno 

pogosteje ustanavljajo (Flego, Sotra in Orel, 2012). 

2.3.2.1 DOSEDANJE RAZISKAVE O KVALITETI ŽIVLJENJA OSEB Z MDR, KI ŽIVIJO V 

INSTITUCIONALNI OBLIKI BIVANJA 

J. Morris (1994) predstavi rezultate raziskave, v kateri so anketirali 21 oseb s posebnimi 

potrebami, ki so živele v institucionalni oskrbi. Izvedeti so hoteli, kako ocenjujejo življenje v 

instituciji. Večina oseb je odgovorila, da se v instituciji počutijo nemočne, izolirane od 

običajnega življenja ter da so včasih deležne tudi fizičnega zlorabljanja. Nekaj oseb pa je v 

instituciji občutilo svobodo, ki jo ne bi imele, če bi živele s svojimi starši oz. skrbniki. Nekaj 

vprašanih je namreč odgovorilo, da so se v institucijo preselili zato, ker so želeli zapustiti dom 

staršev, saj so v njem počutile odveč. Ostali so se vanjo preselili, ker v okolju ni bilo možno 

dobiti potrebne pomoči in oskrbe, ki so jo potrebovali. 

B. Bizjan (2016) je v svojem magistrskem delu v študiji primera socialnovarstvenega zavoda 

Petrovo Brdo ugotovila, da življenje tamkajšnjih stanovalcev strukturira in načrtuje osebje. 

Opozorila je, da vodstvo na prvo mesto ne postavlja vedno stanovalcev in njihovih potreb. Kljub 

temu prepoznava strokovno osebje kot zelo kvalitetno in pozorno do potreb ljudi, ki v instituciji 

živijo, saj meni, da se zaposleni trudijo zmanjševati negativne vidike življenja v zavodu. 

Ugotovila je, da osebje s svojim odnosom in znanjem pomembno prispeva k dobremu počutju 

in zadovoljstvu oseb med bivanjem v zavodu. Zaključila je tudi, da je zavodska oblika bivanja 

po mnenju tamkajšnjega osebja primerna oblika za tiste ljudi, ki potrebujejo vodstvo, skrb in 

podporo v večini dnevnih aktivnosti. Podatki raziskave bi bili še verodostojnejši, če bi vanjo 

vključila tudi mnenja samih stanovalcev o zadovoljstvu z bivanjem in oskrbo. 

J. Mckenzie, McConkey, C. Adnams (2014) so ugotavljali, kako je za nastanitev oseb z MDR, 

ki ne živijo doma, poskrbljeno v Južni Afriki. Ugotovili so, da so tam odrasle osebe z MDR še 

vedno večinoma nameščene izven skupnosti, kjer ne morejo doseči vseh potencialov za svoj 

osebni razvoj. Ob tem opozarjajo tudi na kršenje človekovih pravic. V manj razvitih državah še 

vedno obstaja potreba po razvoju bolj humanih oblik bivanja za odrasle osebe z MDR in po 

vsesplošnem vključevanju teh oseb v skupnost. 

2.3.3 BIVANJE V BIVALNI SKUPNOSTI 

Bivanje v bivalni skupnosti je eden izmed prvih korakov k deinstitucionalizaciji in normalizaciji 

oseb z MDR. Postalo je alternativna oblika bivanja oseb z MDR v lastni družini ter v velikih 

zavodih, kjer se je izkazalo, da so stanovalci nezadovoljni s kvaliteto takšnega življenja 

(Schwartz, 2003). 

Bivanje v bivalni skupnosti je oblika institucionalnega varstva, le da je zagotovljena v drugi 

organizirani obliki. Poleg nje obstajajo tudi njej sorodne stanovanjske skupine, oskrbovana 

stanovanja in oskrbni domovi (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 
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2010). Osebe z ZMDR v naštetih oblikah bivanja ne živijo v ustanovi, v kateri živi večje število 

ljudi in v kateri opravljajo svoje delo, ampak v manjših skupinah, v hišah ali stanovanjih, ki so 

prostorsko ločene od primarnega zavoda (npr. VDC-ja) ali pa obstajajo samostojno. 

Bivanje v bivalni skupnosti je smatrano kot ena izmed najboljših oblik življenja oseb z ZMDR. 

Gre za skupnost, ki jo sestavlja manjša skupina oseb z MDR, ki živi v zaključenem okolju. 

Takšna skupnost je razmeroma samostojna, primerno vodena in čim bolj vključena v okolje 

(Lačen, 2001). Rovšek (2000) pravi, da bivalne skupnosti predstavljajo najprimernejšo obliko 

bivanja za integracijo in normalizacijo oseb z MDR. Flaker (2015) doda, da so bivalne 

skupnosti oblika bivanja, kjer živi skupaj manjša skupina ljudi ob različni prisotnosti osebja. 

Stanovalci tukaj živijo, spijo in sami pripravijo vsaj kakšen obrok. Del dneva preživijo zunaj 

bivalne skupnosti, največ jih je vključenih v zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki poteka v VDC-

jih. 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (2010) določa, da lahko v 

bivalnih skupnostih živi največ 24 ljudi. Lahko so samostojne ali organizirane kot dislocirane 

enote zavoda. Kljub temu je priporočljivo, da v tovrstni obliki bivanja živi manj ljudi, saj je na 

ta način lažje upoštevati potrebe in želje vsakega stanovalca ter ga obravnavati kot individuuma. 

Poleg bivalnih skupnosti poznamo tudi stanovanjske skupine, ki so v večini lastnosti podobne 

prvim. Ravno tako so lahko organizirane kot samostojna enota ali kot dislocirana enota zavoda. 

Od bivalne skupnosti se stanovanjska skupina ločuje po tem, da je manjša, saj naj bi po 

Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (2010) vključevala od 4 do 6 

članov. Kljub temu v praksi obstajajo odstopanja, saj realno v stanovanjskih skupinah živi do 

10 ljudi. Za stanovanjske skupine je značilno, da so stanovalci ponoči sami, torej brez 

prisotnega osebja, medtem ko je v bivalnih skupnostih 24 ur na dan prisoten zaposleni delavec. 

Lahko bi rekli, da so v stanovanjske skupine vključene tiste osebe z ZMDR, ki so nekoliko 

samostojnejše. 

Kot prednosti bivanja v bivalnih skupnostih v primerjavi z drugimi oblikami bivanja D. Jerman 

(1991) izpostavlja, da se stanovalci počutijo domače, neodvisnejše in samostojnejše ter da lahko 

razvijejo večjo stopnjo samostojnega mišljenja, kar je za osebe z ZMDR izjemnega pomena. 

Prednost vidi tudi v tem, da so bivalne skupnosti majhne, kar omogoča učinkovitejše delo 

strokovnega in prostovoljnega kadra s stanovalci. Bivalne skupnosti so praviloma nameščene v 

mestu, v običajnem okolju, kar omogoča več stikov s sosedi, prijatelji, družino ter hkrati boljšo 

kvaliteto in dostopnost različnih storitev (npr. zdravstvenih, kulturnih, prostočasnih ipd.). 

Kot največjo prednost bivanja v bivalni skupnosti bi lahko izpostavili večjo povezanost med 

stanovalci in osebjem, ki jim pomaga pri vsakodnevnih opravilih in pri soočanju z izzivi v 

življenju nasploh. Prav tako je ena njenih večjih prednosti upoštevanje posameznika kot 

individuuma, osebo s svojimi potrebami, željami, interesi, strahovi in stiskami. Ker je bivalna 

skupnost razmeroma majhna, se osebje lažje in učinkoviteje posveti vsakemu stanovalcu. 

Zaposleni z osebnim pristopom lažje spodbujajo osebno rast in razvoj stanovalcev. Stanovalci 

bivalnih skupnosti imajo zato večji občutek lastne vrednosti in varnosti (Bivanje odraslih, b. 

d.). 
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V bivalnih skupnostih velik poudarek namenjajo skrbi zase ter vzdrževanju že usvojenih znanj 

in spretnosti. Poleg tega naj bi varuhi v stanovalcih spodbujali občutek odraslosti in 

samozavesti, kar je ključnega pomena za odraslo osebo z ZMDR (Korbar, 2001). Varuhi (v 

nekaterih bivalnih skupnostih tudi gospodinjci) so zaposleni delavci, ki nudijo pomoč 

stanovalcem in jim pomagajo pri opravilih v vsakdanjem življenju. Pomembno je, da je varuh 

oseba, ki je topel in srčen, ima čut za sočloveka ter željo po ustvarjanju in zagotavljanju 

kakovostnega življenja stanovalcev. M. Korbar (2001) doda, da mora varuh pri svojem delu 

upoštevati interese stanovalcev ter vsakega posebej obravnavati kot individuuma. Prav tako 

mora znati razreševati različne konflikte, ki se lahko pojavijo med stanovalci. Če sklenem: tako, 

kot je kvaliteta bivanja v zavodih odvisna tudi od osebja, je kvaliteta bivanja v bivalnih 

skupnostih med drugim odvisna od znanj, osebnostnih lastnosti, ambicioznosti, fleksibilnosti 

in pripravljenosti varuhov. 

NAČELA PRI OBLIKOVANJU NOVIH BIVALNIH SKUPNOSTI 

Pri oblikovanju novih bivalnih skupnosti se je potrebno držati določenih načel, ki so nam v 

pomoč pri doseganju ciljev, uresničevanju nalog ter zagotavljanju čim kakovostnejšega bivanja. 

Ta načela so (Lačen, 1993): 

 Lokacija bivalne skupnosti 

Bivalna skupnost naj ne bi bila v isti stavbi kot delavnice pod posebnimi pogoji. Na ta način se 

morajo stanovalci na delo odpraviti izven svoje nastanitve, kar je bližje običajnemu načinu 

življenja. Zagotoviti moramo tudi, da so stanovalci kar se da vključeni v okolje ter da sodelujejo 

v dnevnem dogajanju v svoji okolici. Dobro je, da ima bivalna skupnost tudi zunanji prostor, 

ki ga lahko stanovalci kadarkoli uporabljajo in se tam sprostijo ter družijo. 

 Notranja organizacija bivalne skupnosti 

Pri notranji organizaciji bivalne skupnosti moramo upoštevati individualne potrebe in 

značilnosti vsakega posameznika (npr. če imamo stanovalca z gibalno oviranostjo, ne smemo 

pozabiti na arhitektonske prilagoditve in ostale pripomočke, ki jih bo za čim samostojnejše in 

kvalitetnejše življenje potreboval). Pomembno je, da osebe bivalno skupnost sprejmejo kot svoj 

dom, da se v njej počutijo varno, sproščeno in domače, k čemur pripomore tudi notranja 

organizacija nastanitve. 

 Število članov bivalne skupnosti 

Najoptimalnejše število članov v bivalni skupnosti je od 4 do 6, največje število članov, ki bi 

še zagotavljali kakovostno bivanje, pa naj bi bilo 8. Takšna skupina je namreč še primerna, da 

lahko načrtujemo notranjo organizacijo, ki bo upoštevala značilnosti vsakega posameznika, ter 

je razmeroma lahko obvladljiva. Primerna je tudi, ker lahko po eni strani organiziramo različne 

oblike skupnega dela in dejavnosti, po drugi strani pa še vedno zagotavljamo individualnost, 

intimnost in prostor za umik, kadar ga potrebujejo. 
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 Vključevanje bivalne skupnosti v okolje 

To je ena od glavnih nalog bivalne skupnosti. Pomembno je, da se stanovalci v okolje 

vključujejo vsak dan in da je to tamkajšnjim zaposlenim samoumevno, ne pa odvisno od njihove 

volje in osebne pripravljenosti. 

 Heterogenost bivalne skupnosti po spolu 

Na področju intimnosti in spolnosti oseb z MDR se še dandanes srečujemo z raznimi predsodki 

in tabuji. Lačen (1993) pravi, da imajo osebe z MDR enake potrebe po spolnosti kot vsi drugi 

ljudje, le da pri tem potrebujejo več razlage in strukturirano spolno vzgojo. Osebe z MDR imajo 

pravico do spolnosti, zato bi bilo neprimerno, da bi bile bivalne skupnosti ločene po spolu. 

Heterogena razporeditev oseb v bivalni skupnosti je naravnejša, saj tudi doma živijo osebe 

različnih spolov. 

 Vodenje bivalne skupnosti 

Bivalno skupnost mora po mnenju Lačna (1993) voditi izkušena oseba, ki ima znanja s področja 

MDR. Sem torej spada specialni in rehabilitacijski pedagog ali strokovnjak podobne stroke. 

Vodja bivalne skupnosti mora namreč znati usmerjati skupinsko dinamiko odraslih oseb z 

MDR, imeti mora znanja o diagnostiki in značilnostih MDR ter individualno obravnavati 

vsakega stanovalca. 

 Formalna organiziranost bivalne skupnosti 

Bivalna skupnost je z ekonomskega vidika premajhna, da bi bila lahko popolnoma samostojna. 

Najpogosteje je zato povezana s kakšno drugo institucijo (zavodom, VDC-jem). Ne sme pa se 

zgoditi, da bi bivalna skupnost postala kot privesek zavoda, zato je nujno, da je tudi sama 

notranje organizirana (vsakdanje življenje, delo, hišni red) in da je ločena od primernega 

zavoda. 

Ne glede na to, ali oseba z MDR biva v socialnovarstvenem zavodu ali v bivalni skupnosti, je 

izredno pomembno, da ohranja stike s svojo družino – s starši, sorojenci in drugimi sorodniki 

ter prijatelji. Zaželeno je, da osebe z MDR vsake toliko časa odidejo domov ali k prijateljem na 

obisk in tam preživijo kakšen dan ali dva (Novljan in Jelenc, 2002). 

C. Bigby (2000) kot problem izpostavlja pomanjkanje nastanitev in možnosti podpore za 

srednje stare in mlajše odrasle osebe z MDR. Te osebe ponavadi še nimajo težav z zdravjem in 

so premladi za življenje v institucijah, ki zagotavljajo celostno oskrbo. Kot ustrezno obliko 

bivanja izpostavlja bivanje v skupnosti, ob tem pa poudarja pomembnost že prej vzpostavljenih 

socialnih mrež. S staranjem oseb z MDR mora biti v teh skupnostih zagotovljenih tudi več služb 

podpore in pomoči za uspešno soočanje z življenjskimi izzivi. C. Bigby (prav tam) predlaga 

povečanje števila bivalnih skupnosti za čim boljšo kvaliteto življenja oseb po obdobju skrbi 

staršev zanje. 
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2.3.3.1 DOSEDANJE RAZISKAVE O KVALITETI ŽIVLJENJA OSEB Z MDR, KI BIVAJO V 

BIVALNI SKUPNOSTI 

E. Žgur (2013) je raziskovala prednosti in slabosti bivanja v bivalni skupnosti v okviru 

CIRIUSA Vipava, ki jih opažajo tamkajšnji stanovalci z MDR in zaposlen kader. Omenjena 

bivalna skupnost se nahaja v večstanovanjski zgradbi. V raziskavo je bilo vključenih šest 

stanovalcev ter šest zaposlenih delavcev. Stanovalci so kot prednosti navedli večjo stopnjo 

omogočene samostojnosti in neodvisnosti, povezanost s krajem bivanja, občutek domačnosti, 

večjo intimnost, večjo možnost individualnega dela ter posvečanja vsakemu posamezniku. Med 

negativne vidike pa so uvrstili strah in negotovost glede življenja v bivalni skupnosti pri 

vselitvi, fizično obremenitev zaradi skrbi za samostojno življenje, več zadolžitev ter strah, da 

bi se bivalna skupnost zaprla. 

Strokovni kader je kot prednosti življenja v bivalni skupnosti pri stanovalcih prepoznal večjo 

možnost socialnih stikov, vzpostavitev globljih prijateljskih vezi, lažje zaupanje osebnih stvari, 

homogenost skupine, večjo povezanost drug z drugim, občutek domačnosti in večjo možnost 

vplivanja na organizacijo bivalne skupnosti. Varuhi pa so pri svojem delu zaznali visoko 

stopnjo kreativnosti. Kot pomanjkljivosti pa so izpostavili oddaljenost od matične ustanove, kar 

ima lahko za posledico odtujenost od drugih uporabnikov in zaposlenih, težje usklajevanje 

dejavnosti uporabnikov, npr. terapije, obiski prireditev, bazena ipd. ter majhne prostore. Opazili 

so, da se med stanovalci pojavijo hierarhični odnosi, kar so prav tako izpostavili kot 

pomanjkljivost. Poleg tega so poročali, da stanovalci niso popolnoma samostojni, saj morajo 

upoštevati pravila hišnega reda. Povedali so tudi, da stanovalci zmorejo uspešno izvesti le del 

opravil, zato zaposleni pri svojem delu čutijo še večjo odgovornost in tudi obremenitev, saj 

morajo za veliko stvari poskrbeti sami. 

Med ostalimi stanovalci večstanovanjske zgradbe je bila bivalna skupnost dobro sprejeta. Nekaj 

težav se je pojavilo šele v drugem letu delovanja bivalne skupnosti (pritožbe zaradi slabe skrbi 

za čistočo v skupnih prostorih, neupoštevanje hišnega reda, npr. glasnost televizije, 

ponočevanje, neprimerno vedenje, odgovarjanje). Kljub temu se pritožbe niso nanašale na 

celotno bivalno skupnost, ampak le na njene določene stanovalce. E. Žgur raziskavo sklene z 

ugotovitvijo, da je bivalna skupnost ustrezna oblika bivanja za osebe z MDR, saj jim omogoča 

samostojnejše in odgovornejše življenje (prav tam). 

M. Bilić in D. Bratković (2004) sta raziskovali, kako osebe z MDR, ki bivajo v bivalni skupnosti 

na Hrvaškem, ocenjujejo svojo kvaliteto življenja. V raziskavo je bilo vključenih 30 oseb z 

MDR. Rezultati so pokazali, da je več kot polovica oseb zelo zadovoljnih s svojim življenjem. 

Skoraj vse osebe z MDR so bile zelo zadovoljne tudi s krajem bivanja, samo dve osebi sta 

menili, da bi se morale nekatere okoliščine spremeniti, da bi bili popolnoma zadovoljni, kar 

pomeni, da večina stanovalcev bivalne skupnosti ocenjuje kot primerno obliko bivanja zanje. 

Tudi osamljenost oseb z MDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, je glede na odgovore zelo nizka – 

kar 70 % vprašanih je odgovorilo, da se počutijo osamljeno zelo redko. Nihče ni podal 

odgovora, da bi se počutil nekoristen, kar je zelo spodbudna informacija.  

Glede znanj in kompetenc sta M. Bilić in D. Bratković (2004) ugotovili, da velika večina oseb 

z MDR ocenjuje, da so dovolj usposobljeni za delo, da ga dobro opravljajo in da je njihovo delo 

pomembno za družbo. Delovna mesta jim omogočajo pridobivanje novih znanj, s katerimi si 
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bodo morda lahko poiskali novo službo. Kljub temu tretjina oseb z MDR ni zadovoljna z 

delovnim mestom zaradi premajhnega plačila, ki jim ne omogoča, da si kupijo, kar želijo. Prav 

zato želijo najti drugo delo. To je zelo alarmantna informacija, ki vsekakor zahteva premislek 

in spremembe na področju zaposlovanja oseb z MDR. 

Na področju samostojnosti sta M. Bilić in D. Bratković (2004) ugotovili, da se veliko oseb z 

MDR za določene odločitve oz. storitve odloča v dogovoru z osebjem, ki jim nudi podporo 

(npr. kako porabiti denar, obisk zdravnika ipd.). Kljub temu sta ugotovili, da je pri večini 

vprašanih prisotna popolna samostojnost pri odločanju, kdaj bodo šli spat, kaj bodo jedli, kaj 

bodo počeli v prostem času. Če želijo, imajo lahko hišnega ljubljenčka, tudi prijatelji jih lahko 

obiščejo, kadar želijo. Večina jih ima ključ stanovanja, medtem ko 5 oseb ključa nima. 

Še najmanj spodbudni rezultati so se izkazali na področju socialne vključenosti v okolje. Le 

manjšina oseb je vključena v različne dejavnosti in aktivnosti v okolju, tudi prostega časa tam 

ne preživljajo pogosto. Prav tako odnosi s sosedi temeljijo le na pozdravljanju, bolj poglobljeni 

pogovori ali celo prijateljstva pa se ne vzpostavijo (Bilić in Bratković, 2004). 

Tudi Qian, Tichá, Larson, Stancliffe in Wuorio (2015) so raziskovali socialno vključevanje 

oseb z MDR, ki so živeli v bivalnih skupnostih v Združenih državah Amerike. Raziskovanje je 

potekalo tako, da so osebe opazovali v dnevnih aktivnostih v bivalni skupnosti in beležili, 

kolikokrat se vključujejo v socialne aktivnosti. Vsako osebo so opazovali 80 minut. Ugotovili 

so, da so bile osebe z MDR v povprečju v socialne aktivnosti udeležene 12 % opazovanega 

časa, 35 % časa pa so posvetile nesocialnim aktivnostim. Osebe z ZMDR so bile v nesocialne 

aktivnosti v povprečju vključene približno 48 % opazovanega časa, v socialne pa 14 % časa. 

