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IZVLEČEK 

Koncept kvalitete življenja predstavlja osebam z motnjami v duševnem razvoju temelj za 

oblikovanje kvalitetne podpore, ki posamezniku omogoča optimalen razvoj in dobrobit. 

Duhovnost kot ena izmed bistvenih dimenzij kvalitete življenja tako osmišlja posameznikovo 

izpolnjeno in smiselno življenje v skupnosti. Zato je naloga vseh strokovnjakov, ki delamo z 

osebami z motnjami v duševnem razvoju, da jim omogočamo pogoje, možnosti za razvoj in 

doživljanje teh dveh področij življenja, ki vplivata na njihovo funkcioniranje, zadovoljstvo, 

ozaveščanje doživljanja in napredek, hkrati pa predstavljata del posameznikovega podpornega 

sistema. S kvalitativno fenomenološko raziskavo smo s pomočjo skupinskih intervjujev 

preučili, kako odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju doživljajo duhovno življenje ter 

kakšne vplive ima to na njihovo kvaliteto življenja. Z njo smo želeli predstaviti osebno 

doživljanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, kar je z vidika preučevanja 

kvalitete življenja najbolj smotrno in z vidika izboljševanja služb podpore in osebnega 

planiranja podpore najbolj pomembno. Izsledki so pokazali, da osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju iščejo smisel življenja v odnosu, saj jim skupno delo, obroki, bivanje, 

obiski, druženja ob praznovanjih osebno veliko pomenijo. Želijo si imeti čas za umiritev in 

srečevanje z Bogom preko molitve, pogovorov, obiska svetih maš, romanj. Smisel življenja 

jim predstavljajo različne oblike srečevanj in pristna prisotnost v trenutnem času, ki jo 

doživljajo preko osebnih stikov z drugimi, umirjanja z glasbo ali duhovnega stika z Bogom in 

drugimi ljudmi preko molitve. Duhovnost tako pozitivno vpliva na doživljanje izboljšanja 

kvalitete življenja. Na podlagi individualnih doživljajskih zgodb smo podali konkretne 

smernice za strokovne delavce na področju oblikovanja duhovnega programa, obenem pa 

spodbudili razmislek o pomenu duhovnosti. 

 

Ključne besede: kvaliteta življenja, duhovnost, osebe z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju. 

 

  



ABSTRACT 

The concept of quality of life represents to people with intelectual disabilities a foundation to 

shape quality support, which enables an optimal development and welfare for each individual. 

Spirituality as one of the essential dimensions to the quality of life gives meaning to the 

individual’s life in a community. Therefore, the job of all experts who work with people with 

intelectual disabilities is to create opportunities and conditions for development and 

experience these two parts of life, which affect their activity, satisfaction, informing their 

experience and progress. Simultaneously these parts of life represent a part of an individual’s 

support system. With a qualitative phenomenological research and the help of group interview 

we examined how adult people with intelectual disabilities incorporate spirituality into their 

lives and whether this affects their quality of life. With this research we wanted to present a 

personal experience of people with intelectual disabilities, which is most sensible to do with 

respect to examining the quality of life, improvement of expert support service, and the 

personal planning of support. The results have shown that people with intelectual disabilities 

search the meaning of life in relationships as working together, meals, residence, visits, and 

celebrations mean a tremendous amount to them. They want to have time to calm down and 

meet with God through prayer, conversations, going to Mass, and pilgrimages. They find the 

meaning of life in various social gatherings and authentic presence in the moment, which they 

experience through personal contacts with other people, calming down with music or spiritual 

connection with God and other people through prayer. In this sense, spirituality positively 

affects the experience of improving the quality of life. Based on individual experience we 

provided concrete guidelines for experts on how to structure a spiritual programme and 

encouraged them to give the meaning of spirituality serious consideration. 