Osebe z boljšimi adaptivnimi veščinami so pokazale večjo stopnjo socialnega vključevanja. Iz 

raziskave vidimo, da osebe z ZMDR ter ostale skupine oseb z MDR še vedno v povprečju več 

časa posvetijo nesocialnim aktivnostim, zato je v prihodnje smiselno socialnemu področju in 

vključevanju oseb z MDR posvetiti še večjo pozornost, tudi zavoljo izboljšanja kvalitete 

življenja. 

P. Videmšek (2012) razlaga da so bile bivalne skupnosti sprva mišljene kot prehodne oz. 

vmesne oblike bivanja med zavodi in samostojnim življenjem. V svoji raziskavi pa je ugotovila 

da je več oseb v bivalne skupnosti prišlo iz skupnosti (npr. iz primarnega doma) kot iz zavodov, 

kar pa ne spodbuja deinstitucionalizacije. Podatki so še manj spodbudni – 27 % ljudi je bilo iz 

zavodov preseljenih v bivalne skupnosti in enak odstotek ljudi je bil preseljen nazaj v zavode. 

Razlogov za preseljevanje ljudi nazaj v zavode je več, npr. v zavodih je zaposlenega več 

strokovnega osebja, ki lahko poskrbi za različne potrebe oseb. Pomembno se je zavedati, da se 

pri osebah z ZMDR lahko pojavi tudi sopojavljanje težav, npr. duševne motnje, gibalna 

oviranost, epilepsija ipd.. Prav sopojavljanje težav je eden izmed razlogov, ki oskrbo v bivalnih 

skupnostih otežuje. Ostali razlogi za preselitev oseb v zavode so: zasvojenost z alkoholom, 

domotožje po prijateljih iz zavoda, odvisnost od nedovoljenih drog, neprilagojenost skupini, 

hudi epileptični napadi, poskus samomora, odvisnost od iger na srečo, poslabšanje 

zdravstvenega stanja, kršenje hišnega reda ter neupoštevanje pravil bivanja v bivalni skupnosti 

(Videmšek, 2012). Avtorica zagovarja prehodnost bivalnih skupnosti, kar pomeni, da bi bile 

nekakšna vmesna postaja med zavodi in samostojnim življenjem v skupnosti. Za to sta 

pomembna intenzivno delo s posameznikom in ustrezno načrtovanje samostojnega življenja z 
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dosegljivimi cilji ter časovna omejenost bivanja v bivalnih skupnostih (prav tam). Tudi Ramon 

(1992) kot najoptimalnejšo obliko bivanja izpostavi samostojno bivanje. To osebam omogoča 

popolno svobodo in izbiro pri odločitvah, zasebnosti, delu, izobrazbi, prostem času, kontrolo 

nad financami, nakupovanjem. Bistvo je, da bi bila kontrola strokovnjakov čim manjša, stopnja 

samostojnega odločanja posameznika pa čim večja. Ob tem se je pomembno zavedati, da 

nekatere osebe z ZMDR nikoli ne bodo zmožne povsem samostojnega življenja, zato so bivalne 

skupnosti zanje še vedno ena izmed najboljših oblik (tudi stalnega) bivanja. 

C. Schwartz (2003) je primerjala zadovoljstvo z življenjem oseb z MDR, ki bivajo v različnih 

oblikah okoljsko podprtih stanovanj v Izraelu. V primerjavo je zajela tudi bivalne skupnosti in 

stanovanjske skupine. Ugotovila je, da so osebe, ki bivajo v stanovanjskih skupinah, dosegle 

najvišje povprečje točk na področju prilagoditvenega vedenja ter najmanjše povprečje točk na 

področju vedenjskih težav. Izpostavila je tudi, da so osebe, ki bivajo v stanovanjskih skupinah, 

najzadovoljnejše s svojim trenutnim domom, medtem ko na drugih področjih (prijatelji in prosti 

čas, zadovoljstvo z delom, pomoč v skupnosti, splošno zadovoljstvo in skupno zadovoljstvo) 

med bivalno skupnostjo in stanovanjsko skupino ni našla pomembnih razlik. Zaključimo lahko, 

da kvaliteto življenja stanovalci bivalnih in stanovanjskih skupnosti vrednotijo zelo podobno, 

le da imajo v slednjih morda nekoliko manj težav in so še nekoliko samostojnejši kot osebe, ki 

bivajo v bivalnih skupnostih. 

 

2.3.4 RAZISKAVE O KVALITETI ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU GLEDE NA RAZLIČNE OBLIKE BIVANJA 

 

PREGLED RAZISKAV SLOVENSKIH AVTORJEV 

E. Novljan in D. Jelenc (2002) predstavita projekt, ki se imenuje »Ocenjevanje kvalitete« 

(Stenferd-Kroese, 1992, v Novaljan in Jelenc, 2002), ki so ga izvedli v Angliji. Preučevali so 

spremembe v kvaliteti življenja odraslih oseb z MDR, ki so se preselile iz večjih 

socialnovarstvenih zavodov v bivalne skupnosti, kjer so skupaj živele 3 do 4 osebe. Pri tem so 

se osredotočili na njihove osebne izkušnje, torej na subjektivno doživljanje kvalitete življenja. 

Oprijeli so se petih izhodišč, ki so jih določili kot standard, kaj pomeni kvalitetna socialna 

ustanova. Omenjena izhodišča so bila (Novljan in Jelenc, 2002, str. 61): 

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

skupne dejavnosti in aktivnosti z njimi (delo, prosti čas, vzgoja, izobraževanje, 

nakupovanje, uporaba javnih prevoznih sredstev, ustanov). 

 Medčloveški odnosi: Posamezen član 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 ipd.) ter na okolje (npr. praktična in emocionalna podpora drugih 

ljudi, ponudbe pomoči, denar, tehnologija). 

 Človeško dostojanstvo: Vse ljudi v ustanovi je potrebno sprejemati kot dragocene člane 

skupnosti in upoštevati drug drugega, krepiti samospoštovanje, oblikovati pozitivno 

samopodobo.  
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 Možnost izbire: Gre za obvladovanje različnih dogajanj (vsakodnevna opravila, 

pomembne odločitve pri delu in odnosih). 

Rezultati, ki so jih pri raziskavi dobili, so pokazali, da se je pri premestitvi iz institucij v bivalne 

skupnosti kvaliteta življenja oseb z MDR dolgoročno le malo izboljšala. To nam pove zelo 

veliko – ni pomembno le, kje te osebe živijo, predvsem so pomembni odnosi, ki jih imamo do 

njih. Da se kvaliteta življenja ni toliko povečala, je argumentirano tudi s tem, da premestitev v 

manjšo bivalno skupnost vodi v večjo izolacijo na socialnemm področju. Pomembno se je 

zavedati, da se sama kvaliteta življenja ne bo kar samodejno izboljšala s tem, ko bodo osebe z 

MDR živele v bivalni skupnosti. Kot pravijo Lačen (2001) ter E. Novljan in D. Jelenc (2002), 

morajo biti bivalne skupnosti dobro organizirane, vodene, vključene v okolje, njihovi stanovalci 

pa morajo imeti na razpolago različne oblike pomoči in podpore.  

A. Četina (2011) je ugotovila, da so pri večini raziskovanih področij kvalitete življenja 

pomembne razlike med tistimi, ki bivajo v instituciji, in tistimi, ki bivajo doma. Kakovost 

življenja je bila v instituciji boljša le na področju medosebnih odnosov, na področjih fizičnih 

potreb, materialne preskrbljenosti, čustvenih potreb, samoodločanja in socialne vključenosti pa 

se je boljša kakovost pokazala pri osebah z ZMDR, ki bivajo doma. Na področju osebnostnega 

razvoja se niso pojavile statistično pomembne razlike glede na kraj bivanja. 

N. Gričar (2007) je ugotovila, da so tako osebe z MDR, ki bivajo v institucijah, kot tiste, ki 

živijo v stanovanjskih oblikah bivanja, izrazile visoko zadovoljstvo s svojim bivanjem. 

Avtorica opozarja, da moramo biti ob tem previdni, saj osebe v institucijah velikokrat ne 

poznajo ostalih oblik bivanja in je življenje v instituciji edino, kar so kdaj izkusile. Ugotovila 

je tudi, da so osebe, ki so najprej živele v institucionalni obliki bivanja, nato pa so se preselile 

v bivalne ali stanovanjske skupine, izkazale višje nezadovoljstvo s prejšnjo obliko bivanja, torej 

institucijami. Zaključila je, da imajo osebe, ki živijo v bivalnih skupnostih, večjo možnost izbire 

kot osebe, ki živijo v institucijah. 

Šalamun (1997) je v svoji raziskavi primerjal stopnjo socializacije, komunikacije, samooskrbe 

in zaposlitve oseb z ZMDR, ki so bivali v institucionalni obliki bivanja, ter tistih, ki so bivali 

doma. Med skupinama ni opazil statistično pomembnih razlik. Kljub temu so rezultati pokazali, 

da so pri negi telesa, oblačenju, hranjenju, mobilnosti in zdravju, nakupovanju in socialni 

prilagojenosti samostojnejše osebe z ZMDR, ki bivajo v instituciji. Razlog za takšen rezultat 

vidi predvsem v manjši vztrajnosti staršev pri teh opravilih, da jih oseba z ZMDR izvede sama, 

ter pomanjkanju časa za njihovo sistematično učenje. 

Nasprotno pa je ugotovil (prav tam), da osebe, ki bivajo doma, dosegajo boljše rezultate na 

področju komunikacije. Takšen rezultat pripisuje vplivu naravnega okolja ter večjem poudarku, 

ki ga dajo starši na učenje in znanje komunikacijskih veščin. 

Lačen (1993) je na podlagi vprašalnika, ki sicer ni imel preverjenih merskih karakteristik, 

ugotovil, da je kvaliteta življenja oseb z zmerno in težjo MDR boljša v bivalni skupnosti kot v 

zavodu. Pri vseh raziskovanih področjih (bivalni pogoji, medosebni odnosi ter počutje) so se 

namreč izkazale statistično pomembne razlike. Na podlagi rezultatov je ugotovil, da so osebe z 

zmerno in težjo MDR bivanje v bivalni skupnosti ocenile kot prijetnejše kot tiste, ki so živele 

v zavodu. 
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Zanimiva pa je tudi raziskava Lačna (2001), v kateri predstavi rezultate o odnosu različnih 

skupin ljudi (starši, strokovni delavci, učitelji, vzgojitelji ipd.) do oseb z zmernimi, težjimi in 

težkimi MDR v obdobju desetih let (od 1991 do 2001). V njej sprašuje tudi, kje naj bi te osebe 

v obdobju odraslosti živele. Raziskava kaže spremembo v odnosu ljudi do oseb z MDR. V letu 

1991 je še vedno večina vprašanih odgovarjala, da se jim zdi najboljša oblika bivanja teh oseb 

doma, pri svojih starših. Po desetih letih pa se je nakazala sprememba mišljenja, saj se je večina 

vprašanih odločala za odgovor, da je najprimernejša oblika bivalna skupnost. Rezultati 

raziskave so spodbudni in kažejo pozitivno spremembo v dojemanju in odnosu do teh oseb. 

 

PREGLED RAZISKAV TUJIH AVTORJEV 

M. Chowdhury in B. A. Benson (2001) ugotavljata, da je kvaliteta življenja oseb z MDR, ki so 

se preselili iz institucij v okoljsko podprta stanovanja, boljša. Pri tem je potrebno upoštevati, da 

so bili ti rezultati najvidnejši takoj po premestitvi iz institucij in so trajali kakšno leto. Nivo 

socialne integracije je pri teh osebah še vedno nizek. 

Cattermole, Jahoda in I. Markova (1988, v Keith, 1990) so v svoji raziskavi poročali o 

pozitivnih učinkih preselitve odraslih oseb z MDR, ki so zapustile dom staršev in se preselile v 

bivalne skupnosti. Osebe z MDR so namreč poročale, da je bila doma njihova samostojnost 

omejena, da niso imele priložnosti učenja veščin samopomoči in da pred selitvijo niso imele 

prijateljev brez posebnih potreb. 

Hayden, Soulen, Schleien in Tabourne (1996) podobno ugotavljajo, da osebe z MDR aktivnosti 

in prosti čas pogosteje preživljajo v medsebojni družbi ter z osebjem kot pa z ljudmi brez 

posebnih potreb, in sicer ne glede na to, ali živijo v instituciji ali so integrirane v okolje. Kljub 

temu so slednje osebe samostojnejše, učinkoviteje same rešujejo probleme ipd. Na drugi strani 

pa osebje v institucijah pogosteje pripravlja različne prostočasne dejavnosti zanje, kar lahko 

vpliva na večjo aktivnost in kvaliteto življenja oseb z MDR. 

Do podobnih zaključkov so prišli tudi Dusseljee, Rijken, Cardol, Curfs in Groenewegenv 

(2011). Raziskovali so, v kolikšni meri se osebe z lažjimi in zmernimi MDR na Nizozemskem 

udejstvujejo v skupnosti na področju dela, socialnih stikov in prostočasnih aktivnosti. Rezultati 

raziskave so pokazali, da ima večina oseb z lažjimi in zmernimi MDR delo, socialne stike in 

svoje prostočasne aktivnosti. Kljub temu so se pojavile pomembne razlike med starejšimi od 

50 let in mlajšimi. Pomembne razlike so se prav tako pokazale med tistimi, ki imajo lažje oblike 

MDR, in tistimi, ki imajo zmerne oblike. Slednji so namreč na omenjenih področjih dosegli 

nižje rezultate, kar pomeni, da je pri njih večja možnost izključenosti iz družbe. Predstavljene 

so tudi razlike glede na obliko bivanja. Osebe, ki so nameščene v instituciji, so v manjšem 

odstotku izbrale odgovor, da imajo plačano delo, prav tako se je izkazalo, da v manjši meri 

sodelujejo v skupnosti, imajo manj stikov s sosedi in na splošno z ljudmi brez MDR kot tiste, 

ki živijo v bivalnih skupnostih, s starši ali samostojno. Ugotovitev raziskave je bila tudi, da 

osebe z MDR aktivnosti redko preživljajo z osebami brez MDR, kar je zaskrbljujoče. 

Raziskava o samoodločanju in kvaliteti življenja oseb z MDR je pokazala, da so se osebe z 

MDR, ki obiskujejo dnevne centre, pomembno razlikovale od tistih, ki živijo v institucijah. Pri 
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prvih se je namreč izkazala večja mera samoodločanja, avtonomije, možnosti izbire ter 

izražanja mnenj. Osebe, ki so bivale v bivalnih skupnostih, so dosegle boljše rezultate v 

samoodločanju, npr. kdaj bodo zvečer odšle spat, kaj bodo oblekle ipd. Izkazalo se je, da osebe 

v bivalnih skupnostih bolje izražajo svoja občutja in razpoloženja (Nota, Ferrrari, Soresi in 

Wehmeyer, 2007). 

L. Young, Sigafoos, J. Suttie, Ashman in Grevell (1998) so primerjali več raziskav, ki so se 

ukvarjale s kvaliteto življenja oseb z MDR, ki so se iz institucij preselile v okolje v Avstraliji. 

Ugotovili so, da večina raziskav poroča o pozitivnih vidikih preselitve na področjih 

prilagoditvenega vedenja, sodelovanja v skupnosti, interakcije z zaposlenimi, stikov z družino 

in prijatelji, zadovoljstva staršev ter zadovoljstva z življenjem osebe z MDR. V primerjavi 

raziskav niso ugotovili pomembnih razlik na področjih zdravja/smrtnosti, sprejemanja oseb z 

MDR ter problemskega vedenja. Le ena izmed vključenih raziskav (Barber idr., 1994, v Young, 

Sigafoos, Suttie, Ashman in Grevell, 1998) je poročala o slabšem prilagoditvenem vedenju oseb 

z MDR, ko so se preselile v okoljsko podprta stanovanja. 

Tudi novozelandski raziskovalci P. O’Brien, A. Thesing, Tuck in A. Capie (2001) so odkrili 

spremembo v kvaliteti življenja pri osebah z MDR, ki so 22 let živele v psihiatrični ustanovi, 

potem pa so jih preselili v bivalne skupnosti. Po devetih letih bivanja v skupnosti so vprašali 

osebje v bivalnih skupnostih, starše oseb z MDR ter 9 od skupaj 54. ljudi z MDR, ki so bili 

preseljeni, o učinkih preselitve, ki jih občutijo. Vsi so poročali o pozitivnih spremembah 

preselitve posebno na področjih vsakodnevnih veščin, socialnih veščin in kvaliteti življenja, ki 

jo občutijo v skupnosti. Predvsem so izkazali zadovoljstvo nad tem, da imajo sedaj osebe z 

MDR običajnejše življenje kot so ga imele v psihiatrični ustanovi. Osebe z MDR so med drugim 

povedale, da so s svojim trenutnim življenjem zelo zadovoljne in da se ne bi želele vrniti nazaj 

v institucijo. 

R. Lucas-Carrasco in Salvador-Carulla (2012) sta primerjala zadovoljstvo z življenjem oseb z 

MDR, ki živijo v instituciji, bivalni skupnosti in doma. Zaključila sta, da so osebe, ki so bivale 

v instituciji, poročale o slabšem zadovoljstvu z življenjem kot tiste v bivalnih skupnostih in 

doma. Kljub temu se je izkazalo, da razlike v zadovoljstvu z življenjem med temi tremi 

skupinami niso bile tako očitne, saj se niso izkazale kot statistično pomembne. Ugotovitev 

raziskave je bila tudi, da so tiste osebe z MDR, ki so poročale o boljših medčloveških odnosih, 

večjem zadovoljstvu z domom, zmožnostjo dela ter finančnim statusom, poročale tudi o večjem 

zadovoljstvu z življenjem. 

J. Morris (1994) pravi, da človekove in državljanske pravice ne morejo biti uresničene, če osebe 

bivajo v institucionalni oskrbi. Obenem poudarja, da ni samoumevno, da bodo pravice 

uresničene takoj, ko se bo oseba iz institucije preselila v skupnost. Avtorica pravi, da je manj 

verjetno, da bodo osebe, ki imajo za skrbnike starše ali sorodnike, živele popolnoma 

enakovredno življenje kot osebe brez posebnih potreb ter da bodo popolnoma vključene v 

skupnost. Izpostavlja tudi vprašanje, ali lokalne oblasti zagotavljajo vso potrebno pomoč in 

podporo, ki bi jo oseba z MDR potrebovala, ko bi živela v običajnem okolju. 
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2.3.5 SODOBNI KONCEPTI IN SMERNICE GLEDE BIVANJA ODRASLIH OSEB 

Z ZMERNMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU  

Dandanes je v ospredju miselnost, da je potrebno vsem ljudem, tudi osebam z ZMDR omogočiti 

čim bolj dostojanstveno bivanje. Ker to še do danes ni povsem uresničeno, nas stroka opominja 

predvsem na dva koncepta, ki ju je smiselno upoštevati, ko bodisi starši bodisi institucije 

načrtujejo oblike bivanja za odrasle osebe z ZMDR. Pri pisanju sem ju že nekajkrat omenila, 

spodaj pa bom na kratko predstavila vsakega izmed njiju. 

KONCEPT NORMALIZACIJE 

Pojem normalizacija je bil v Sloveniji dolgo neznan, saj se ni uporabljal v strokovni literaturi, 

na seminarjih in drugih strokovnih srečanjih. Omenjati se ga je začelo šele po letu 1990. 

Gibanja, povezana z normalizacijo in deinstitucionalizacijo, niso bila najbolje sprejeta, temveč 

so naletela na številne pomisleke, celo odpore. Potrebnega je bilo veliko časa, da se je pogled 

nanju spremenil. V petdesetih letih so v nekaterih državah s ponosom povedali, koliko ležišč 

ima določen zavod, kar naj bi pomenilo, da je državi mar in da lahko poskrbi za ljudi, ki 

potrebujejo pomoč in varstvo. V sedemdesetih letih pa se je pogled na zavodske oblike bivanja 

že spremenil – takrat so s ponosom povedli, koliko ljudi biva izven zavodskih nastanitev 

(Dekleva, 1993). 

Ta proces sicer v Sloveniji ni bil tako izrazit, kljub temu pa se vidijo spremembe predvsem v 

strokovnem jeziku, pojmih in simbolnih shemah To lahko razumemo kot sprejemanje 

normalizacije, ki je zaenkrat še bolj na ravni teorije kot prakse. Kljub temu pa se dandanes 

razmere spreminjajo s povečevanjem števila bivalnih skupnosti in manjšanjem števila oseb v 

zavodih (prav tam). 