Key words: the quality of life, spirituality, people with moderate intelectual disabilities 
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SEZNAM KRATIC:  

Oseba= posameznik, se navezuje na skladen splet različnih med seboj vplivajočih značilnosti, 

bio-psiho-socialno-duhovne razsežnosti, ki tvorijo funkcionalno celoto individuuma 

MDR= motnje v duševnem razvoju 

OMDR= oseba/e, posameznik/ca z MDR, v analizi krajše oseba/e ali udeleženec/ci 

(raziskave) 

OZMDR= oseba/e z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

KŽ= kvaliteta življenja 

SES- socialno ekonomski status 

DSO=Dom starejših občanov 

Presežno/nadnaravno/višje- navezuje se na transcendenco in obstoj Božjega  
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I. UVOD 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) so v svoji različnosti 

posamezniki, ki imajo podobne potrebe kot vsi mi. Ene izmed teh potreb so tudi duhovne 

potrebe, ki jih dandanes še vedno marsikdaj spregledamo, četudi predstavljajo eno izmed 

osnovnih pravic vsakega posameznika. Duhovnost predstavlja dimenzijo kvalitete življenja   

(v nadaljevanju KŽ) kot multidimenzionalnega interaktivnega koncepta, ki je skupen vsem 

osebam, tudi OMDR, obenem pa ravno dimenzija duhovnosti zajema vse ostale dimenzije v 

skladno celoto, torej emancipatorni koncept kvalitete življenja (Liegeois, 2014). Poudariti 

velja torej pomen duhovnosti za slehernega človeka, v tem magistrskem delu se osredotočamo 

predvsem na njen pomen za OZMDR. V želji po oblikovanju kvalitetnih služb pomoči in 

podpore vsem odraslim OMDR, čemur se v aktualnem socialnem modelu daje velik poudarek 

z namenom izboljšanja kvalitete življenja OMDR, se vzporedno s tem kaže tudi potreba po 

razmisleku in sistemskemu pristopanju uvajanja duhovnosti v programe socialnega 

vključevanja. Duhovnost je namreč koncept, ki marsikateremu posamezniku pomaga pri 

iskanju njegovega smisla življenja bodisi v odnosu, delu, trpljenju, in mu nudi obogatene 

osmišljene življenjske izkušnje. Govorimo o eksistencialni potrebi vsakega posameznika, ki 

se odraža tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti, saj je duhovnost mogoče živeti le 

v odnosu, bodisi do nečesa višjega, Božjega, bodisi v odnosu do soljudi. Preko svojih 

duhovnih potreb lahko tudi OZMDR oblikujejo svoje življenjske smernice, sodelujejo v 

verski skupnosti, praznujejo in se veselijo življenja, za kar potrebujejo pomoč in podporo 

inkluzivnega okolja. Vsak človek naj bi bil izvorno duhoven, saj gre za edinstveno človeško 

lastnost. Od pogojev v okolju je odvisno, kako bo to duhovnost razvijal v odnosu do sebe, 

drugih in Boga. Duhovnost je tako nekakšna inspiracijska sila, ki posameznika motivira za 

življenje. Pri OZMDR pogosto opažamo, da te osmišljenosti ne čutijo, tudi zaradi 

nezadovoljenih osnovnih potreb. Potrebujejo namreč občutek globlje povezanosti, 

pripadnosti, sprejetosti, ljubljenosti in možnosti za raznolike dejavnosti, preko katerih bodo 

udejanjali svoje duhovno življenje in dosegali zadovoljstvo in izpolnjevanje. Na ta način bodo 

lahko občutili boljšo kvaliteto življenja. 

Tematika duhovnosti je zanimiva zaradi kompleksnosti, ki jo obsega, saj obstaja še marsikaj 

neodkritega. Zato smo si jo izbrali kot fenomen preučevanja, da delček že odkritega 

analiziramo, sintetiziramo in ovrednotimo z vidika specialno in rehabilitacijsko pedagoške 

stroke. Z znanstvenega vidika je nikakor ne želimo ukalupljati v okvirje znanstvenosti, saj bi 

tako lahko izgubila svoj pomen in vrednost; želimo pa jo na znanstveni vidik preučiti, da 

dobimo vpogled v dejansko ozadje tega pomembnega koncepta, ki bodisi zaradi predsodkov 

in napačnih stališč v enačenju duhovnosti z religioznostjo neupravičeno ostaja premalo 

raziskan in realiziran v praksi. Menimo in potrjujemo (na podlagi izsledkov spoznanj iz 