Enostavno povedano normalizacija pomeni, da naj bo življenje oseb z MDR čim podobnejše 

življenju ostalih ljudi (Novljan in Jelenc, 2002). Koncept normalizacije je opisan v osmih 

točkah (Novljan in Jelenc, 2002, str. 55): 

 »Običajen dnevni ritem, ustrezati mora enako starim osebam; 

 Običajen tedenski ritem, ki zahteva ločitev delovnega tedna in vikenda; 

 Običajen letni ritem z vsemi prazniki in dopusti; 

 Možnost za običajen potek vseh razvojnih faz; 

 Upoštevanje želja, potreb in izbire kot tudi pravice do samoodločanja; 

 Možnosti za življenje v heteroseksualni skupini; 

 Običajen življenjski standard; zagotovitev osnovnih socialnih (ekonomskih potreb), ki 

tem osebam omogočajo aktivno vključevanje v širše socialno okolje; 

 Ustanove za vzgojo in izobraževanje, pomoč, svetovanje in bivanje oseb z MDR morajo 

imeti enak standard, kot velja za ostale osebe.« 

Pomembno je, da upoštevamo koncept normalizacije in obravnavamo osebe z MDR kot 

enakovredne člane skupnosti. Če vzamemo pod drobnogled različne oblike namestitve, lahko 

opazimo, da je še posebej v socialnovarstvenih zavodih koncept normalizacije težko upoštevati 

že zaradi objektivnih pogojev. V Sloveniji npr. še vedno obstajajo socialnovarstveni zavodi, 

kjer osebe z MDR živijo v štiriposteljnih sobah. V takšnih zavodih je zato še posebej pomemben 
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odnos strokovnih delavcev, da naredijo bivanje čim kvalitetnejše, da spodbujajo vključevanje 

oseb z MDR v skupnost, da pomagajo razvijati kompetence, da spodbujajo samostojnost in 

samozagovorništvo oseb ter se tako vsaj malo približajo konceptu normalizacije. 

Za uresničevanje koncepta normalizacije ni dovolj, da se spremenijo samo osebe z MDR, 

ampak je ključno, da se spremenijo stališča, prepričanja, predsodki in odnos do njih. Na to lahko 

vplivamo vsi ljudje, predvsem prek sprejemanja in dojemanja in moralne norme, ki jih ustvarja 

družba (Novljan in Jelenc, 2002). 

Wolfensberger (1972, v Lačen, 2001) kot enega izmed osnovnih pogojev, ki zagotavlja 

normalizacijo oseb z zmerno, težjo in težko motnjo, izpostavlja tudi bivalne pogoje. Pravi 

namreč, da naj te osebe živijo v manjših kapacitetah. To bi zagotavljalo večji občutek varnosti 

in intimnosti, poleg tega pa naj bi se manjša skupina ljudi lažje vključila v običajno okolje. Kot 

osnovni pogoj normalizacije izpostavi tudi ločitev bivalnih prostorov od drugih funkcij, npr. 

zaposlitve, šole, rekreacijskih dejavnosti. Še posebej bi bilo nujno ločiti vsaj tri elemente: 

bivanje, delo in prosti čas. V Sloveniji zaenkrat to še ni popolnoma uresničeno. 

KONCEPT DEINSTITUCIONALIZACIJE 

Pri nas in tudi drugod po svetu se dandanes veliko govori o deinstitucionalizaciji. Cilj 

deinstitucinalizacije je ukiniti totalne institucije in namesto njih vzpostaviti mrežo različnih 

služb v skupnosti, ki bi odpravile potrebo po institucionalnem varstvu (Flaker, 2015). Institucije 

osebam, ki ne morejo živeti v svoji družini, zagotavljajo oskrbo, hrano in zavetje, vendar pa so 

izolirane in bolj ali manj izključene iz običajnega okolja. Na podlagi evropskih konvencij so v 

Evropi spodbudili k bivanju za osebe s posebnimi potrebami, ki bi ustrezalo času 21. stoletja. 

Tako so začeli s procesom deinstitucionalizacije, pri čemer so institucije želeli nadomestiti s 

službami podpore v skupnosti (Transition from institutional to community-based services 

(Deinstitutionalisation), b. d.). Deinstitucionalizacije pa ne smemo razumeti samo kot 

premestitev oseb iz institucij v okolje. Flaker (2015) našteva, da jo moramo razumeti kot 

spremembo odnosov med strokovnjaki in uporabniki, kot načelo, ki uporabnike spodbudi, da 

prevzamejo nove družbene vloge ter da so bolj vključeni v okolje, kot premik moči od 

strokovnjakov in institucij k uporabniku ter kot spremembo razumevanja dolgotrajnih praks. 

Deinstituconalizacija je dandanes v velikem zagonu v večini evropskih držav. Tovrstna gibanja 

so se začela v osemdesetih letih v Italiji, v devetdesetih letih ji je sledila Velika Britanija, v 

zadnjih letih pa tudi države Srednje, Vzhodne in Južne Evrope (npr. Hrvaška, Srbija, 

Madžarska, Češka, Slovaška, Romunija idr.). Države, kjer je deinstitucionalizacija že 

uveljavljena, in tudi države, kjer se šele uveljavlja, poročajo o številnih pozitivnih učinkih in 

dvigu kakovosti življenja, boljšemu počutju, zadovoljstvu z življenjem, večji vključenosti 

uporabnikov in večji ustreznosti storitev. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 

bistveno zmanjšala oblike institucionalnih kapacitet in občutno povečala število služb v 

skupnosti (Flaker, 2015). 

M. Flego, H. Sotra in K. Orel (2012) opozarjajo, da je preselitev iz institucij v okolje šele zadnji 

korak deinstitucionalizacije. Še prej je potrebno zagotoviti spremembo klasičnih vlog 

strokovnjaka in oseb, ki potrebujejo pomoč in podporo, krepiti moč teh oseb ter spremeniti 

odnose med uporabniki, osebjem v instituciji in ostalimi pomembnimi akterji v družbi. 
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Flaker (2015) izpostavi, da procesi deinstitucionalizacije v Sloveniji potekajo že dolgo časa, 

vendar jih nismo uspeli izpeljati do konca. Do sedaj smo razvili veliko novih oblik oskrbe (npr. 

bivalne skupnosti), pridobili smo veliko novega znanja, metod dela in izkušenj. Kljub temu še 

vedno ostaja veliko število ljudi v institucionalni oskrbi, kjer je prisoten zaprt sistem, ki je ločen 

od okolja. To pomeni, da so vse nove oblike bivanja, ki podpirajo deinstitucionalizacijo, postale 

le dopolnilo institucijam, kar pa ni njen namen in cilj. 

  



37 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z delom želim ugotoviti, kakšna je subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z MDR. 

V raziskavo bodo vključene samo osebe z ZMDR. Raziskala bom, ali obstajajo kakšne razlike 

v subjektivnem dojemanju kvalitete življenja glede na kraj bivanja, saj se lahko doživljanje 

kvalitete življenja glede na to, kje osebe živijo, pomembno razlikuje. Odrasle osebe z ZMDR 

lahko bivajo v različnih namestitvah, sama sem se osredotočila na tri: bivanje doma pri starših 

oz. skrbnikih, bivanje v bivalnih skupnostih, kjer jim je omogočeno nekoliko samostojnejše 

življenje, ter bivanje v socialnovarstvenih zavodih, ki osebam z ZMDR zagotavljajo celotno 

oskrbo. Predvidevam, da se njihovo doživljanje kvalitete življenja razlikuje v doživljanju 

vključenosti v skupnost, oceni produktivnosti in usvojenih kompetencah in znanjih, oceni 

samostojnosti ter na splošno v zadovoljstvu z življenjem. 

A. Četina (2011) se je osredotočila na primerjavo kvalitete življenja med dvema oblikama 

bivanja (institucija in dom), sama pa sem raziskavo razširila in vanjo vključila še bivalne 

skupnosti. Poleg tega sem v raziskavo vključila specifično obliko institucij – socialnovarstveni 

zavod, katerega značilnost je, da v njem ne bivajo samo osebe z MDR, ampak tudi osebe s 

težavami v duševnem zdravju. Pri nekaterih osebah z ZMDR, ki so sem vključene, se pojavlja 

tudi sopojavljanje težav. Takšna raziskava, ki bi primerjala te tri oblike bivanja med seboj, v 

Sloveniji še ne obstaja. 

V raziskavi želim preveriti, ali so osebe z ZMDR v bivalnih skupnostih res tako zadovoljne, 

kot dandanes izpostavljajo številni raziskovalci. Vedno pogosteje lahko zasledimo članke in 

strokovno literaturo, ki bivalne skupnosti izpostavljajo kot eno izmed najboljših oblik bivanja 

za odrasle osebe z MDR. Lačen (2001) npr. navaja, da bivalne skupnosti postajajo čedalje bolj 

zaželena in tudi najprimernejša oblika bivanja za osebe z MDR. Tudi M. Bilić in D. Bratković 

(2004) ugotavljata, da je večina anketiranih oseb z MDR v njuni raziskavi, ki živijo v bivalni 

skupnosti, zelo zadovoljna z življenjem. Prav tako je N. Gričar (2007) ugotovila, da imajo 

osebe, ki živijo v bivalnih skupnostih, večjo možnost izbire. Da je kvaliteta življenja oseb z 

MDR, ki so se preselili iz institucij v okoljsko podprta stanovanja, boljša, sta ugotovili tudi M. 

Chowdhury in B. A. Benson (2001). Wolfensberger (1972, v Lačen, 2001) pa izpostavlja, da je 

bivanje v manjših kapacitetah, kjer živi malo ljudi, eden izmed temeljnih pogojev za 

zagotavljanje normalizacije oseb z MDR. 

Prav zaradi obstoječih raziskav in njihovih večinoma spodbudnih ugotovitev se mi zdi smiselno 

v raziskavo vključiti tudi prebivalce bivalnih skupnosti. Poleg tega se število oseb v Sloveniji, 

ki bivajo v tovrstni obliki namestitve, povečuje, (npr. leta 2006 je v bivalni skupnosti v zavodu, 

dislociranih bivalnih enotah zavoda in v samostojni bivalni skupnosti bivalo 592 ljudi, leta 2013 

pa že 842) (Statistični urad Republike Slovenije, b. d.), zato je smiselno preveriti, kakšno 

kvaliteto življenja zaznavajo njihovi prebivalci. 

Avtorici M. Chowdhury in B. A. Benson (2001) kot omejitve obstoječih raziskav izpostavljata 

majhno število samoocenjevanj kvalitete življenja pri osebah z MDR. S samooceno kvalitete 

življenja želim raziskati, kako različni bivalni pogoji in možnosti vplivajo na doživljanje 

kvalitete življenja oseb z MDR. 
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Doprinos magistrskega dela k znanosti je torej raziskava, ki bo primerjala tri različne vrste 

bivanja in doživljanje kvalitete življenja posameznikov, ki živijo v njih. Poleg tega bom na 

podlagi dobljenih rezultatov sestavila nekaj smernic za izboljšanje kvalitete življenja, ki bodo 

namenjene strokovnim delavcem, staršem oz. vsem osebam, ki so pomemben del življenja oseb 

z ZMDR. Smernice se bodo navezovale na raziskovana področja kvalitete življenja. Pri pisanju 

bom skušala čim bolj upoštevati obliko namestitve in njene zmožnosti. Smernice za dvig 

kvalitete življenja bom poslala institucijam, kjer sem opravljala raziskavo. 

 

3.2 CILJ IN NAMEN RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako kvaliteto življenja ocenjujejo odrasle osebe z ZMDR glede na 

kraj bivanja, in sicer socialnovarstveni zavod, bivalna skupnost in bivanje doma v okviru 

družine. 

Namen raziskave je primerjati tri različne oblike bivanja za osebe z ZMDR in ugotoviti razlike 

pri subjektivnem doživljanju kvalitete življenja na štirih področjih: zadovoljstvo z življenjem, 

produktivnost, usvojene kompetence in znanja, samostojnost in socialna vključenost. Poleg tega 

je moj namen sestaviti nekaj smernic za izboljšanje kvalitete življenja na posameznih 

raziskovanih področjih glede na vrsto nastanitve. 

 

3.3 HIPOTEZE 

H1: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, bodo zadovoljstvo z življenjem ocenile bolje 

kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu oz. doma. 

H2: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti oz. doma, bodo področje usvojenih znanj, 

kompetenc in produktivnosti ocenile bolje kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu. 

H3: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, bodo področje samostojnosti ocenile bolje 

kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu oz. doma. 

H4: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti oz. doma, bodo področje socialne 

vključenosti ocenile bolje kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu. 
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3.4 METODOLOGIJA 

 

Tabela 2: Razlaga oznak, ki so uporabljene v nadaljevanju magistrskega dela 

f absolutna frekvenca df stopinje prostosti 

f (%) relativna frekvenca 2P stopnja pomembnosti – dvostranski test 

N število enot v vzorcu P stopnja pomembnosti – enostranski test 

M aritmetična sredina MR povprečni rang 

SD standardni odklon U vrednost Mann-Whitneyjevega testa 

Min minimalna vrednost Z vrednost z-testa 

Maks maksimalna vrednost F vrednost F-testa – ANOVA 

 

Uporabljena raziskovalna metoda v nadaljevanju magistrskega dela bo deskriptivna in kavzalno 

neeksperimentalna. Raziskovalni pristop bo kvantitativen. 

3.4.1 OPIS VZORCA 

V raziskavi sem uporabila namenski vzorec oseb z ZMDR, ki sem jih razlikovala glede na kraj 

bivanja (socialnovarstveni zavod, bivalna skupnost in bivanje doma pri starših oz. skrbnikih). 

V raziskavo sem vključila tudi 10 stanovalcev stanovanjskih skupin, saj je tamkajšnji način 

življenja zelo podoben življenju v bivalnih skupnostih. Kljub temu bom zaradi boljše 

preglednosti v nadaljevanju uporabljala samo izraz bivalne skupnosti. Pogoji za sodelovanje 

anketirancev v raziskavi so bili: opredeljenost stanovalcev kot oseb z ZMDR, ustrezna verbalna 

zmožnost anketirancev, obiskovanje VDC-ja ali delovne okupacije v okviru 

socialnovarstvenega zavoda (torej vključenost v delovno okupacijske aktivnosti) ter starost od 

25 do 64 let (obdobje zgodnje in srednje odraslosti). 

 

Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev oseb z ZMDR glede na spol 

SPOL f f (%) 

Moški 53 58,9 

Ženski 37 41,1 

Skupaj 90 100,0 
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Graf 1: Grafični prikaz porazdelitve oseb z ZMDR glede na spol 

Tabela 4: Porazdelitev oseb z ZMDR glede na kraj bivanja 

KRAJ BIVANJA f f (%) 

Socialnovarstveni zavod 30 33,3 

Bivalna skupnost 30 33,3 

Doma 30 33,3 

Skupaj 90 100,0 

 

 
Graf 2: Grafični prikaz porazdelitve oseb z ZMDR glede na kraj bivanja 

Iz Tabele 4 ter z Grafa 2 lahko vidimo, da je bilo število oseb z ZMDR, ki so bile udeležene v 

raziskavi, v vseh oblikah nastanitve enako.  
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Tabela 5: Razporeditev oseb z ZMDR glede na kraj bivanja po spolu 

 SPOL  

SKUPAJ Moški Ženski 

KRAJ 

BIVANJA 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Socialnovarstveni 

zavod 

13 
14,4 % 

17 18,9 % 30 33,3 % 

Bivalna skupnost 17 18,9 % 13 14,4 % 30 33,3 % 

Doma 23 25,6 % 7 7,8 % 30 33,3 % 

SKUPAJ 53 58,9 % 37 41,1 % 90 100,0 % 

 

 

Graf 3: Grafični prikaz razporeditve oseb z ZMDR glede na kraj bivanja po spolu 

Tabela 6: Povprečna starost oseb z ZMDR 

M SD Min Maks 

44,39 11,313 25 64 

 

Tabela 7: Povprečna starost oseb z ZMDR glede na kraj bivanja 

KRAJ 

BIVANJA 

M SD Min Maks 

Socialnovarstveni 

zavod 

52,33 8,218 38 64 

Bivalna skupnost 44,23 10,136 29 64 

Doma 36,60 9,719 25 63 
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Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je povprečna starost oseb z ZMDR, udeleženih v raziskavi, 

največja v socialnovarstvenem zavodu (52,33 let), najmanjša pa pri tistih osebah z ZMDR, ki 

bivajo doma (36,60 let). 

3.4.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Podatke sem zbirala z že obstoječim vprašalnikom avtorjev Schalocka in Keitha (1993) Quality 

of life Questionnaire, ki sem ga prevedla in v manjši meri priredila za namene lastne raziskave 

(predvsem zaradi lažje razumljivosti postavk pri osebah z ZMDR). Naslovno stran vprašalnika 

sem oblikovala sama. Vsebuje nagovor, podatke o spolu, starosti ter kraju bivanja oseb z 

ZMDR. Spol in kraj bivanja anketiranci obkrožijo, svojo starost pa zapišejo s številko. 

V nadaljevanju vprašalnik zajema štiri področja, in sicer zadovoljstvo z življenjem, 

produktivnost, kompetence in znanja, samostojnost in socialno vključenost. Vsako od naštetih 

področij vsebuje 10 vprašanj, na katera odrasle osebe z ZMDR odgovarjajo s pomočjo 

tristopenjske lestvice. Vprašalnik je primeren za uporabo pri osebah z ZMDR zaradi 

tristopenjske lestvice, saj ta pripomore k lažjemu razumevanju in odločanju za odgovor ter 

vsebuje še obvladljivo število vprašanj. 

Zanesljivost vprašanj v vprašalniku sem preverila s Cronbachovim koeficientom alfa. Merila 

sem jo po posameznih področjih. 

Tabela 8: Zanesljivost ocenjevalne lestvice po področjih 

PODROČJE ŠTEVILO ENOT 

V VZORCU 

CRONBACHOV 

KOEFICIENT 

ALFA 

ŠTEVILO 

VPRAŠANJ 

Zadovoljstvo z življenjem 90 0,770 10 

Produktivnost/kompetence 90 0,745 10 

Samostojnost 90 0,752 10 

Socialna vključenost 90 0,778 10 

 

Tabela 9: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

CRONBACHOV KOEFICIENT 

ALFA 

STOPNJA ZANESLJIVOSTI 

α  ≥ 0,9 odlična 

0,7 ≤ α < 0,9 dobra 

0,6 ≤ α < 0,7 sprejemljiva 

0,5 ≤ α < 0,6 slaba 

α < 0,5 nesprejemljiva 

 

Iz izračunanih vrednosti vidimo, da je na vseh raziskovanih področjih v vprašalniku vrednost 

Cronbachovega koeficienta alfa med 0,7 in 0,9, kar pomeni, da je zanesljivost vseh štirih 

področij v instrumentariju dobra. To pomeni, da obstaja visoka notranja konsistentnost postavk 

pri posameznih raziskovanih področjih v instrumentariju. 
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Vsebinsko veljavnost instrumentarija so preverili trije strokovnjaki, ki imajo znanja s področja 

MDR in se ukvarjajo tudi z odraslimi osebami z ZMDR. 

Objektivnost vprašalnika je bila zagotovljena z jasnimi in vnaprej pripravljenimi in podanimi 

navodili in kriteriji za vrednotenje. Pri vseh anketirancih so bili zagotovljeni podobni pogoji 

testiranja. Testator sem bila pri vseh osebah z ZMDR sama. Zagotovljena je bila anonimnost. 

Občutljivost vprašalnika je bila zagotovljena z večjim številom vprašanj v njem. 

 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem opravljala v dveh socialnovarstvenih zavodih, enem VDC-ju in njegovih 

dislociranih enotah, treh bivalnih skupnostih in treh stanovanjskih skupinah. Najprej sem 

stopila v stik z vsako od naštetih ustanov in razložila cilj, namen in zamišljen potek mojega 

raziskovanja. V vsaki od ustanov so povprašali stanovalce oz. uporabnike, ali želijo sodelovati 

v raziskavi. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, nihče ni bil prisiljen v izpolnjevanje 

vprašalnika. Pred opravljanjem raziskave sem pridobila vsa potrebna soglasja. V vsaki ustanovi 

sem dobila miren kotiček ali prostor, kjer sem se lahko pogovorila in z vsako osebo posebej 

rešila vprašalnik. Ker so nekatera vprašanja v instrumentariju težja, morda tudi ne dovolj 

konkretna, da bi jih osebe z ZMDR z gotovostjo razumele, sem po potrebi postavila še kakšno 

podvprašanje, podala primere ipd. Sama sem bila testator pri vseh osebah, zato so vsi dobili 

podobne sugestije, primere, dodatna vprašanja in razlage posameznih vprašanj ter odgovorov. 

Nekatere osebe so ob razlagi vprašanj in odgovorov same obkroževale odgovore na ocenjevalni 

lestvici, nekatere pa so prosile, da to storim jaz. Za pomoč sem pri posameznih vprašanjih 

uporabljala tudi slikovni material v obliki čustvenih izrazov (vesel, nevtralen in žalosten obraz). 

Za vsako osebo z ZMDR sem potrebovala približno 20 minut, da sva vprašalnik rešili do konca. 

Po potrebi sva vmes naredili kratek odmor z nekaj gibalnimi vajami ali s kratkim sprehodom 

po ustanovi, hiši. Raziskava je potekala septembra in v začetku oktobra 2018. 

 

3.4.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programov SPSS in Excel. Narejena je bila deskriptivna 

statistika. Rezultati kažejo osnovne informacije o spremenljivkah. 

Vsak odgovor oseb z ZMDR na ocenjevalni lestvici sem točkovala s točkami od 1 do 3, pri 

čemer 1 pomeni nezadovoljstvo, najmanj samostojno, najmanj kompetenc, znanj, 

produktivnosti, najmanj vključenosti, 3 pa visoko zadovoljstvo, najsamostojnejše, največ 

kompetenc, znanj, produktivnosti, največ vključenosti. Točke sem za vsako od štirih področij 

seštela in tako dobila štiri odvisne spremenljivke (v nadaljevanju področja), med katerimi sem 

kasneje preverjala razlike glede na obliko bivanja. 

Normalnost porazdelitve sem preverila s Shapiro-Wilkovim testom in ugotovila, da so podatki 

normalno porazdeljeni samo na področju socialne vključenosti, na ostalih treh področjih pa se 

podatki porazdeljujejo nenormalno. Zato sem pri preverjanju prvih treh hipotez uporabila 

neparametrično statistiko, in sicer Kruscal-Wallisov test. Z njim sem ugotavljala, ali se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri odvisnih spremenljivkah med različnimi kraji 



44 

 

bivanja. Da sem ugotovila, v katerih nastanitvah osebe z ZMDR ocenjujejo zadovoljstvo z 

življenjem, pridobljene kompetence, znanja, produktivnost in stopnjo samostojnosti kot boljše 

oz. slabše, pa sem uporabila Mann-Whitneyjev test, kjer sem primerjala po dve nastanitvi med 

seboj v vseh možnih kombinacijah. 

Pri zadnjem področju – socialni vključenosti je bila porazdelitev podatkov normalna. Z 

Levenovim testom sem preverila še homogenost varianc. Pokazal je, da so variance homogene. 

Zato sem lahko uporabila parametrično statistiko, in sicer enosmerno analizo variance oz. 

ANOVO. Z njo sem preverila, ali so razlike med stanovalci v različnih nastanitvah statistično 

pomembne. Za preverjanje razlik med posameznimi kraji bivanja sem uporabila Tukeyev test. 

Dobljene rezultate sem prikazala tabelarično in jih interpretirala. 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Tabela 10: Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve podatkov po področjih 

Področja Kraj 

bivanja 

Statistika df 2P 

Zadovoljstvo z življenjem 

Zavod 0,970 30 0,526 

Bivalna s. 0,900 30 0,009 

Doma 0,862 30 0,001 

Produktivnost/kompetence 

Zavod 0,921 30 0,029 

Bivalna s. 0,928 30 0,042 

Doma 0,840 30 0,000 

Samostojnost 

Zavod 0,928 30 0,043 

Bivalna s. 0,943 30 0,112 

Doma 0,947 30 0,143 

Socialna vključenost 

Zavod 0,946 30 0,135 

Bivalna s. 0,984 30 0,911 

Doma 0,977 30 0,731 

 

Iz Tabele 10 vidimo, da so podatki normalno porazdeljeni samo na področju socialne 

vključenosti, saj so le tu vrednosti znotraj vseh treh krajev bivanja večje od 0,05. Na ostalih 

področjih porazdelitev podatkov ni normalna. 
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Tabela 11: Minimalne in maksimalne vrednosti, aritmetične sredine in standardni odkloni po 

področjih glede na kraj bivanja oseb z ZMDR 

Neodvisne spremenljivke Kraj 

bivanja 

N Min Maks M SD 

Zadovoljstvo z življenjem 

Zavod 30 12 29 22,20 3,624 

Bivalna s. 30 17 29 24,93 2,990 

Doma 30 10 30 24,40 4,132 

Produktivnost/kompetence 

Zavod 30 12 29 22,33 4,188 

Bivalna s. 30 20 30 24,57 2,223 

Doma 30 15 29 25,20 3,210 

Samostojnost 

Zavod 30 11 23 18,87 2,886 

Bivalna s. 30 20 29 24,67 2,591 

Doma 30 16 30 24,17 3,733 

Socialna vključenost 

Zavod 30 10 22 15,43 3,081 

Bivalna s. 30 16 30 22,50 3,235 

Doma 30 11 26 19,87 3,589 

 

Poleg primerjave doseženih rezultatov po področjih glede na posamezen kraj bivanja lahko iz 

Tabele 11 razberemo tudi, da so v povprečju: 

 osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu, poročale o najboljši kvaliteti življenja na 

področju produktivnosti in kompetenc. Sledi splošno zadovoljstvo z življenjem, nato 

področje samostojnosti, najslabše rezultate pa so poročale glede svoje socialne 

vključenosti. 

 osebe, ki bivajo v bivalni skupnosti, poročale o najboljši kvaliteti življenja na področju 

splošnega zadovoljstva z življenjem. Sledi področje samostojnosti, nato področje 

produktivnosti in usvojenih kompetenc, najslabše pa so ocenile svojo socialno 

vključenost. 

 osebe, ki bivajo doma v lastni družini, poročale o najboljši kvaliteti življenja na 

področju produktivnosti in kompetenc. Sledi področje splošnega zadovoljstva z 

življenjem, nato področje samostojnosti, najslabše pa so ocenile svojo socialno 

vključenost. 
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Tabela 12: Povprečni rangi pri nenormalno porazdeljenih spremenljivkah 

Neodvisne spremenljivke Kraj 

bivanja 

N MR 

Zadovoljstvo z življenjem 

Zavod 30 32,48 

Bivalna s. 30 53,20 

Doma 30 50,82 

Produktivnost/kompetence 

Zavod 30 28,33 

Bivalna s. 30 59,33 

Doma 30 48,83 

Samostojnost 

Zavod 30 21,57 

Bivalna s. 30 59,28 

Doma 30 55,65 

 

Tabela 13: Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v zadovoljstvu z življenjem, 

kompetencami/produktivnostjo in samostojnostjo pri osebah z ZMDR glede na kraj bivanja 

 Hi-kvadrat test df P 

Zadovoljstvo z življenjem 11,403 2 0,003 

Kompetence/produktivnost 22,160 2 0,000 

Samostojnost 38,295 2 0,000 

 

Tabela 13 nam pove, da se pri vseh treh področjih pojavljajo statistično pomembne razlike med 

osebami z ZMDR glede na kraj bivanja. 
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H1: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, bodo zadovoljstvo z življenjem ocenile bolje 

kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu oz. doma 

Tabela 14: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na področju 

zadovoljstva z življenjem glede na kraj bivanja oseb z ZMDR 

Kraj bivanja U Z P 

Socialnovarstveni 

zavod 

Bivalna 

skupnost 

239,000 –3,140 0,001 

Socialnovarstveni 

zavod 

Doma 270,500 –2,666 0,004 

Bivalna skupnost Doma 430,000 –0,298 0,383 

 

Tabela 14 nam pove, da obstajajo statistično pomembne razlike na področju zadovoljstva z 

življenjem med socialnovarstvenim zavodom in bivalno skupnostjo ter socialnovarstvenim 

zavodom in domom. Nasprotno pokaže, da se osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti ali 

doma, v zadovoljstvu z življenjem statistično ne razlikujejo. To pomeni, da našo hipotezo delno 

potrdimo, saj osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, zadovoljstvo z življenjem 

ocenjujejo bolje kot tiste, ki živijo v socialnovarstvenem zavodu, a ne tudi bolje kot tiste, ki 

živijo doma. 

Ugotovitev, da osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, svoje zadovoljstvo z življenjem 

ocenjujejo bolje kot tiste, ki živijo v socialnovarstvenem zavodu, me ni presenetila. Za takšne 

rezultate stanovalcev vidim različne razloge. 

Prvi razlog je, da je bivalna skupnost majhna. V njej živi manjše število ljudi (v moji raziskavi 

je bilo največje število ljudi, ki so bivale v bivalni skupnosti, 12). Zato imajo prebivalci več 

možnosti uresničevanja svojih osebnih potreb, več je priložnosti za intimnost. Tudi varuhi se 

lahko osebam posvetijo individualno medtem ko se osebje v zavodu, kjer živi na enem mestu 

veliko ljudi (v zavodih, kjer sem opravljala raziskavo, je na enem mestu živelo okoli 90 ljudi), 

težko vsakodnevno posveti vsakemu posamezniku, saj za to zmanjka časa. Stanovalci želijo biti 

slišani, upoštevani in morda čutijo, da za to nimajo prave priložnosti, kar lahko vpliva na 

njihovo zadovoljstvo z življenjem. 

Na zadovoljstvo z življenjem vplivajo tudi bivalni pogoji, ki so jih deležni eni in drugi. Bivalna 

skupnost oz. stanovanjska skupina se že na prvi pogled razlikujeta od zavoda. Največkrat sta 

namreč locirani v mesto in izgledata tako kot vsaka druga hiša v soseski ali stanovanje v bloku. 

Nasprotno socialnovarstveni zavodi že na pogled izstopajo. So namreč velike ustanove, ki v 

ljudeh vzbudijo občutek nedomačnosti. Stanovalci imajo v njih samo svojo sobo, ki si jo delijo 

z enim, dvema ali celo tremi sostanovalci, kar zagotovo vpliva na njihovo zadovoljstvo s 

tamkajšnjim življenjem. Soba namreč predstavlja prostor, kamor gremo, ko želimo biti sami, 

se umiriti, premisliti o stvareh. Čeprav si tudi večina oseb v bivalnih skupnostih in 

stanovanjskih skupinah  deli sobo, si jo deli le z enim stanovalcem. Morda imajo tudi zato osebe 

v socialnovarstvenih zavodih občutek, da so vedno nadzorovane, da nimajo možnosti umika in 

da je njihovo življenje vedno vsem vidno. Menim, da imajo v bivalnih skupnostih zaradi 

manjšega števila oseb z MDR večjo možnost izbire, kdo bo s kom v sobi, in strokovni delavci 
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slednje tudi lažje uskladijo, medtem ko v zavodih novi stanovalec ponavadi zasede sobo in 

posteljo, ki je prosta. Kljub temu sem prepričana, da se tudi v zavodih trudijo, da osebe v sobe 

namestijo po podobnosti karakterjev, oz. če opazijo nekompatibilnost stanovalcev, ob tem 

smiselno ukrepajo. Menim namreč, da so lahko dobri odnosi s sostanovalci pomemben razlog 

za zadovoljstvo s svojim življenjem. Tudi B. Bizjan (2016) je ugotovila, da zaposleni v zavodu 

s svojim odnosom in znanjem pomembno prispevajo k dobremu počutju in zadovoljstvu z 

življenjem oseb, nastanjenih v zavodu. 

Naslednji razlog za odločitev, da stanovalci socialnovarstvenih zavodov svoje zadovoljstvo z 

življenjem ocenjujejo slabše kot osebe v bivalnih skupnostih, vidim v raznolikosti populacije 

prebivalcev zavoda. V zavodih namreč niso nameščene samo osebe z MDR, ampak v veliki 

meri tudi osebe s težavami v duševnem zdravju. Tu so praviloma nameščeni tisti, pri katerih so 

težave v duševnem zdravju privedle do duševnih motenj, kot so tesnobnost, depresija, 

samouničevalno vedenje, težave z uravnavanjem čustev, moten stik z resničnostjo idr. (Kaj so 

duševne motnje?, b. d.) V zavodih so nameščene tiste osebe, ki so zaradi težav v duševnem 

zdravju nezmožne samostojnega življenja doma. Osebe z MDR in osebe z duševnimi motnjami 

sta torej dve različni populaciji oseb, glede na to pa sklepam, da imata tudi različne potrebe, 

želje, nagnjenja. Zaradi psihiatričnih težav oseb z duševnimi motnjami menim, da lahko 

velikokrat pride do kakšnih težko obvladljivih situacij ter vedenjskih motenj, ki vplivajo na vse 

prebivalce zavoda. V bivalnih skupnostih, kjer sem opravljala raziskavo, pa so bile nameščene 

samo osebe z MDR, saj so bivalne skupnosti spadale pod VDC. Menim, da se med seboj lahko 

bolje razumejo že zaradi podobnih značilnosti, ki izhajajo iz same motnje, kar vpliva tudi na 

medsebojne stike, občutek sprejetosti ter na splošno zadovoljstvo z življenjem v bivalni 

skupnosti. 

Glede na svoje pretekle izkušnje, ki sem jih dobila še kot dijakinja ter kasneje kot študentka pri 

počitniškem delu v socialnovarstvenem zavodu, menim, da se pri osebah z MDR v 

socialnovarstvenem zavodu sopojavlja več težav kot pri osebah v bivalnih in stanovanjskih 

skupnostih, pa naj bodo to zdravstvene ali kakšne druge težave. Tudi to bi lahko bil razlog za 

ugotovljene razlike na področju zadovoljstva z življenjem, saj ponavadi več težav vpliva na 

manjše zadovoljstvo z življenjem. 

Menim, da na zadovoljstvo z življenjem vplivajo tudi stiki, ki jih ohranimo s svojo družino in 

prijatelji. V bivalnih skupnostih, posebno pa v stanovanjskih skupinah sem opazila, da nekateri 

stanovalci kar redno obiskujejo svoje družine. Nekateri se na obisk odpravijo vsak vikend, drugi 

redkeje, toda večina je poročala, da ohranja stike s svojo družino. V zavodih pa sem bila deležna 

drugačne izkušnje. Veliko je takšnih stanovalcev, ki se nikoli ne odpravijo domov. Morda je 

razlog tudi v tem, da so prebivalci zavodov starejši in nekateri staršev sploh nimajo več, zato 

nimajo kam iti. Seveda obstajajo v zavodih tudi takšni, ki se odpravijo domov na počitnice, 

vendar redkeje. Zdi se mi, da tudi povezanost oseb z ZMDR s svojo družino, sorodniki, prijatelji 

pomembno vpliva na to, kako so zadovoljni s svojim življenjem. 

Na zadovoljstvo z življenjem lahko vpliva tudi stalnost osebja, ki je zaposleno v bivalni 

skupnosti oz. v zavodu. Glede na moje izkušnje in pogovore z zaposlenimi v bivalni skupnosti 

je v njih zaposlenega manj osebja, poleg tega pa je osebje stalnejše. V zavodih pa je zaposlenega 

veliko osebja, ki pogosteje menja službo. V bivalni skupnosti je pri tem lažje usposobiti nov 
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kader, saj so manjše in lahko na novo zaposlen delavec hitreje spozna individualne značilnosti 

vsakega posameznika. Nasprotno pa je zaradi velikega števila ljudi v zavodih zelo težko poznati 

vse posebnosti stanovalcev. Še posebej je to oteženo takrat, kadar se osebje stalno menja. 

Možnost vplivanja stanovalcev in soodločanja o pomembnih odločitvah pomembno pripomore 

k boljšemu zadovoljstvu z življenjem (Bivanje v zavodu, b. d). Menim, da imajo osebe v 

zavodih za to manjšo možnost, čeprav se tudi v zavodih trudijo, da bi stanovalcem omogočili 

čim kakovostnejšo bivanje. Dan v zavodu poteka po določeni strukturi, ki je bolj kot ne enaka 

vsak dan. Menim, da so se na strukturo stanovalci že navadili, določena struktura in red pri tako 

velikem številu prebivalcev tudi morata biti. Morda stanovalce moti, da v zavodu ne morejo 

početi, kar si želijo in kadarkoli si želijo, imajo manjšo možnost odločanja o spremembah v 

zavodu, medtem ko ima manjše število prebivalcev bivalne skupnosti za to morda več 

priložnosti. To pripomore k občutku koristnosti in lastne vrednosti ter vpliva na zadovoljstvo z 

življenjem oseb v bivalni skupnosti. 

Menim, da k večjemu zadovoljstvu oseb v bivalni skupnosti prispevajo tudi čisto majhne, a 

pomembne stvari. Ljudem nam je v zadovoljstvo, če lahko zjutraj v miru popijemo kavo, ki si 

jo skuhamo sami, odidemo na delo, doma pojemo kosilo, poskrbimo za hišo in okolico, imamo 

svoj vrt, na katerem vzgojimo lastne pridelke, odidemo v mesto, na prireditve, koncerte, si sami 

skuhamo večerjo, gledamo televizijo, se sami odločimo, kaj bomo oblekli, kupili ipd. Vse 

naštete stvari v zavodskem življenju niso tako samoumevne, nekatere so celo nemogoče zaradi 

oddaljenosti zavodov iz večjih centrov, kar se odraža tudi v rezultatih raziskave. 

Tudi J. Morris (1994) je ugotovila, da se večina oseb v institucijah velikokrat počuti nemočne, 

vendar je bilo kljub temu tudi nekaj takšnih, ki so v njej občutile svobodo, zaradi predhodnih 

slabših izkušenj z bivanjem pri starših, kjer so se nekateri počutili kot breme. Kljub temu je 

moja raziskava pokazala, da osebe, ki živijo doma, zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo bolje 

kot osebe v zavodu. Menim, da so med možnimi razlogi za tak rezultat večja vključenost v 

družinsko življenje, večji občutek sprejetosti, ljubezni, podpore, pripadnosti, lastni prostor za 

umik, poznavanje domače okolice, bližina prijateljev, sorodnikov, večja možnost soodločanja, 

izražanja mnenj ipd. Seveda moramo vzeti v obzir, da življenje v lastni družini lahko pripelje 

tudi do pretirane zaščite teh oseb, na kar opozarjajo tudi Lačen (2001), A. M. Callus in I. 

Bonello (2017) ter R. Saaltink idr. (2012), saj lahko to zadovoljstvo z življenjem zniža. 

Da osebe z MDR, ki bivajo v bivalnih skupnostih, svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo 

kot visoko, sta ugotovili tudi M. Bilić in D. Bratković (2004). Več kot polovica oseb je namreč 

izrazila visoko zadovoljstvo z življenjem ter skoraj vse so bile zadovoljne s krajem bivanja. 

Tudi Lačen (1993) je ugotovil, da so osebe z ZMDR, ki so bivale v bivalni skupnosti, pročale 

o prijetnejšem življenju kot tiste, ki so živele v zavodu. Prav tako so višjo stopnjo zadovoljstva 

z življenjem oseb, ki so se iz institucij preselile v okolje, ugotovili L. Young idr. (1998). Po 

drugi strani pa je N. Gričar (2007) zaključila, da so osebe z MDR ne glede na kraj bivanja 

(institucija ali bivalna oz. stanovanjska skupnost) poročale o visokem zadovoljstvu z 

življenjem. Pomemben je tudi podatek, da so osebe, ki so se iz institucij preselile v skupnost, 

poročale o večjem nezadovoljstvu s preteklo obliko bivanja. Tudi osebe z MDR, ki so se iz 

psihiatričnih ustanov preselile v okoljsko podprta stanovanja in so sodelovale v raziskavi P. 

O’Brien idr. (2001), so poročale, da so z življenjem v bivalnih skupnostih zelo zadovoljne in 
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da se ne bi želele vrniti v institucijo. Tako kot v moji raziskavi, so tudi v raziskavi avtorjev R. 

Lucas-Carrasco in Salvador-Carulla (2012) osebe, ki so živele v institucijah, poročale o slabšem 

zadovoljstvu z življenjem kot osebe, ki so živele v bivalnih skupnostih oz. doma, le da razlike 

niso bile statistično pomembne. 

Zanimivo se mi zdi, da se statistično pomembne razlike niso pojavile med osebami, ki živijo 

doma, in tistimi, ki živijo v bivalnih skupnostih. Predvidevala sem namreč, da bodo osebe, ki 

živijo doma, poročale o slabšem zadovoljstvu z življenjem, saj je doma pogosta pretirana 

zaščita teh oseb, kar doprinese k nesamostojnosti, konfliktnosti s starši (Lačen, 2001) ipd. 

Izkazalo se je, da se anketirane osebe z ZMDR tudi doma počutijo zadovoljne, kar si 

interpretiram kot spoznanje, da starši dobro opravljajo svoje poslanstvo, osebe z ZMDR 

sprejmejo takšne, kot so, jim dajo dovolj možnosti izbire in soodločanja, zaradi česar so morda 

tudi te osebe z ZMDR poročale o visokem zadovoljstvu z življenjem. Poleg tega pa je dom le 

dom – v njem občutimo domačnost in toplino. Najverjetneje je velika večina oseb z ZMDR 

prav zaradi prijetnih čustev, ki jih doživljajo doma, poročala o visokem zadovoljstvu z 

življenjem. 
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H2: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti oz. doma, bodo področje usvojenih znanj, 

kompetenc in produktivnosti ocenile bolje kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu. 