literature), da duhovnost obstaja ter da se je potrebno o njej začeti pogovarjati. Želimo, da bi s 

pričujočim magistrskim delom spodbudili stroko in družbo k premisleku o vplivih duhovnosti 

na kvaliteto življenja in k dejavnemu vključevanju le-te tudi v programe za odrasle OMDR. S 

tem bomo zagotavljali enakost posameznikov v njihovi različnosti in bolj celostno skrbeli za 

njihov osebni razvoj. Upamo, da bodo spoznanja predstavljala vir za napredek stroke in 

družbe, predvsem pa omogočila aktivno participacijo posameznikov z MDR pri odločanju o 

njihovem življenju in opolnomočenju s strani podpornih služb.  

Z obširno, interaktivno naravnano predstavitvijo različnih področij kvalitete življenja in 

duhovnosti v teoretičnem delu najprej predstavimo značilnosti OZMDR, vezane zlasti na 

duhovnost, v nadaljevanju koncept kvalitete življenja in v povezavi s tem koncept duhovnosti. 

Ob koncu teoretičnega dela raziščemo tudi dosedanje raziskave s tega področja, zlasti iz 

tujine, kajti pri nas tovrstno raziskovanje še ni razvito. V drugem delu predstavimo empirično 
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kvalitativno-fenomenološko raziskavo, preko katere smo raziskovali doživljanje duhovnega 

življenja OZMDR. Izsledke in ugotovitve strnemo v razpravo, ki jo povežemo s strokovnimi 

spoznanji drugih avtorjev in ob koncu podamo smernice za udejanjanje duhovnega programa 

v bivalnih skupnostih za odrasle OZMDR, kot pomoč strokovnim delavcem pri spoprijemanju 

s tem izzivom. 

''Nismo namreč človeška bitja z duhovnimi izkušnjami, smo duhovna bitja s človeškimi 

izkušnjami.'' (Gomez, 2015) 

Duhovnost je namreč izvorno človeška, predstavlja nam smisel življenja, obstoja, zato jo 

moramo začeti zavestno razvijati in krepiti. 

Op. a. Pojem posameznik, oseba se v pričujočem magistrskem delu nanaša tako na ženske kot 

moške. Uporabljen je zgolj zaradi lažjega zapisovanja in razumevanja izsledkov, ki jih 

predstavljamo z enakovrednim ozirom tako na ženske posameznice kot moške posameznike. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1. Značilnosti motenj v duševnem razvoju 

 

V prvi vrsti je ključno poudariti, da motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) niso 

edina značilnost, ki definirajo posameznika. Še več, sam pojem MDR ne zajema le motenj, 

težav, temveč na drugi strani predstavlja potenciale posameznika, edinstvenega individuuma, 

ki jih ob ustrezni podpori, razvijanju, pogojih lahko tudi izkazuje in uresničuje in tako kot vsi 

drugi prispeva k družbi, družbi raznolikosti, ki naj bi postajala združena v njej. Posameznik je 

tako najprej unikatna zgodba dragocenih lastnosti. 

Definicije opredeljujejo MDR kot sedanje stanje, ki je bilo v preteklosti in bo v prihodnosti, 

lahko drugačno (Lačen, 2001). Govorimo torej o razvojni lastnosti MDR, ki se kažejo v treh 

indikatorjih: nižjem intelektualnem delovanju, šibkejše razvitem adaptivnem vedenju in 

pojavu motnje pred dopolnjenim 18. letom starosti (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities, 2018; American Psychiatric Association, DSM-IV-TR, 2000 

v Colnerič in Zupančič, 2013; Teodorović in Bratković, 2005 po AAMR v Luckasson, 1992). 