Tabela 15: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na področju 

usvojenih znanj, kompetenc in produktivnosti glede na kraj bivanja oseb z ZMDR 

Kraj bivanja U Z P 

Socialnovarstveni 

zavod 

Bivalna 

skupnost 

149,500 –4,468 0,000 

Socialnovarstveni 

zavod 

Doma 235,500 –3,190 0,0005 

Bivalna skupnost Doma 335,500 –1,715 0,043 

 

Tabela 15 nam pove, da obstajajo statistično pomembne razlike glede na vse tri nastanitve v 

oceni kompetenc in produktivnosti oseb z ZMDR. To pomeni, da dano hipotezo potrdimo, saj 

obstajajo tako statistično pomembne razlike med bivalno skupnostjo in socialnovarstvenim 

zavodom ter med domom in socialnovarstvenim zavodom. Stanovalci bivalnih skupnosti so tu 

dosegali najboljše rezultate, sledijo jim tiste osebe z ZMDR, ki živijo doma, najslabše pa svoje 

kompetence in produktivnost ocenjujejo osebe, ki živijo v socialnovarstvenih zavodih. 

Osebe z ZMDR, ki so sodelovale v raziskavi in so bivale v bivalnih skupnostih ter doma, so 

bile vključene v VDC-je. Glede na pridobljene rezultate so dosegle visoko število točk, kar 

pomeni, da menijo, da so s svojimi pridobljenimi znanji zadovoljne, da so produktivne pri 

svojem delu ter so na splošno zadovoljnejše z njim kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenih 

zavodih. Slednje osebe z ZMDR, ki so bile vključene v raziskavo, so v veliki večini obiskovale 

delovno terapijo v sklopu zavoda, le v enem izmed dveh vključenih socialnovarstvenih zavodov 

je nekaj oseb obiskovalo VDC. 

Na rezultat raziskave lahko vplivata smer in stopnja izobrazbe zaposlenih. Tako v VDC-jih kot 

v delovni terapiji so zaposleni delovni inštruktorji ter strokovni delavci. Za delovno okupacijo, 

pridobivanje delovnih kompetenc ter produktivnost oseb z ZMDR v zavodu večinoma skrbijo 

delovni inštruktorji in delovni terapevt, ki je tudi vodja delovne terapije, v VDC-jih pa je 

ponavadi delavnic več (odvisno od velikosti VDC-jev), zato je zaposlenih več delovnih 

inštruktorjev ter tudi več strokovnih delavcev različnih profilov. Spoznala sem npr. 

defektologe, pedagoge in andragoge, delovne terapevte, socialne delavce ipd., ki so vsi vpeti v 

delo samih delavnic. Morda je kakovost dela odvisna od razpoložljivosti različnih profilov pri 

delu in prepletanju znanj, ki jih prinašajo različne stroke. Sama sem opravljala raziskavo tudi v 

enem večjih VDC-jev v Sloveniji, ki ima na razpolago velik spekter različnih profilov, ki 

pomagajo izboljšati kakovost dela in skrbijo za izboljšanje produktivnosti oseb z ZMDR. V 

zavodu je morda tega nekoliko manj, samo en strokovni delavec na področju dela in 

produktivnosti po mojem mnenju ni dovolj, da bi lahko tako kakovostno vplival na izboljšanje 

in pridobivanje novih znanj in kompetenc, že zaradi osredotočenosti na eno samo stroko. Morda 

je prav to razlog, da so osebe, ki živijo v zavodu, zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami, 

znanji in svojo produktivnostjo ocenile slabše kot osebe, ki živijo doma in v bivalnih skupnostih 

ter obiskujejo VDC-je. 
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V povezavi s tem sem opazila, da v socialnovarstvenih zavodih, kjer sem opravljala raziskavo, 

ni zaposlenega nobenega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oz. defektologa, medtem 

ko je v VDC-jih zaposlenih tudi nekaj oseb tega profila. Menim, da ima specialni in 

rehabilitacijski pedagog oz. defektolog znanja, ki lahko učinkoviteje pripomorejo h kakovosti 

dela oseb z ZMDR. Tudi v VDC-ju in njegovih dislociranih enotah, kjer sem opravljala 

raziskavo, zaposleni defektologi pravijo, da je ravno ta profil ključen za zagotavljanje 

kakovostnega dela in pridobivanja kompetenc pri osebah z MDR. V svoj kolektiv si zato želijo 

pridobiti še več sodelavcev tovrstnega profila, ravno zaradi vidika poznavanja značilnosti oseb 

z MDR in njihovega upoštevanja pri delu. Morda je tudi prisotnost specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov in poznavanje značilnosti oseb z ZMDR ter s tem zagotavljanje 

primernega dela pripomogla k temu, da so osebe, ki obiskujejo delavnice v VDC-jih, 

pomembno bolje ocenile svoje znanje, kompetence in produktivnost kot osebe, ki obiskujejo 

delovno terapijo v zavodih. 

Naslednji razlog, da so osebe, ki obiskujejo VDC, bolje ocenile svojo produktivnost, usvojene 

kompetence in znanja, je lahko ta, da VDC-ji zagotavljajo različna dela in imajo na razpolago 

več delavnic, v katerih se lahko udejstvujejo tamkajšnji uporabniki (seveda je to odvisno od 

same velikosti VDC-ja). Po drugi strani v zavodih nimajo toliko možnosti različnih delavnic. 

V enem izmed zavodov, v katerih sem opravljala raziskavo, imajo splošno kreativno delavnico, 

kjer ustvarjajo različne izdelke (npr. pletejo, šivajo, izdelujejo nakit, voščilnice, barvajo svilo 

ipd.), ter lesno delavnico, kjer izdelujejo različne izdelke iz lesa (npr. ptičje krmilnice, koše za 

smeti ipd.). V VDC-jih pa je ponavadi število delavnic večje. To omogoča, da se lahko en 

uporabnik udejstvuje na različnih področjih, preizkuša več stvari ter posledično pridobi različna 

znanja, veščine in kompetence. Poleg tega je v VDC-ju, kjer sem opravljala raziskavo, 

omogočeno prehajanje med dislociranimi enotami primarnega VDC-ja. To pomeni, da lahko 

uporabnik obišče tudi drugo enoto VDC-ja, kjer izdelujejo drugačne izdelke, in se sam preizkusi 

v tem. Na ta način je uporabnikom omogočeno pridobiti nova znanja in veščine. Morda je tudi 

možnost večje izbire razlog, da so osebe, ki obiskujejo VDC, zadovoljnejše s svojimi znanji, 

kompetencami in produktivnostjo kot tiste v socialnovarstvenem zavodu. 

V VDC-jih so mi razložili, da velikokrat dobijo naročila različnih oseb za nek izdelek. Npr. 

ravno v času moje raziskave so v eni izmed dislociranih enot VDC-ja imeli veliko dela z 

izdelovanjem kartonskih vrečk. Morda osebe z ZMDR ob takšnih naročilih in smiselnem delu 

občutijo, da so pomembne in koristne ter s tem krepijo občutek lastne vrednosti, na kar opozarja 

tudi M. Česen (b. d.). Poznajo namreč namen njihovega dela, kar jim daje tudi smisel in voljo 

do dela. Mogoče je prav videnje smisla pri osebah, ki delajo v VDC-jih, prispevalo k temu, da 

so to področje ocenili bolje. Delovni terapevti in delovni inštruktorji v zavodu se sicer trudijo, 

da so dela stanovalcev čim bolj raznolika, vendar delovna terapija raznolikosti dela v VDC-jih 

težko konkurira, saj je tudi njen primarni namen drugačen. Delovni terapevt je namreč 

zdravstveni delavec, ki spodbuja posameznika k vključevanju v delovne aktivnosti zavoljo 

boljšega zdravja in počutja. Za vsakega posameznika skuša najti takšne dejavnosti, ki bodo 

smiselne in ki bodo izboljšale njegovo zdravje (O delovni terapiji, b. d.). Morda obiskovalci 

delovne terapije v zavodu v delu vidijo manj smisla in ga ne tretirajo kot svojo službo, kar je 

lahko pripomoglo k slabšim rezultatom na tem področju. 
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Razlog za boljšo samooceno pridobljenih kompetenc, znanj in produktivnosti je morda lahko 

tudi višina nagrade, ki jo za svoje delo prejmejo uporabniki. Povprečna nagrada uporabnikov 

VDC-jev iz leta 2015 je bila 24 evrov (Smolej Jež idr., 2016), kar morda tem osebam veliko 

pomeni. Tudi v delovni terapiji stanovalci zavodov dobijo plačilo za svoje delo. Podatka, koliko 

je povprečno plačilo v zavodih, nimam. Če je plačilo manjše kot v VDC-jih, je lahko tudi to 

razlog za slabši rezultat na tem področju. 

Pomemben razlog za boljšo oceno usvojenih kompetenc, produktivnosti in znanj se mi zdi tudi 

dejstvo, da osebe z ZMDR, ki živijo doma in v bivalnih skupnostih, v VDC vsak dan prihajajo 

na delo. To pomeni, da je njihovo delo ločeno od bivalnih prostorov. Nasprotno pa so osebe iz 

zavodov, ki so sodelovale v raziskavi, (vsaj v večini) obiskovale delovno terapijo, ki se odvija 

v samem zavodu. Že Wolfensberger (1972, v Lačen, 2001) pravi, da bi bilo za normalizacijo 

oseb z MDR nujno potrebno, da so ločeni vsaj trije elementi v njihovem življenju, in sicer 

bivanje, delo in prosti čas. Kot pa vemo, je slednje v nekaterih zavodih še vedno združeno, kar 

morda osebam z ZMDR v zavodu daje občutek, da delo v delovni terapiji ni njihovo pravo delo. 

Menim, da prav ta občutek v uporabnikih, ki obiskujejo VDC-je, da »gredo v službo« izven 

doma oz. bivalne skupnosti, da se tja peljejo, podpira ugotovitev, da je to njihova prava služba 

oz. služba, ki je enakovredna službam drugih ljudi (Eimear idr., 2013). Tudi to je možna razlaga 

boljše samoocene kompetenc in produktivnosti oseb, ki obiskujejo VDC-je. 

Statistično pomembne razlike pa so se pojavile tudi pri samih uporabnikih VDC-jev, in sicer 

tistimi, ki prihajajo od doma, in tistimi, ki živijo v bivalnih skupnostih. Slednji so namreč 

poročali o večjem zadovoljstvu s pridobljenimi kompetencami, znanji in produktivnostjo. Ker 

eni in drugi opravljajo isto delo, razlik med njima nisem pričakovala. Morda prebivalcem 

bivalnih skupnosti več pomeni, da imajo poleg kolikor toliko samostojnega doma tudi svoje 

delo, kar se bolj približa normalizaciji teh oseb kot življenje odrasle osebe pri starših ali 

skrbnikih. Morda menijo, da je njihovo življenje bolj izpopolnjeno, in zato ocenjujejo svojo 

produktivnost, kompetence in znanja kot boljše od tistih, ki živijo doma. Kot vidimo iz Tabele 

15 (str. 51), razlike med skupinama niso tako očitne, tako da lahko vseeno rečemo, da obe 

skupini svoje znanje, kompetence in produktivnost pri delu ocenjujeta z razmeroma visokimi 

ocenami. 

Tudi M. Bilić in D. Bratkovič (2004) sta ugotovili, da večina oseb, ki živi v bivalnih skupnostih, 

dobro ocenjuje svoje kompetence in produktivnost pri delu, nekoliko so razočarani samo nad 

majhnim plačilom, ki ga prejmejo. Dusseljee idr. (2011) so ugotovili, da so osebe, ki živijo v 

instituciji, v manjši meri izbirale odgovor, da imajo plačano delo. Njihovo ugotovitev lahko 

povežem tudi z našim prostorom, saj vse osebe v zavodu ne obiskujejo delovne terapije (že 

zaradi prostorske stiske). Kljub temu so bile zaradi narave vprašalnika in lažje ter 

enakopravnejše primerjave v raziskavo vključene le osebe, ki delovno terapijo obiskujejo in 

tako urijo in pridobivajo določene kompetence in znanja ter za svoje delo dobijo nekaj denarja. 

Če bi v raziskavi sodelovali tudi tisti, ki terapije ne obiskujejo, bi bili rezultati stanovalcev 

zavodov še slabši. 

Ne glede na to, ali oseba z ZMDR obiskuje VDC ali delovno terapijo, je pomembno, da je delo 

prilagojeno njenim sposobnostim. Tudi K. Lozar (2014) je ugotovila, da ustrezno prilagojeno 

delo vpliva na subjektivno dojemanje kvalitete življenja vsakega posameznika, za to pa je 
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potrebno tudi znanje s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike ter spodbuda, pomoč, 

vztrajnost in fleksibilnost oseb, ki se ukvarjajo s tovrstno populacijo. 
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H3: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, bodo področje samostojnosti ocenile bolje 

kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu oz. doma. 

Tabela 16: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na področju 

samostojnosti glede na kraj bivanja oseb z ZMDR 

Kraj bivanja U Z P 

Socialnovarstveni 

zavod 

Bivalna 

skupnost 

55,500 –5,860 0,000 

Socialnovarstveni 

zavod 

Doma 126,500 –4,799 0,000 

Bivalna skupnost Doma 431,000 –0,282 0,389 

 

Tabela 16 nam pokaže, da obstajajo statistično pomembne razlike na področju samostojnosti 

med socialnovarstvenim zavodom in bivalno skupnostjo ter socialnovarstvenim zavodom in 

domom. Iz tabele lahko razberemo tudi, da se osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti ali 

doma, v samooceni svoje samostojnosti statistično ne razlikujejo. To pomeni, da našo hipotezo 

delno potrdimo, saj jo potrdimo v tem, da osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, 

samostojnost ocenjujejo bolje kot tiste, ki živijo v socialnovarstvenem zavodu, vendar ne tudi 

bolje kot tiste, ki živijo doma. 

Osebe z ZMDR, ki živijo v bivalni skupnosti, so pomembno bolje ocenile stopnjo svoje 

samostojnosti kot tiste, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu. Takšen rezultat sem 

predvidevala iz več razlogov. 

Prvi razlog za takšen rezultat vidim v tem, da je življenje v zavodu organizirano in načrtovano. 

Zaposleni stanovalce spodbujajo, animirajo, jim predlagajo aktivnosti in dejavnosti, ki se jih 

lahko udeležijo. Menim, da so stanovalci navajeni takšnega ritma in strukture svojega življenja, 

morda komu takšen način življenja celo ustreza. Iz rezultatov raziskave pa vidimo, da jih je 

večina prepoznala, da so v svojem zavodskem življenju precej nesamostojni, kar se kaže tudi v 

slabši kvaliteti življenja. Osebe v zavodih imajo večinoma pomoč pri negi in osebni higieni, pri 

umivanju, oblačenju ipd. Seveda tudi v zavodih zaposleni skrbijo, da stanovalci v čim večji 

meri samostojno poskrbijo zase, kljub temu pa so tukaj pomembne razlike z bivalno skupnostjo. 

Pri opravljanju raziskave sem preko pogovorov z osebami z ZMDR, ki živijo v bivalni 

skupnosti, izvedela, da za svojo osebno higieno skoraj vedno poskrbijo sami in pri tem ne 

potrebujejo večje pomoči. Povedali so mi, da pomoč potrebujejo le pri kakšnih zahtevnejših 

opravilih, npr. britju, umivanju hrbta. V bivalni skupnosti se lahko osebe umijejo kadarkoli, 

medtem ko imajo v zavodih urnik, kdaj se bodo tuširali. Npr. gospa z ZMDR, ki živi v zavodu, 

mi je povedala, da ima tuširanje vsak petek. Seveda to ne pomeni, da si ob drugih dneh 

negovalci ne vzamejo časa za pomoč pri tuširanju, če je to potrebno oz. če gospa želi, vendar 

se že iz tega primera lahko opazi razlike v samostojnosti in možnosti izbire stanovalcev tako 

ene kot druge oblike bivanja. V bivalni skupnosti imajo kopalnico, ki jo uporablja manj ljudi, 

zato lahko pridejo na vrsto, kadarkoli želijo. V zavodu pa živi veliko ljudi, zato je razumljivo, 

da morajo imeti nek urnik, da je za vse osebe enako dobro poskrbljeno in da ni nihče 

zapostavljen. 
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Drugi razlog za boljšo samooceno svoje samostojnosti oseb z ZMDR, ki bivajo v bivalni 

skupnosti, vidim v tem, da te osebe vsaj en obrok, po mojih izkušnjah pa pogosto tudi dva 

obroka, pripravijo same, kar kot značilnost bivalne skupnosti izpostavlja tudi Flaker (2015). Ko 

sem opravljala raziskavo in obiskala različne bivalne skupnosti, sem bila pogosto tam v času 

kosila ali večerje. Večinoma je bilo tako, da kosilo pojejo že v VDC-ju ali pa jim ga pripeljejo 

v bivalno skupnost. Zajtrk in večerjo pa si s pomočjo varuhov pripravijo samostojno. Stanovalci 

imajo možnost, da sami predlagajo, kaj bodo jedli za zajtrk in večerjo. V eni izmed 

stanovanjskih skupin je praksa taka, da teden prej sedejo za mizo in določijo, kdo bo kateri dan 

dežuren. Dežurni je odgovoren za pripravo obroka ter pomivanje posode po njem. Ima pa tudi 

možnost, da na dan, ko je dežuren, izbere, kaj bo na jedilniku. Menim, da takšen način življenja 

veliko pripomore k boljši samooceni samostojnosti oseb z ZMDR. Življenje v zavodu pa je 

strukturirano tako, da imajo zjutraj ob točno določeni uri zajtrk, opoldne kosilo, popoldne 

popoldansko malico in ob določeni uri zvečer večerjo. Ob tako velikem številu prebivalcev 

zavoda si drugače skorajda ne morejo zamisliti življenja. Ne morejo upoštevati vsake posebne 

želje stanovalca o tem, kaj, kdaj, kje bi jedel. Stanovalcem ne preostane drugega, kot da se 

prilagodijo skupinski dinamiki, ki je značilna za zavod (Bivanje v zavodu, b. d.). Kljub temu 

tudi v zavodu skrbijo, da je hrana raznolika, opravljajo različne ankete o kakovosti in 

raznolikosti hrane, posebnih željah ipd. Izvedela sem, da v enem zavodu obstaja kuharska 

skupina, ki je organizirana v okviru delovne terapije. V njej manjša skupina oseb pod vodstvom 

delovne terapevtke pripravlja različne jedi, velikokrat tudi takšne, ki niso tako pogosto na 

jedilniku. Kljub temu je takšna skupina majhna in poteka enkrat na 14 dni. 

Osebe v bivalni skupnosti so glede na moje izkušnje samostojnejše tudi pri nekaterih drugih 

opravilih, npr. pranju perila, urejanju vrta, čiščenju svoje hiše in njene okolice. Za vse to imajo 

v zavodih zaposlene delavce. Skrb vsakega stanovalca v bivalni skupnosti je, da pospravi svojo 

sobo, skrbi za red in čistočo v kuhinji, kopalnici in ostalih skupnih prostorih, kar verjetno 

pripomore k večjemu občutku samostojnosti stanovalcev bivalnih skupnostih. V zavodih za to 

večinoma poskrbijo čistilke, čeprav se zaposleni trudijo, da v razna opravila čim bolj vključijo 

tudi stanovalce. 

Razlog za takšen rezultat vidim tudi v odmaknjenosti zavodov iz mest, centrov dogajanja. 

Osebe, ki bivajo v zavodih, velikokrat sploh nimajo možnosti, da bi šle samostojno v trgovino, 

kino ali na kakšen drug dogodek, saj za to potrebujejo prevoz. V bivalni skupnosti pa so bolj 

vključene v okolje, kar omogoča večjo možnost mobilnosti in izbire o tem, kam želijo iti. 

Dobljeni rezultat lahko interpretiram tudi z dejstvom, da je v zavodu veliko različnega osebja, 

ki ga stanovalci potrebujejo in se jim zaradi njih ni potrebno voziti drugam. V zavodu imajo 

npr. ambulanto, kjer je zaposleno zdravstveno osebje, sem prihajajo tudi zdravniki. Tako 

stanovalcem ni treba skrbeti za naročila, saj to stori zdravstveno osebje, medtem ko sem v 

bivalni skupnosti zasledila, da se več stanovalcev na preglede naroči samostojno oz. jim pri tem 

pomaga varuh. Tudi do zdravnika se odpravijo samostojno oz. v spremstvu varuha. 

Razliko sem opazila tudi v posesti ključev. V zavodu imajo stanovalci samo ključ svoje omare, 

medtem ko ključa svoje sobe nimajo, čeprav so nekateri izrazili, da bi ga radi imeli. Vendar je 

to nekoliko težje izvedljivo, saj je v nekaterih sobah nastanjenih več ljudi. V bivalnih skupnostih 

so imele vse osebe ključ svoje sobe, če so ga želele. Tisti, ki živijo v stanovanjskih skupinah, 
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so imeli tudi ključ vhodnih vrat, kar po mojem mnenju omogoča še večjo stopnjo samostojnosti, 

vendar magistrsko delo ne raziskuje razlik med omenjenima oblikama namestitve. 

Kot zadnji razlog, ki ga vidim kot pomembno slabšo samooceno samostojnosti oseb z ZMDR, 

ki bivajo v zavodu, je sopojavljanje motenj. Ravno za socialnovarstvene zavode je še posebej 

značilno, da se pri veliko osebah pojavlja še kakšna druga motnja poleg ZMDR. Menim, da 

vsaka dodatna ovira pripomore k večji odvisnosti teh oseb od osebja in zmanjšuje njihovo 

stopnjo samostojnosti. Ravno zato menim, da B. Bizjan (2016) izpostavlja, da je bivanje v 

takšnem zavodu primerno za tiste osebe, ki so manj samostojne oz. tiste, ki potrebujejo pomoč 

in podporo pri večini aktivnosti v dnevu.  

Podobno kot sem v svoji raziskavi ugotovila sama, tudi D. Jerman (1991) izpostavlja, da so 

osebe, ki živijo v bivalnih skupnostih, samostojnejše in lahko razvijejo večjo stopnjo 

samostojnega mišljenja. Prav tako tudi M. Korbar (2001) pravi, da v bivalnih skupnostih dajejo 

velik pomen skrbi zase ter vzdrževanju že usvojenih znanj in spretnosti, kar je za osebe z ZMDR 

izjemnega pomena ter pomemben dejavnik pri ohranjanju oz. še povečanju stopnje 

samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih. Tudi M. Bilić in D. Bratković (2004) sta podobno 

kot jaz ugotovili, da je v bivalnih skupnostih omogočena velika stopnja samostojnega odločanja 

in sprejemanja odločitev. Da so osebe z MDR, ki živijo v bivalni skupnosti, samostojnejše in 

da učinkoviteje rešujejo probleme kot tiste v zavodu, so ugotovili tudi Hayden idr. (1996). 

Večjo mero samostojnosti oseb v bivalnih skupnostih so v svoji raziskavi ugotovili tudi 

raziskovalci Nota idr. (2007), saj imajo večjo možnost odločanja o vsakodnevnih življenjskih 

opravilih. E. Žgur (2013) je ugotovila, da bivalne skupnosti spodbujajo samostojno in 

odgovorno življenje oseb z MDR. 

Zanimivo je, da se statistično pomembne razlike na področju samostojnosti niso pojavile pri 

osebah, ki bivajo v bivalni skupnosti, in tistih, ki bivajo doma. Po mojih izkušnjah je veliko 

takšnih staršev, ki so do svojih odraslih otrok zelo zaščitniški in opravijo veliko opravil namesto 

njih, čeprav bi jih osebe zmogle same. Tudi Lačen (2001) izpostavlja problem pretirane zaščite 

in nesamostojnosti pri osebah z ZMDR, ki bivajo doma. Morda se prav zaradi pretirane skrbi 

za svojega otroka starši velikokrat odločijo, da bodo svojega otroka, ko sami zanj ne bodo več 

zmožni skrbeti, dali v zavod, ki bo še povečal nivo varnosti, namesto da bi ga vključili v bivalno 

skupnost, ki bi doprinesla k njegovemu samostojnejšemu življenju (Card, 1983, Gold, 1987, v 

Bigby, 2000). Prav tako E. Novljan in D. Jelenc (2002) pravita, da osebe brez varnega zavetja 

staršev postanejo samostojnejše in avtonomnejše. Tudi R. Saaltink idr. (2012) ugotavljajo, da 

imajo osebe z MDR v svojih družinah malo možnosti, da v polnosti odločajo o svojem življenju, 

ter opozarjajo na prekomerno zaščito, ki so jo pogosto deležne. Glede na statistično 

nepomembnost na področju samostojnosti med prebivalci bivalnih skupnosti in doma ter temu 

nasprotujočim ugotovitvam iz strokovne literature je moja interpretacija naslednja: družine 

oseb z ZMDR se razlikujejo. Nekatere dopuščajo svojim otrokom večjo samostojnost, druge 

raje vidijo, da je njihov otrok bolj zaščiten. Da so družine glede dopuščanja stopnje 

samostojnosti različne, so ugotovili tudi A. Mill idr. (2014). A. Felkl (2018) je v svojem 

magistrskem delu ugotovila, da je samostojnost odraslih oseb z ZMDR, ki živijo doma, 

pomembno povezana z zadovoljstvom staršev, kar je spodbudna ugotovitev. Želim si, da bi čim 
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več staršev videlo, da je samostojnost za odraslo osebo z ZMDR ključnega pomena, ter ji pri 

doseganju te čim učinkoviteje pomagali.   
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H4: Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti oz. doma, bodo področje socialne 

vključenosti ocenile bolje kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu. 

Tabela 17: Levenejev test homogenosti varianc 

Levenejev test homogenosti 

varianc 

P 

0,343 0,711 

 

Iz tabele 10 (str. 44) vidimo, da je porazdelitev podatkov na področju socialne vključenosti 

normalna. Tabela 17 pa nam pove, da so tudi variance homogene. Ker sta pogoja izpolnjena, 

lahko za preverjanje H4 uporabimo parametrično statistiko – enosmerno analizo variance oz. 

ANOVO. 

 

Tabela 18: Aritmetične sredine in standardni odkloni na področju socialne vključenosti glede 

na kraj bivanja oseb z ZMDR 

Kraj bivanja N M SD 

Socialnovarstveni zavod 30 15,43 3,081 

Bivalna skupnost 30 22,50 3,235 

Doma 30 19,87 3,589 

Skupaj 90 19,27 4,393 

 

Tabela 19: Rezultati ANOVE 

F P 

34,955 0,000 

 

Rezultat testa ANOVA iz Tabele 19 nam pove, da se med posameznimi kraji bivanja pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede socialne vključenosti. To pomeni, da se ocena socialne 

vključenosti med stanovalci socialnovarstvenih zavodov, bivalnih skupnosti in doma razlikuje.  

Tabela 20: Tukeyev test za preverjanje razlik v socialni vključenosti glede na različen kraj 

bivanja 

Kraj bivanja Razlika med M P 

Socialnovarstveni 

zavod 

Bivalna 

skupnost 

–7,067 0,000 

Socialnovarstveni 

zavod 

Doma –4,433 0,000 

Bivalna skupnost Doma 2,633 0,000 
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Tabela 20 kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike v socialni vključenosti med 

stanovalci vseh treh nastanitev. Tabela 18 nam prikazuje povprečja točk pri različnih 

nastanitvah. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, so dosegle največje povprečje (22,50 

točk), sledijo jim osebe z ZMDR, ki živijo doma (19,87 točk), najslabše pa so področje socialne 

vključenosti ocenjevale osebe, ki živijo v socialnovarstvenih zavodih (15,43 točk). Osebe z 

ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, in tiste, ki bivajo doma, so svojo socialno vključenost 

ocenile pomembno bolje kot tiste, ki stanujejo v socialnovarstvenem zavodu. To pomeni, da 

dano hipotezo potrdimo. 

Rezultate na področju socialne vključenosti oseb z ZMDR sem predvidevala iz lastnih izkušenj. 

Kolikor se namreč pogovarjam z ljudmi, ki nimajo znanj s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike in podobnih strok, imajo večinoma negativna, celo odklonila mnenja do 

prebivalcev, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih. Veliko jih reče, da je to dom za »norce«, 

da tam živijo »prizadeti« ljudje. Tudi na socialnih omrežjih in v vsakdanjih pogovorih sem že 

zasledila takšna in drugačna posmehovanja glede bivanja v socialnovarstvenih zavodih, npr. 

neobičajno, posebno, drugačno obnašanje je bilo pospremljeno s stavkom »(ime zavoda) 

kliče/vabi« ali »Ti si za v/na (ime zavoda).« Socialnovarstveni zavodi še vedno v ljudeh 

vzbujajo neprijetne občutke. Morda je prav nepoznavanje ZMDR in še vedno živ vpliv 

preteklosti ovira, zaradi katere se ljudje ne odločijo sprejeti medse osebe z ZMDR. Gre namreč 

za obojestranskost. Osebe z ZMDR ne morejo biti dobro socialno vključene v okolje, če jih 

ljudje ne sprejemajo medse. Najverjetneje odrivanje oseb z ZMDR v njih sproži neprijetne 

občutke in zato ne poskušajo vzpostaviti stika s krajani, skupnostjo. Morda so se že srečali z 

ljudmi iz okolice in so bili deležni zafrkavanja, zmerjanja, žaljenja ali drugih bolečih izkušenj, 

kar je botrovalo k temu, da niti nočejo biti del skupnosti krajanov. Rezultati na tem področju so 

zelo nizki, kar je zaskrbljujoče. Na drugi strani pa imamo bivalne skupnosti in dom, kjer imajo 

osebe z ZMDR na podlagi pridobljenih podatkov boljše izkušnje s sokrajani. Te osebe so 

namreč poročale o višji stopnji socialne vključenosti. Ker živijo v običajnem (doma) ali bolj 

običajnem (bivalne skupnosti) okolju, jih ljudje mogoče ne smatrajo kot nekaj posebnega, 

drugačnega ter jih zato pogosteje sprejmejo medse, povabijo na pijačo, klepet ali druženje. 

Razlika se lahko pojavi že v poznavanju družine osebe z ZMDR, npr. krajani, ki poznajo 

družino, v kateri je oseba z ZMDR, in njeno zgodbo, se bodo najverjetneje drugače obnašali do 

nje ter jo bolj odprto sprejeli kot pa krajani, ki oseb v zavodu sploh ne poznajo (oseb je preveč 

ter prihajajo iz različnih koncev Slovenije). 

Kot sem omenila, osebe z ZMDR, ki bivajo v zavodih, pogostokrat prihajajo iz različnih krajev 

po Sloveniji. To pomeni, da so se morale v zavod iz svojega domačega kraja preseliti, včasih 

tudi iz druge pokrajine oz. dela Slovenije. To za seboj pripelje različne posledice, ena teh je 

lahko nepoznavanje novega okolja, nedomačnost ter nepoznavanje ljudi v okolju. Tudi to je 

razlog, da se osebe, ki bivajo v zavodih, počutijo manj vključene v okolje. Osebe, ki živijo 

doma, verjetno svoje okolje, sosede, sosesko razmeroma dobro poznajo, prav tako ljudi v njej. 

Morda bi lahko bil to razlog, da so izkazali višjo stopnjo socialne vključenosti. Tudi v bivalnih 

skupnostih je po moji izkušnji iz opravljanja raziskave večinoma tako, da v njih živijo osebe, 

ki prihajajo iz bližnjega okoliša, občine ipd. Če npr. osebe z ZMDR izhajajo iz Ljubljane, je 

prav, da jim je omogočeno bivanje v Ljubljani ali v njeni okolici, razen če se osebe same ne 

odločijo drugače. 
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Naslednja možna razlaga za tako nizko stopnjo socialne vključenosti oseb, ki bivajo v zavodu, 

je lahko, da enostavno nimajo potrebe po druženju in vključevanju v skupnost, saj je v zavodu 

dovolj ljudi, aktivnosti in osebja, ki jih animira. Tudi Hayden idr. (1996) so izpostavili, da je v 

zavodih organiziranih veliko dejavnosti, ki tamkajšnje prebivalce zaposlijo, zabavajo in 

dvigujejo kvaliteto življenja, vendar pa je lahko posledica tudi, da se stanovalci v večji meri 

družijo le med sabo. Morda zaradi obilice možnosti medsebojne družbe niti ne čutijo potrebe 

po sklepanju prijateljstev in druženju z ljudmi izven zavoda. Po drugi strani pa morda osebe, ki 

živijo doma, čutijo večjo potrebo, da vsake toliko časa zapustijo svoj dom in se udeležijo kakšne 

prireditve, obiščejo prijatelje, sosede. Predstavljam si namreč, da starši nimajo toliko časa za 

animiranje svojih odraslih otrok kakor osebje v instituciji, ki jim je skrb za dobro kvaliteto 

življenja stanovalcev v zavodih pravzaprav služba. Prav tako v bivalnih skupnostih živi malo 

ljudi, zato verjetno čutijo večjo potrebo po spoznavanju novih ljudi ter vključevanju v skupnost, 

v kateri živijo. 

Zdi se mi, da je pri tem pomembno tudi število oseb z ZMDR, ki bivajo v določeni nastanitvi. 

Varuhi v bivalni skupnostih in starši odraslih oseb z ZMDR že organizacijsko lažje izpeljejo 

sprehod v mesto, spremstvo do različnih društev, organizacij, obisk kina, sodelovanje pri 

različnih prireditvah, akcijah, ki se dogajajo v kraju. Lažje imajo pregled nad osebami z ZMDR, 

enostavneje se organizira prevoz, če je potreben, lažje skrbijo za manjše število ljudi. Tudi to 

je lahko možen razlog, da so osebe, ki bivajo v bivalni skupnosti ali doma, ocenile, da so dobro 

vključene v okolje. V zavodih pa je ljudi z ZMDR veliko, zato je potrebno veliko organizacije, 

če se načrtuje skupen obisk kraja, izlet ipd. Potrebnega je več osebja, tudi prevozi do različnih 

društev ali organizacij (če zavod ni lociran v večjem kraju) so dražji, potrebnega je več 

načrtovanja. Zato se večkrat odločijo, da na izlet/nakupe/mesto/prireditve odpeljejo le nekaj 

stanovalcev. Če nekateri izostanejo, pridejo na vrsto naslednjič. Spodbudno se mi zdi, da tudi 

v zavodih poskrbijo za socialno vključenost oseb z MDR, npr. za obisk kulturnih, športnih 

prireditev ter drugih izletov in ogledov, sprašujem se le, kolikokrat pride na vrsto za kaj 

takšnega posamezna oseba, ki si tega želi. 

Poglavitni razlog za boljšo socialno vključenost oseb, ki bivajo v bivalnih skupnostih in doma, 

se mi zdi, da te osebe živijo v skupnosti, v običajnem okolju, niso izključene iz mesta dogajanja. 

Socialnovarstveni zavodi pa so bili in so nekateri še danes postavljeni na obrobje mest, nekateri 

tudi izven večjih središč, skupnosti, s čimer je stanovalcem omejen dostop do skupnosti.  

Socialna vključenost je odvisna tudi od možnosti, ki jih kraj nudi svojim prebivalcem, npr. 

vključitev v razna društva, prostočasne dejavnosti. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalnih 

skupnostih ali doma, imajo glede na moje izkušnje in pogovore z njimi več tovrstnih možnosti. 

Možen razlog za razliko v socialni vključenosti so lahko tudi različna pričakovanja oseb z 

ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti ali doma, ter tistih, ki bivajo v zavodu. Menim, da imajo 

osebe, ki bivajo doma ali v bivalni skupnosti, večja pričakovanja o vključenosti v skupnost, saj 

imajo zgled v svojih starših, sorojencih, prijateljih, sorodnikih, sosedih. Osebe v zavodih pa 

tega zgleda nimajo, saj jih obdajajo njim enaki ljudje, ki se ne udejstvujejo prav veliko v 

skupnosti. Zato menim, da bi bila potrebna velika spodbuda osebja, ki bi jim predstavila 

možnosti preživljanja prostega časa in udeleževanja raznih aktivnosti v kraju ter tudi volja in 

razpoložljivost osebja, ki bi jih pri tem spremljalo. 
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Zanimivo je, da so se pojavile pomembne statistične razlike tudi med tistimi, ki živijo doma in 

stanovalci bivalnih skupnosti. Slednji so poročali o pomembno boljši socialni vključenosti. 

Morda je razlog za takšen rezultat pretirana zaščita oseb, ki živijo doma. Problematiko omenjajo 

tudi Lačen (2001) ter A. M. Callus in I. Bonello (2017). Osebe, ki živijo v varnem zavetju 

staršev, se velikokrat ne odločajo za obiske pri prijateljih, doma se počutijo varne, sprejete, zato 

morda potrebe po večji socialni vključenosti niti nimajo. Tudi E. Novljan in D. Jelenc (2002) 

izpostavita, da osebe z MDR pogosto šele takrat, ko niso več v varnem zavetju doma, stkejo 

prava prijateljstva in pridobijo nova poznanstva. Osebe v bivalni skupnosti pa so na nek način 

že postale samostojnejše v svojem mišljenju, saj se same odločajo, kdaj bodo odšle ven, česa 

se bodo udeležile (npr. predstav, tekem, koncertov, praznovanj ipd.), seveda v dogovoru z 

varuhom. Vsekakor je spodbudno, da osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalni skupnosti, poročajo o 

visoki meri socialne vključenosti. 

Do podobnih zaključkov so prišli tudi Dusseljee idr. (2011). Ugotovili so namreč, da osebe v 

zavodih manj sodelujejo v skupnosti ter imajo manj stikov s sosedi ter drugimi ljudmi brez 

MDR, kot osebe, ki živijo v bivalni skupnosti ali doma s starši oz. skrbniki. L. Young idr. (1998) 

so po pregledu raziskav ugotovili, da so osebe z MDR v Avstraliji, ki so se preselile iz institucij 

v okoljsko podprta stanovanja, poročale o boljšem sodelovanju v skupnosti. Prav tako je A. 

Četina (2011) ugotovila, da so osebe z ZMDR, ki bivajo doma bolj socialno vključene kot 

osebe, ki bivajo v institucionalni obliki bivanja. Tudi J. Morris (1994) predstavi rezultate 

raziskave, v kateri so med drugim ugotovili tudi, da se osebe, ki živijo v zavodu, počutijo 

odmaknjene od običajnega življenja v skupnosti. Podobno J. Mckenzie idr. (2014) 

izpostavljajo, da so osebe z MDR v Južni Afriki izolirane od skupnosti ter da je potrebno še 

veliko delati na tem področju, da se bo stanje izboljšalo. Wolfensberger (1972, v Lačen, 2001) 

prav tako pravi, da naj bi se manjša skupina ljudi lažje vključila v običajno okolje, D. Jerman 

(1991) pa izpostavlja, da so bivalne skupnosti locirane v mestu, kar omogoča več stikov s 

prijatelji, sosedi, družino ter hkrati tudi boljšo dostopnost do različnih aktivnosti v skupnosti. 

Nasprotno od mojih ugotovitev pa sta M. Bilić in D. Bratković (2004) ugotovili, da so osebe, 

ki bivajo v bivalni skupnosti, le malo vključene v okolje. S krajani se ne družijo pogosto, večina 

jih ni včlanjena v društva ali organizacije, s sosedi se samo pozdravljajo. Prav tako E. Novaljan 

in D. Jelenc (2002) v predstavitvi projekta »Ocenjevanje kvalitete« izpostavita, da vodi 

premestitev oseb iz zavodov v bivalno skupnost v večjo izolacijo pri socialnih odnosih, kar se 

kaže tudi z manj socialnimi aktivnostmi v skupnosti. Tudi M. Chowdhury in B. A. Benson 

(2001) ugotavljata, da je nivo socialne integracije pri osebah, ki so se iz zavodov preselili v 

okolje, še vedno nizek. 

Sama sem v svoji raziskavi dobila spodbuden rezultat pri socialni vključenosti oseb z ZMDR, 

ki bivajo doma in v bivalnih skupnosti. Kljub temu sem ugotovila, da se je to področje izkazalo 

za najmanj kvalitetno pri vseh treh oblikah bivanja (seštevek točk je bil najnižji). Kot vidimo, 

tudi nekateri drugi avtorji to področje še vedno ocenjujejo kot slabše razvito. Tudi te rezultate 

moramo vzeti v razmislek ter se domisliti še kakšnih ukrepov in smernic, ki bodo osebam, ki 

živijo v bivalni skupnosti in doma, še posebej pa tistim, ki so nastanjeni v zavodu, omogočile 

še večjo mero vključenosti v običajno socialno okolje. 
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4 ZAKLJUČEK 

Namen magistrskega dela je bil raziskati, kako odrasle osebe z ZMDR ocenjujejo svojo 

kvaliteto življenja. Kvaliteta življenja se lahko med osebami z ZMDR razlikuje že glede na 

objektivne dejavnike, ki so jih deležne. V svoji raziskavi sem v obzir vzela kraj bivanja. Razlike 

v doživljanju kvalitete življenja sem preučevala glede na tri kraje bivanja, in sicer 

socialnovarstveni zavod, bivalno skupnost in bivanje v okviru lastne družine. 

Pomembno je, da zadovoljstvo s kvaliteto življenja v določeni nastanitvi preučujemo direktno 

pri njenih stanovalcih. Prav oni so prvi, ki občutijo pomanjkljivosti ter tudi kakovost in 

zadovoljstvo z življenjem v njej. To so namreč njihova občutenja, o katerih ne morejo namesto 

njih govoriti starši, prijatelji ali strokovni delavci. Omenjene nastanitve so njihov dom, zato je 

ključno, da jim prisluhnemo in njihova mnenja v čim večji meri upoštevamo. Glede na njihova 

občutenja, odgovore, pripombe, želje in potrebe se je potrebno vprašati: »Kaj še potrebujejo, 

da bodo zadovoljnejši z življenjem? Kaj jim bo omogočilo še kvalitetnejše življenje? Kaj lahko 

še naredimo v tej smeri?« 

V raziskavi je bilo udeleženih 90 oseb z ZMDR. 30 jih je živelo v socialnovarstvenem zavodu, 

30 v bivalni skupnosti in 30 doma v okviru lastne družine. Za preverjanje kakovosti življenja 

sem uporabila že obstoječ vprašalnik avtorjev Schalocka in Keitha (1993), ki meri kakovost 

življenja na štirih področjih, in sicer: splošno zadovoljstvo z življenjem, produktivnost in 

usvojena znanja in kompetence, samostojnost ter socialno vključenost. Vprašalnik sem 

prevedla in v manjši meri priredila za namene lastne raziskave. Z njegovo pomočjo sem 

ugotovila, da so se na vseh štirih področjih pokazale statistično pomembne razlike v zaznavanju 

kvalitete življenja glede na kraj bivanja. Moje ugotovitve so bile naslednje: 

1. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalnih skupnostih in doma, so področje splošnega 

zadovoljstva z življenjem ocenile pomembno bolje kot osebe, ki bivajo v 

socialnovarstvenih zavodih. Med bivalno skupnostjo in bivanjem doma ni bilo 

statistično pomembnih razlik. 

2. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalnih skupnostih, so področje produktivnosti in 

usvojenih znanj in kompetenc ocenile bolje kot osebe, ki bivajo doma, in pomembno 

bolje od stanovalcev socialnovarstvenih zavodov. Osebe z ZMDR, ki bivajo doma, so 

prav tako dosegle pomembno boljše rezultate od tistih, ki bivajo v socialnovarstvenih 

zavodih. 

3. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalnih skupnostih in doma, so področje samostojnosti 

ocenile bolje kot osebe, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih. Med bivalno skupnostjo 

in domom se niso pokazale statistično pomembne razlike. 

4. Osebe z ZMDR, ki bivajo v bivalnih skupnostih, so področje socialne vključenosti 

ocenile pomembno bolje kot osebe, ki živijo doma, in pomembno bolje od tistih, ki 

bivajo v socialnovarstvenih zavodih. Osebe z ZMDR, ki bivajo doma, so prav tako 

dosegle pomembno boljše rezultate od tistih, ki živijo v socialnovarstvenem zavodu. 

Če na kratko povzamem ugotovitve, lahko vidimo, da so osebe, ki bivajo v socialnovarstvenih 

zavodih, v primerjavi z ostalima dvema oblikama bivanja, poročale o slabšem subjektivnem 

doživljanju kvalitete življenja na vseh štirih področjih. O najbolj spodbudnih rezultatih so 
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poročali prebivalci bivalnih skupnosti. Osebe, ki so bivale doma, se od tistih, ki so bivale v 

bivalni skupnosti niso razlikovale na področjih splošnega zadovoljstva z življenjem ter 

samostojnosti, slabše rezultate pa so poročale na področjih usvojenih znanj, kompetenc in 

produktivnosti ter na področju socialne vključenosti. 

Kaj nam lahko rezultati, ki so jih poročali stanovalci različnih krajev bivanja, povejo? Menim, 

da so rezultati koristni predvsem za ozaveščanje vseh ljudi, ki delajo z osebami z ZMDR. Kot 

je iz rezultatov raziskave razvidno, so o najboljši kvaliteti življenja poročali stanovalci bivalnih 

skupnosti. To nam pove, da bi morali v prihodnosti poskrbeti in vlagati v ustanavljanje novih 

bivalnih skupnosti. Posebej bi bilo to priporočljivo za socialnovarstvene zavode, kjer so osebe 

poročale o najslabši kvaliteti življenja. Seveda ni moj namen, da magistrsko delo zaključim z 

ugotovitvijo, da bi bilo potrebno socialnovarstvene zavode zapreti. Tamkajšnji zaposleni se s 

svojim odnosom in predanostjo do dela po mojih izkušnjah zelo trudijo omogočati čim 

kvalitetnejše bivanje. Za nekatere osebe, še posebno tiste, ki imajo več zdravstvenih problemov 

ali pridruženih motenj, je bivanje v takšnem zavodu, kjer so 24 ur na dan na voljo zdravstvene 

službe, morda tudi najboljša rešitev. Vsekakor pa je poleg njih v zavodih tudi kopica ljudi, ki 

bi bila samostojnejšega življenja zmožna. Ravno zanje bi bile še posebej primerne bivalne 

skupnosti, ki bi jim omogočale samostojnejše in neodvisnejše življenje ter večjo vključenost v 

skupnost. Pomembno bi namreč bilo, da bi bile bivalne skupnosti odmaknjene od primarnega 

zavoda, da bi bile nameščene v običajno socialno okolje. To bi osebam, ki sedaj živijo v zavodu, 

omogočalo večjo stopnjo normalizacije, zavodi pa bi se približali procesu 

deinstitucionalizacije, ki je dandanes v razmahu v večini evropskih držav. 

Bivanje doma v okviru družine se je izkazalo kot druga najboljša oblika bivanja izmed 

raziskovanih treh. V določenih segmentih se je izkazalo, da so z njo osebe z ZMDR zadovoljne, 

v drugih pa zaostajajo za bivalno skupnostjo. Rekla bi, da je kakovost bivanja doma odvisna 

predvsem od pripravljenosti, razumevanja in znanj staršev glede oseb z ZMDR. Nekateri so za 

napredek, čim večjo stopnjo samostojnosti, produktivnost, vključenost osebe z ZMDR v okolje 

ipd. pripravljeni narediti zelo veliko, drugi nekoliko manj. Če starši za to nimajo volje, znanj 

ali pa so prisotni kakšni drugi razlogi (npr. slabši socialno ekonomski status), je vsekakor 

smiselneje odraslo osebo z ZMDR vključiti v kakšno drugo obliko bivanja (bivalno skupnost, 

zavod), kjer bo lahko napredovala. Vsekakor pa bo nekoč prišlo tudi do točke, ko starši za 

svojega otroka z ZMDR ne bodo več mogli skrbeti. Takrat je smiselno, da se skupaj z njim 

odločijo o primernih nastanitvah, ki so na voljo. 

Rezultati, pridobljeni z raziskavo, so lahko v razmislek celotni družbi. Dober vpogled lahko 

dajo vodilnim osebam v zavodih, ki razporejajo finance in se odločajo o tem, kako bodo porabili 

denar, ki ga prejmejo od države. Zavodi bi morali več denarja vlagati predvsem v ustanavljanje 

novih bivalnih skupnosti, ki bi osebam z ZMDR in drugim osebam s posebnimi potrebami 

omogočale prijetnejše in bolj dostojanstveno življenje. 

Poleg razlik med posameznimi kraji bivanja sem primerjala še število doseženih točk na 

raziskovanih področjih znotraj posameznega kraja bivanja. Ugotovila sem, da so v povprečju 

osebe, ki bivajo:  
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 v socialnovarstvenem zavodu, poročale o najboljši kvaliteti življenja na področju 

produktivnosti in kompetenc. Sledi splošno zadovoljstvo z življenjem, nato področje 

samostojnosti, najslabše rezultate pa so poročale glede svoje socialne vključenosti. 

 v bivalni skupnosti oz. stanovanjski skupini, poročale o najboljši kvaliteti življenja 

na področju splošnega zadovoljstva z življenjem. Sledi področje samostojnosti, nato 

področje produktivnosti in usvojenih kompetenc, najslabše pa so ocenile svojo socialno 

vključenost. 

 doma v okviru lastne družine, poročale o najboljši kvaliteti življenja na področju 

produktivnosti in kompetenc. Sledi področje splošnega zadovoljstva z življenjem, nato 

področje samostojnosti, najslabše pa so ocenili svojo socialno vključenost. 

Iz pridobljenih rezultatov vidimo, da so osebe z ZMDR, ne glede na obliko bivanja poročale o 

najmanj spodbudnih rezultatih na področju socialne vključenosti. Tudi to je alarmantna 

ugotovitev moje raziskave, ki poziva starše, prijatelje, sorodnike, strokovne delavce in vse, ki 

se ukvarjajo z osebami z ZMDR, k ukrepanju na tem področju. 

Rezultati raziskave so me spodbudili k razmišljanju in sestavljanju smernic, ki bi še povečale 

kvaliteto življenja na raziskovanih področjih v posameznih krajih bivanja. Upam, da bom 

morda strokovnim delavcem, ki delajo z osebami z ZMDR, ter staršem dala vsaj kakšno idejo, 

ki bi jo v prihodnosti lahko uresničili za boljšo kvaliteto življenja na posameznih področjih. 

Oblikovane smernice bom poslala ustanovam, kjer sem opravljala raziskavo. 

Prav tako si želim, da bi bila vprašanja, postavljena v uvodu magistrskega dela, bolj 

samoumevna, za kar pa je potreben čas in sprememba na ravni družbenega dojemanja teh oseb. 

Upam, da magistrsko delo in postavljene smernice vsaj koga spodbudi k razmisleku in trudu za 

doseganje čim kakovostnejšega življenja oseb z ZMDR. 

Znanstveni doprinos magistrskega dela so spoznanja, ki sem jih pridobila v teoretičnem delu o 

kvaliteti življenja glede na različne kraje bivanja ter ugotovitve lastne raziskave, v kateri so 

osebe z ZMDR poročale o doživljanju kvalitete življenja v svoji nastanitvi. Vpogled nam lahko 

da v njihovo razmišljanje, potrebe in želje, ki bi jih bilo smiselno v prihodnosti upoštevati. 

Doprinos k stroki pa so tudi smernice za izboljšanje kvalitete življenja, s katerimi sem skušala 

čim konkretneje predstaviti nekaj idej, nasvetov in predlogov za vse, ki delajo, živijo ali se 

kakorkoli drugače srečujejo z osebami z ZMDR. 

Seveda ima moja raziskava tudi določene omejitve. V vsaki od treh nastanitev je sodelovalo 30 

stanovalcev. Zavedam se, da bi z večjim vzorcem oseb z ZMDR pripomogla k še večji 

zanesljivosti rezultatov. Vprašalnik je vseboval le zaprt tip vprašanj, zato bi natančnejše in bolj 

obrazložene odgovore lahko dobila s kakšnim odprtim vprašanjem. Večkrat se je namreč 

zgodilo, da so mi osebe zaupale še več informacij v sklopu določenega vprašanja, ki pa so mi 

koristile pri sestavljanju smernic za izboljšanje kvalitete življenja. Uporabljen vprašalnik je 

vseboval le štiri področja, smiselno pa bi bilo, da bi v prihodnosti naredili raziskavo, ki bi pod 

drobnogled vzela več področij kvalitete življenja. Kot sem omenila, sem v raziskavo vključila 

tudi nekaj prebivalcev stanovanjskih skupin, kjer je osebam z ZMDR omogočeno še nekoliko 

samostojnejše življenje, vendar razlik med njimi in bivalnimi skupnostmi nisem ugotavljala, je 

pa to smiselna ideja za nadaljnje raziskovanje. 
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Osebam z ZMDR je potrebno dati glas. Pomembno je, da starši, strokovni delavci in drugi 

njihove želje in pripombe čim bolj upoštevajo in se tudi v prihodnosti trudijo omogočati čim 

optimalnejšo kvaliteto življenja. Želim si, da bi bile ugotovitve magistrskega dela in 

pripravljene smernice vsaj majhen korak v smer pozitivnih sprememb.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Smernice za dvig kvalitete življenja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Priloga 2: Anketni vprašalnik o kvaliteti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 
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Spoštovani! 

Sem Nika Kikelj, študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti na 

Univerzi v Ljubljani. V magistrskem delu sem raziskovala, kako osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju (ZMDR) ocenjujejo svojo kvaliteto življenja glede na to, kje živijo. 

Osredotočila sem se na tri oblike bivanja, in sicer na socialnovarstveni zavod, bivalno skupnost 

oz. stanovanjsko skupino ter bivanje doma v okviru svoje družine. Osebe, vključene v 

raziskavo, so imele priložnost poročati o svojem doživljanju kvalitete življenja na štirih 

področjih: splošno zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z usvojenimi znanji, kompetencami, 

produktivnostjo, omogočena stopnja samostojnosti v posameznem kraju bivanja ter ocena 

njihove socialne vključenosti. 

Verjamem, da se vsaka ustanova, zaposleni, starši ter drugi, ki delajo z osebami z ZMDR po 

svojih najboljših močeh trudijo, da glede na svoje zmožnosti zagotavljajo čim optimalnejše 

bivanje zanje. Kljub temu sem v svoji raziskavi ugotovila, da so osebe, ki bivajo v 

socialnovarstvenih zavodih v primerjavi z ostalima dvema oblikama bivanja, poročale o 

manjšem zadovoljstvu s kvaliteto tamkajšnjega življenja na vseh štirih področjih. Nasprotno so 

osebe, ki bivajo v bivalnih skupnostih in stanovanjskih skupinah, poročale o najboljši kvaliteti 

življenja. Osebe, ki so bivale doma, se od tistih, ki so bivale v bivalni skupnosti, niso razlikovale 

na področjih splošnega zadovoljstva z življenjem ter omogočeno samostojnostjo, slabše 

rezultate pa so poročale na področjih usvojenih znanj, kompetenc in produktivnosti ter na 

področju socialne vključenosti. 

Znotraj posameznih krajev bivanja so si področja raziskovane kvalitete življenja sledila tako, 

da so v povprečju osebe, ki bivajo: 

 v socialnovarstvenem zavodu, poročale o najboljši kvaliteti življenja na področju 

produktivnosti in kompetenc. Sledi splošno zadovoljstvo z življenjem, nato področje 

samostojnosti, najslabše rezultate pa so poročale glede svoje socialne vključenosti. 

 v bivalni skupnosti oz. stanovanjski skupini, poročale o najboljši kvaliteti življenja 

na področju splošnega zadovoljstva z življenjem. Sledi področje samostojnosti, nato 

področje produktivnosti in usvojenih kompetenc, najslabše pa so ocenile svojo socialno 

vključenost. 

 doma v okviru lastne družine, poročale o najboljši kvaliteti življenja na področju 

produktivnosti in kompetenc. Sledi področje splošnega zadovoljstva z življenjem, nato 

področje samostojnosti, najslabše pa so ocenile svojo socialno vključenost. 

Glede na pridobljene rezultate lahko vidimo, da osebe, ne glede na kraj bivanja, najslabše 

ocenjujejo svojo socialno vključenost, zato predlagam, da temu področju v prihodnosti 

posvetimo še več pozornosti. V okviru magistrskega dela sem skušala sestaviti nekaj smernic, 

idej in predlogov o tem, kako čim učinkoviteje spodbujati raziskovana področja za čim 

kakovostnejše življenje oseb z ZMDR. Smernice so namenjene staršem, zaposlenim, 

sorodnikom, prijateljem in vsem, ki delajo z osebami z ZMDR. Pri pisanju sem skušala čim 

bolj upoštevati zmožnosti posameznega kraja bivanja. Želim si, da bi med njimi tudi Vi našli 

kakšno koristno, ki bi Vam pomagala pri nadaljnjem delu. 
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SMERNICE ZA SPODBUJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA V 

SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU 

Smernice za spodbujanje večjega zadovoljstva z življenjem 

 Stanovalci naj imajo ob priselitvi v zavod možnost prinesti kakšno osebno stvar, ki jim 

bo popestrila sobo in jim priklicala večji občutek domačnosti (npr. osebne fotografije, 

namizno svetilko ali kakšno drugo osebno stvar, ki ima za osebo z ZMDR poseben 

pomen). 

 Pomembne informacije so lahko izpostavljene na oglasnem panoju (npr. o prihajajočih 

dogodkih, vozni red javnega prometa, informacije o izletih, jedilnik, rojstni dnevi 

stanovalcev ipd.). 

 Srčnost, toplina, fleksibilnost, pomoč in podpora, pripravljenost zaposlenih do dela in 

ustrezno znanje o značilnostih oseb z ZMDR ter drugih posebnih potrebah. 

 Fleksibilnost v zavodskih rutinah in navadah (npr. v času obrokov, počitka, prostega 

časa ipd.). 

 Pogosto spraševanje stanovalcev po njihovem počutju, zadovoljstvu z življenjem v 

zavodu (lahko v obliki osebnih pogovorov ali preko anketnih vprašalnikov. Teme so 

lahko zadovoljstvo s hrano, prostočasnimi dejavnostmi, zadovoljstvu z zaposlenimi 

ipd.). 

 Delavnice na temo zadovoljstva z življenjem v zavodu (npr. dan, posvečen izboljšavam 

in predlogom, kako bi lahko izboljšali kvaliteto življenja v zavodu). 

 Pripravljenost osebja, da prisluhnejo osebnim stiskam stanovalcev, in pomoč pri 

njihovem reševanju. 

 Ustanavljanje novih bivalnih skupnosti v okviru zavoda, kjer bi bilo stanovalcem 

omogočeno samostojnejše in kvalitetnejše življenje. 

Smernice za spodbujanje produktivnosti ter usvajanja novih kompetenc in znanj 

 Dela, ki ustrezajo sposobnostim vsakega posameznika. 

 Možnost preizkušanja osebe z ZMDR v različnih delih in aktivnostih, nato pa skupna 

odločitev o tem, kje bo oseba opravljala svoje delo. Pomembno je tudi upoštevanje želja 

in preferenc oseb z ZMDR. 

 Redni odmori med delom. Med njimi lahko zaposleni organizirajo različne dejavnosti 

(npr. gibalne vaje, skupinske igre ipd.), lahko pa prepustijo osebam z ZMDR, da 

počnejo, kar želijo. 

 Ohranjanje že naučenega znanja in urjenje drugih spretnosti (npr. urjenje spomina, 

koncentracije, pozornosti, ohranjanje spretnosti branja, pisanja, računanja). 

 Vključevanje stanovalcev v vsakdanja smiselna dela in zagotavljanje ustreznega plačila 

oz. nagrade za uspešno opravljeno delo (primeri dejavnosti: pomoč pri zalivanju rož, 

čiščenju, pomoč v kuhinji, npr. lupljenje krompirja, rezanje sadja, zelenjave ipd.). 

 Omogočanje vključevanja stanovalcev v različne projekte, tečaje in dejavnosti (npr. v 

povezavi z računalništvom, petjem, plesom, igranjem na inštrumente, ukvarjanjem z 

različnimi športi, učenjem tujih jezikov, različnih ročnih spretnosti (npr. šivanje, 

klekljanje ipd.), sprostitvenimi tehnikami ipd.). 
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 Urejenost zavoda, delovnega okolja, prostorov (npr. pripomočki naj bodo pospravljeni 

vedno na istem mestu, da jih oseba z ZMDR lahko najde). 

 Prijetno delovno okolje (npr. poslušanje glasbe ob delu, naravna svetloba, prostor za 

počitek in sprostitev). 

 Pomoč pri zaporedju korakov pri posameznih dejavnostih (npr. ček lista z zaporedjem 

korakov izdelave izdelka oz. izvedbe naloge. Osebe korakom sledijo, in ko jih opravijo, 

narišejo kljukico). 

 Predstavitev delovnega dne, posebnosti, aktivnosti, ki jih čakajo ob začetku dneva. 

 Timsko opravljanje določene naloge, dela (npr. vsaka oseba z ZMDR naredi določen 

segment naloge, ki je prilagojenim sposobnostim vsakega posameznika). 

Smernice za spodbujanje samostojnosti 

 Možnost samostojnega odločanja oseb z ZMDR o tem, kaj želijo imeti oblečeno. 

 Spodbujanje skrbi za osebno higieno, oblačenje, umivanje ipd. Stanovalcem naj bo 

omogočena čim večja samostojnost pri tovrstnih opravilih, zaposleni pa naj vztrajajo pri 

njihovi samostojni izvedbi kljub večji porabi časa. 

 Vključevanje stanovalcev v soodločanje o tem, kaj bo na jedilniku. V skupnih prostorih 

ali v jedilnici je lahko zvezek, v katerega lahko stanovalci zapišejo svoje želje glede 

obrokov. 

 Soodločanje stanovalcev zavoda o izletih, predstavah, koncertih, pohodih in drugih 

aktivnostih, ki jih zaposleni načrtujejo. Zaposleni lahko pripravijo več izvedljivih idej 

oz. predlogov, stanovalci pa lahko z glasovanjem odločijo in izberejo, česa se želijo 

udeležiti oz. kam želijo iti. 

 Osebe z ZMDR naj se imajo možnost samostojno odločiti, kako bodo porabile svojo 

žepnino. Strokovni delavci jih lahko pri tem usmerjajo, vendar naj ne odločajo namesto 

njih. 

 Osebam z ZMDR naj bo omogočeno, da se samostojno odločijo, kako bodo preživele 

svoj prosti čas. 

 Osebam z ZMDR naj bo omogočeno, da se same odločijo (oz. naj bo odločitev sprejeta 

v dogovoru z njimi), kdaj bodo zvečer odšle spat in kdaj bodo zjutraj vstale. 

 Če si osebe z ZMDR želijo hišnega ljubljenčka, naj jim bo želja omogočena (če je 

seveda uresničljiva). Zaposleni naj jim na razumljiv način razložijo, kako je potrebno 

za žival skrbeti (zadolžitve lahko napišejo ali narišejo na plakat, ki si ga lahko osebe z 

ZMDR nalepijo na steno v sobi). Če si osebe z ZMDR želijo žival, ki je ni mogoče imeti 

v zavodu, lahko v ustanovo povabite ljudi s temi živalmi ali organizirate izlet v okolje, 

kjer se lahko osebe z ZMDR srečajo z živalmi, ki so jim ljube. 

 Spodbujanje uporabe čajnih kuhinj za priprave enostavnih obrokov in nudenje pomoči 

pri osebah z ZMDR, ki tega niso zmožne samostojno narediti. Prav tako lahko osebo z 

ZMDR spodbudite, da pripravi obrok tudi za kakšnega svojega sostanovalca, ne samo 

zase. 

 Pohvale osebja ob uspešno izvedenih aktivnostih oseb z ZMDR. Pohvala bo morda 

osebo z ZMDR spodbudila, da se bo tudi naslednjič pri opravilu potrudila in ga skušala 

znova uspešno samostojno izvesti. 
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Smernice za spodbujanje socialne vključenosti 

 Vodeno raziskovanje okolice zavoda, še posebej ko je oseba z ZMDR v zavod 

preseljena iz bolj oddaljenih krajev. 

 Spodbude osebja in predstavitev pozitivnih vidikov vključenosti stanovalcev v različne 

dejavnosti v okolju. 

 Spodbujanje obiskov lokalnih prireditev, čistilnih akcij v kraju ipd. 

 Sistematično učenje uporabe javnega prevoza ali omogočanje kakšne druge vrste 

prevozov do večjih središč, če javni prevoz zavoda ne povezuje z večjimi središči 

dogajanja. 

 Dnevi odprtih vrat, ki bi omogočali krajanom spoznati zavod in njegove stanovalce. 

Pomembno je, da so takšni dnevi razširjeno oglaševani, da krajani vedo zanje. 

 Povabila različnih skupin ljudi v zavod (npr. osnovnošolci, srednješolci, vrtčevski 

otroci, upokojenci, plesne skupine, športna društva ipd.), ki bi za stanovalce organizirali 

različne aktivnosti, točke. Lahko pa je takšno srečanje organizirano tudi v obratni smeri 

(stanovalci zavodov obiščejo šole, društva ipd. ter se predstavijo z različnimi točkami). 

 Posvečanje pozornosti socialnim veščinam oseb z ZMDR. Te lahko osebje uri na 

različne načine (npr. igre vlog, socialne zgodbe, ogledi posnetkov in nato analiza ipd.). 

 Ohranjanje stikov z matično družino, sorodniki, prijatelji preko telefona, socialnih 

omrežij, pisem. 

 Udeleženost v društvih, ki niso namenjena samo osebam s posebnimi potrebami. Izbira 

društva naj temelji na močnih področjih osebe z ZMDR. 

 Spodbujanje stikov z okoliškimi prebivalci zavoda. 

 Spodbujanje prostovoljstva v zavodu (osebe z ZMDR lahko v spremstvu prostovoljcev 

obiščejo prireditve, predstave, gredo v kino, trgovino, knjižnico ali samo na sprehod 

izven zavodskega okolja). 
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SMERNICE ZA SPODBUJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA V BIVALNI (IN 

STANOVANJSKI) SKUPNOSTI TER DOMA 

Smernice za spodbujanje večjega zadovoljstva z življenjem 

 Osebni pogovori ali ankete na temo zadovoljstva z življenjem v bivalni skupnosti, 

možnost sovplivanja stanovalcev o odločitvah, ki se tičejo njihovega bivanja. 

 Zaposleni varuhi v bivalni skupnosti naj bodo srčni, fleksibilni, iznajdljivi, zmožni 

reševati probleme, ki se lahko med stanovalci pojavijo. Imajo naj ustrezno znanje o 

značilnostih oseb z ZMDR. 

 Odrasli osebi z ZMDR naj bo, če je mogoče, zagotovljeno imeti lastno sobo, kjer lahko 

uresničuje tudi svoje najintimnejše potrebe. 

 Zagotavljanje možnosti osebam z ZMDR v bivalni skupnosti do izbire, s kom si želijo 

deliti sobo. 

 Enakovredno vključevanje oseb z ZMDR v vsa gospodinja in druga opravila doma in v 

bivalni skupnosti.  

 Starši in varuhi naj odrasle osebe z ZMDR obravnavajo kot odrasle in ne kot otroke. 

Smernice za spodbujanje produktivnosti, kompetenc in znanj 

 Zagotavljanje del, ki bodo ustrezala sposobnostim osebe z ZMDR. 

 Možnost prehajanja med različnimi delavnicami v VDC-ju. 

 Možnost prehajanja med enotami VDC-ja in tako omogočanja čim več osebam z ZMDR 

raznovrstne izkušnje ter nova poznanstva in prijateljstva. 

 Redni odmori med delom, med katerimi lahko zaposleni organizirajo različne dejavnosti 

(npr. skupinske igre, gibalne vaje ipd), lahko pa osebam ZMDR dajo možnost, da jih 

izkoristijo, kakor želijo.  

 Zagotavljanje integrirane zaposlitve za čim večje število oseb z ZMDR. 

 Ohranjanje veščin, ki so jih osebe z ZMDR pridobile tekom izobraževanja (npr. branje, 

pisanje, računanje, urjenje spomina, koncentracije, pozornosti ipd.). 

 Vključevanje oseb z ZMDR v različne projekte, tečaje in dejavnosti, kjer lahko 

pridobivajo nova znanja in kompetence (npr. v povezavi z računalništvom, petjem, 

plesom, igranjem na inštrumente, ukvarjanjem z različnimi športi, učenjem tujih 

jezikov, različnih ročnih spretnosti (npr. šivanje, klekljanje ipd.), sprostitvenimi 

tehnikami ipd.). 

 Urejenost delovnega okolja (pripomočki naj bodo dostopni vedno na istem mestu, 

delavnice naj vsebujejo kotiček za sprostitev, primerna osvetljenost, poslušanje glasbe 

ob delu ipd.). 

 Enostavna navodila za delo. 

 Inštruktorji naj bodo pripravljeni pomagati osebi z ZMDR. Za lažje dojemanje lahko 

pripravijo ček listo korakov določenega opravila, ki lahko vsebuje kratke stavke ali 

slikovno gradivo, ki je v pomoč osebi z ZMDR. 

 Spodbujanje timskega dela med osebami z ZMDR. 

 Predstavitev delovnega dne in morebitnih posebnosti, ki jih čakajo v dnevu. 
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Smernice za spodbujanje samostojnosti 

 Vsak član družine oz. bivalne skupnosti naj bo v dnevu zadolžen za določena opravila, 

ki naj bodo zapisana na večjem listu na vidnem mestu (Opravila so lahko zapisana v 

obliki tabele. Na vrhu posameznega stolpca z opravili je lahko fotografija vsakega člana 

družine oz. bivalne skupnosti, da se je lažje znajti.). Ko opravilo naredijo, ob njem 

narišejo kljukico. Na podoben način lahko sestavite tudi tedenski razpored zadolžitev. 

 Vključevanje oseb z ZMDR v vsakdanje dejavnosti in opravila doma in v bivalni 

skupnosti. 

 V bivalni skupnosti se lahko skupinsko uskladite in dogovorite o uri, ko naj bi stanovalci 

med tednom odšli spat in ko naj bi vstali. Med vikendi naj bo stanovalcem omogočena 

svobodna odločitev o tem. 

 Spodbujanje oseb z ZMDR za čim samostojnejše raziskovanje soseske, uporabo javnega 

prevoza, obisk zdravnika, zobozdravnika, rokovanje z denarjem ipd. 

 Spodbujanje samostojnega odločanja o tem, kako bodo porabili svoj denar. 

 Spodbujanje samostojne skrbi za osebno higieno. 

 Spodbujanje samostojnega odločanja o tem, kako želijo preživeti svoj prosti čas. 

 Spodbujanje samostojne priprave hrane, znanja o uporabi različnih kuhinjskih 

pripomočkov in drugih naprav (npr. osnovna uporaba pralnega in pomivalnega stroja 

ipd.). 

 Pohvale staršev in varuhov ob uspešno samostojno izvedeni nalogi. Osebe z ZMDR 

bodo morda spodbudile, da se bodo tudi naslednjič potrudile pri njej. 

Smernice za spodbujanje socialne vključenosti 

 Vodenje oseb z ZMDR pri spoznavanju soseske, kraja, nato pa spodbujanje čim 

samostojnejšega gibanja v njem. 

 Učenje uporabe javnega prevoza, ki bi osebam z ZMDR omogočal večjo mobilnost in 

s tem obiske raznih prireditev, predstav, tekem ipd., kjer bi imele možnost spoznati ljudi 

in vzpostaviti nova poznanstva. 

 Vključenost oseb z ZMDR v društva, ki so namenjena tudi osebam brez posebnih 

potreb. Izbira društva naj temelji na močnih področjih osebe z ZMDR. 

 Spodbujanje oseb z ZMDR, da se udeležijo različnih opravkov (npr. spremljanje 

staršev, ko gredo na banko, pošto, v trgovino, na občino, k frizerju ipd.). 

 Spodbujanje oseb z ZMDR k udeležbi na lokalnih prireditvah, čistilnih akcijah ali pri 

drugih običajih in navadah, ki so značilne za kraj. 

 Prebivalci bivalnih skupnosti lahko za večjo socialno vključenost naredijo čajanko ali 

piknik za okoliške prebivalce ter se jim na ta način predstavijo. 

 Učenje oseb z ZMDR ustreznih komunikacijskih veščin, ki ga izvajajo starši, varuhi in 

drugi strokovni delavci. 

 Varuhi naj osebe z ZMDR v bivalnih skupnostih spodbujajo k ohranjanju stikov z 

družino preko obiskov, pisem, telefonskih pogovorov, spletnih omrežij ipd. 

 Spodbujanje k povabilom prijateljev na dom oz. v bivalno skupnost. 
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 Spodbujanje stikov s sosedi in povabil na klepet, kavo, sok ipd. in spodbujanje 

medsosedske pomoči pri raznih opravilih. 

 Vodenje pri uporabi socialnih omrežij oseb z ZMDR. 
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PRILOGA 2                 

                   

Pozdravljen/-a! 

Sem Nika Kikelj, študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani. V svojem magistrskem delu želim raziskati, 

kako si zadovoljen/-a s svojim življenjem. Ljudje smo z nekaterimi stvarmi v življenju zadovoljni, z drugimi malo manj. Pred tabo je vprašalnik1, ki obsega 40 

vprašanj, na katera odgovoriš tako, da obkrožiš enega od treh ponujenih odgovorov. Prosim te, da odgovoriš na vsa zastavljena vprašanja. Razmisli o tem, kje 

živiš, kje in kaj delaš, kakšne so tvoje dnevne aktivnosti, o družini, prijateljih, osebju … Ni pravilnih in napačnih odgovorov, prosim pa te, da si pri reševanju 

vprašalnika iskren/-a in da obkrožiš odgovor, ki najbolj velja zate. Vprašalnik je anonimen, kar pomeni, da nihče ne bo vedel, da si ga rešil/-a ravno ti. Pri 

vprašanjih oziroma področjih, kjer se bo izkazalo, da si manj zadovoljen/-a, bomo skušali izboljšati nekatere okoliščine, kolikor bo le mogoče. Že vnaprej se 

iskreno zahvaljujem za sodelovanje in ti želim vse dobro. 

 

Najprej prosim, da obkrožiš, katerega spola si, in zapišeš, koliko let imaš. 

 

Spol:  MOŠKI   ŽENSKA 

 

Starost: _________  

 

Obkroži, kje bivaš:  SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD    BIVALNA SKUPNOST   DOMA 

 

 

  

                                                
1 Vprašalnik je prevod vprašalnika Quality of life questionnaire avtorjev Schalocka in Keitha (1993). 
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NAVODILO: Pri vsakem vprašanju obkroži enega od treh podanih odgovorov, ki zate najbolj velja. 

 

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 

1. Kako si zadovoljen/-a s svojim življenjem? 

 

zelo srednje malo 

2. Koliko se zabavaš v življenju? 

 

zelo srednje malo 

3. Kakšno je tvoje življenje v primerjavi z drugimi ljudmi? 

 

boljše enako dobro slabše 

4. Kako bi ocenil/-a stvari, ki so se ti v življenju zgodile? 

 

zelo dobre, koristne srednje dobre, 

sprejemljive 

Nad večino sem bil/-a 

razočaran/-a. 

5. Kako si zadovoljen/-a s svojim trenutnim domom oz. krajem, kjer 

živiš? 

 

Zelo sem zadovoljen/-a. Še kar sem zadovoljen/-

a. 

Nisem zadovoljen/-a. 

6. Ali meniš, da imaš več ali manj problemov kot ostali ljudje? 

 

manj kot ostali enako kot ostali več kot ostali 

7. Kolikokrat se počutiš osamljen/-a? 

 

zelo redko včasih zelo pogosto 

8. Ali se velikokrat počutiš izključen/-a iz družbe? 

 

redko oz. nikoli včasih ponavadi oz. skoraj 

vedno 

9. Kako uspešen/-a misliš, da si, v primerjavi z drugimi ljudmi? 

 

bolj kot drugi enako kot drugi manj kot drugi 

10. Si povezan/-a s svojimi družinskimi člani (oče, mati, sestre, bratje 

…)? 

 

Sem enakovreden/-a 

član/-ica družine. 

Glede tega imam 

mešane občutke. 

Nikoli se nisem 

počutil/-a kot član/-ica 

družine. 
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KOMPETENCE, ZNANJA, PRODUKTIVNOST 

11. Kako dobro meniš, da so te usposabljanja, šola, treningi pripravili 

za delo, ki ga sedaj opravljaš? 

 

zelo dobro še kar dobro bolj slabo 

12. Ali meniš, da je tvoje delo enako smiselno kot delo drugih ljudi? 

 

da verjetno da Ne, nisem prepričan/-a. 

13. Kako bi ocenil/-a svojo uspešnost pri delu? 

 

Zelo sem uspešen/-a, 

tudi drugi tako pravijo. 

Uspešen/-a sem, vendar 

mi tega nihče ne pove. 

Pri delu imam veliko 

težav. 

14. Kako se osebje/ljudje obnaša/-jo do tebe pri delu? 

 

enako kot do vseh 

drugih  

malce drugače kot do 

drugih 

drugače kot do drugih  

15. Kako zadovoljen/-a si s pridobljenimi znanji in izkušnjami, ki si 

jih pridobil/-a pri delu? 

 

Zelo sem zadovoljen/-a. Še kar sem zadovoljen/-

a. 

Nisem zadovoljen/-a. 

16. Ali si se naučil/-a kakšnih novih stvari/veščin, ki bi ti lahko 

pomagale najti drugo oziroma boljše delo? 

 

da Nisem prepričan/-a. ne 

17. Ali misliš, da si za svoje delo dovolj plačan/-a? 

 

da včasih ne 

18. Ali pri delu dobiš dovolj denarja, da si lahko kupiš stvari, ki si jih 

želiš? 

 

da Čakati moram veliko 

časa, da zberem dovolj 

denarja. 

Ne morem kupiti, kar si 

želim. 

 

19. Ali si zadovoljen/-a z ugodnostmi, ki ti jih prinaša delo (na primer 

izleti, darila, praznovanja, pikniki …)? 

 

da še kar ne 

20. Kako pogosto so ob tebi osebe, ki nadzirajo tvoje delo? 

 

Samo kadar potrebujem 

pomoč. 

Večkrat preverjajo, 

kako opravljam svoje 

delo. 

Ves čas nadzorujejo, 

kako opravljam svoje 

delo. 
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SAMOSTOJNOST 

21. Na podlagi česa si se odločil/-a ali se odločaš, kaj boš počel/-a pri 

delu? 

 

Odločil/-a sem se 

glede na plačo, 

interese in ugodnosti, 

ki jih lahko pridobim. 

Delam tisto, kar mi je 

bilo na razpolago in kar 

sem lahko dobil/-a. 

Drugi mi predlagajo, 

kaj naj delam. 

22. Kdo se odloči, kako boš zapravil/-a svoj denar? 

 

Jaz se odločim. Jaz, vendar se o tem 

pogovorim z drugimi. 

Drugi odločijo. 

 

 

23. Ali se za obisk pri zdravniku, zobozdravniku dogovoriš sam/-a? 

 

da Včasih me naročijo drugi 

(npr. osebje, družina …), 

včasih sam/-a. 

Nikoli se ne dogovorim 

sam/-a. 

 

24. Ali lahko sam/-a odločaš o tem, kdaj boš odšel/-a spat, kdaj boš 

jedel/-a, se zabaval/-a? 

 

Da, vedno se odločim 

sama. 

Včasih se odločim sama. Ne, o tem odločajo 

drugi. 

25. Kdaj te lahko obiščejo prijatelji? 

 

Kadar koli si želim. Kadar koli, le da se 

moram o tem najprej 

pogovoriti z osebjem, 

starši, skrbniki. 

samo ob določenih 

dnevih 

26. Ali imaš ključe, ki jih potrebuješ? 

 

Imam vse ključe, ki 

jih potrebujem 

(vhodna vrata, soba).  

Imam samo nekatere 

ključe (npr. svoje sobe). 

Nimam ključev, ki jih 

potrebujem oz. želim. 

27. Ali imaš lahko hišnega ljubljenčka, če si ga želiš? 

 

da Verjetno da, ampak bi 

moral/-a najprej vprašati. 

ne 

 

 

28. Ali imaš koga, ki skrbi zate in ti pomaga pri negi in osebni higieni 

(npr. umivanje, oblačenje)? 

 

ne Da, kadar ga potrebujem. da, vedno 

29. Ali te kdaj ljudje, s katerimi živiš, užalijo, zafrkavajo, ustrahujejo, 

razjezijo? 

 

ne da, večkrat na mesec da, skoraj vsak dan 
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30. Kako bi opisal/-a svoje življenje? 

 

svobodno Včasih drugi planirajo 

moj dan. 

Pogosto ne morem 

početi, kar bi si želel/-a. 

 

SOCIALNA VKLJUČENOST 

31. V koliko organizacij, društev, klubov, skupin (tudi verskih) si 

vključen/-a? 

 

2–3 1 0 

32. Kako zadovoljen/-a si s temi organizacijami, društvi, skupnostmi, 

klubi …? 

 

zelo še kar Nisem zadovoljen/-a 

oziroma jih ne 

obiskujem. 

33. Ali si zaskrbljen/-a, da ne boš uspel/-a izpolniti pričakovanj drugih 

ljudi? 

 

da, včasih redko nikoli ali ves čas 

 

34. Kolikokrat na teden govoriš s svojimi sosedi? 

 

skoraj vsak dan enkrat ali dvakrat na 

teden 

skoraj nikoli 

35. Kolikokrat te pridejo prijatelji obiskat na tvoj dom? 

 

kar pogosto včasih redko ali nikoli 

36. Kako pogosto se udeležiš različnih koncertov, iger, zabav? 

 

3–4 krat na mesec 1–2 krat na mesec redko ali nikoli 

37. Ali meniš, da aktivno sodeluješ, pomagaš, kadar se v tvojem kraju 

kaj dogaja (npr. prireditve, čistilne akcije …)? 

 

da še kar redko ali nikoli 

 

 

38. Ali si želiš živeti v partnerskem odnosu (s punco/fantom)? 

 

Imam možnost dobivati 

se s komer koli želim 

oziroma sem že 

poročen/-a. 

Imam omejene 

možnosti pri izboru 

partnerja. 

Nimam možnosti imeti 

partnerja. 

 

39. Kako se do tebe obnašajo sosedje? 

 

Povabijo me na kavo, 

klepet … 

Pozdravijo me. Nimamo nobenih 

stikov, izogibajo se me. 

40. Za konec – kako bi z eno besedo opisal/-a svoje življenje? odlično dobro  ničvredno 

 