Intelektualno delovanje je vezano na procese učenja, rezoniranja, problemskega reševanja, 

kjer se pri OMDR kažejo primanjkljaji in omejitve. Adaptivno vedenje obsega 3 glavna 

področja: konceptualne veščine, socialne veščine in praktične veščine (American Association 

on Intellectual and Developmental Disabilities, 2018). Na področju adaptivnega vedenja 

OMDR dosega bistveno nižje rezultate na vsaj dveh od naslednjih področjih: (Lačen, 2001; 

Hunt in Marshall, 2006) komunikacijskih sposobnostih, skrbi zase, opravljanju domačih 

opravil, znajdenju v okolju, funkcionalnih akademskih znanjih, samousmerjanju, zdravju in 

varnosti, prostem času in okupacijskih zmožnostih, delu ter medsebojnih socialnih 

sposobnostih. Jerman (2016 po AAMR, n.p.) pravi, da so MDR stanje šibkejših sposobnosti 

in zmožnosti, ki so posledica interakcije okolja in osebe. Gre torej za kontinuum značilnosti, 

ki sovplivajo na celotno funkcioniranje posameznika. V kolikor vidimo te šibkeje razvite 

sposobnosti kot nekaj vsakdanjega, kot del raznolikosti, s tem omogočimo OMDR možnost za 

razvoj njihove kvalitete življenja. (Četina, 2011) 

Ob tej opredelitvi je potrebno poudariti tudi 4 pomembne predpostavke, ki prispevajo k 

celovitejšemu razumevanju motenj v duševnem razvoju: (Hunt in Marshall, 2006; Jurišič, 

n.p.) 

1. Veljavno ocenjevanje upošteva kulturno in jezikovno raznolikost kot raznolikost v 

komunikacijskih in vedenjskih faktorjih. 

2. Ocenjevanje mora potekati ob sočasnem poznavanju okolja; motnje je potrebno 

obravnavati kot del sovplivanja okoljskih dejavnikov in dejavnikov posameznika. 

3. Šibka področja posameznika na adaptivnem področju obstajajo skupaj z močnimi 

področji, ki jih ima posameznik. 

4. Ob primerni podpori in strokovni pomoči so osebe zmožne napredovati na šibkejših 

področjih, kar vpliva na njihovo celostno funkcioniranje. 

Vse to dokazuje, da moramo OMDR videti celostno, kot splet posameznih močnih in šibkih 

sposobnosti, značajskih lastnosti, čustev, potreb, ki tvorijo funkcionalno celoto. Takšno 

videnje omogoča spoštovanje vsakega človeka kot neponovljivega in edinstvenega. Kljub 

temu je danes še vedno v uporabi klasifikacija MDR, ki temelji na intelektualnih 

sposobnostih OMDR in opredeljuje lažje, zmerne, težje in težke MDR. (Lačen, 2001; 

Teodorović in Bratković, 2005, Hunt in Marshall, 2006) Strokovno utemeljeni predlogi se 
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zato že dolgo časa nagibajo k novi socialni paradigmi in bolj funkcionalni opredelitvi MDR 

glede na stopnje pomoči, ki jo osebe potrebujejo, in sicer: občasno, omejeno, obsežno in 

vseobsegajočo. (Teodorovič in Bratković, 2005) 

Od stopnje pomoči bi bila odvisna tudi dejanska podpora osebam, usmeritve v ustrezne 

programe in individualno usmerjanje z namenom zmanjšanja stopnje pomoči in razvoja čim 

večje samostojnosti in izboljšanja kvalitete življenja. 

K temu pomembno prispevajo tudi prizadevanja za poimenovanje OMDR kot oseb. MDR ni 

namreč edina lastnost, ki jih definira, četudi vpliva na njihovo funkcioniranje. OMDR so 

primarno ljudje, odrasli, otroci, sinovi, hčere, bratje, sestre, prijatelji. Sodobno poimenovanje 

kaže na spoštljiv, enakopravnejši odnos do OMDR, četudi verjamemo, da se bodo glede na 

težnjo in potrebo po razvoju stroke, poimenovanja tudi v bodoče še spreminjala in prilagajala 

duhu časa. V kolikor bodo spremembe pozitivne, bodo več kot dobrodošle. (Jurišić, n.p.) 

1.1. Psihološke značilnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Kot smo že omenili so MDR razvojne motnje, ki vplivajo na posameznikovo celostno 

funkcioniranje. Pri posameznikih se odražajo na različne, njim individualne načine. (Hunt in 

Marshall, 2006). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ključnih področij psiholoških 

značilnosti OZMDR za našo obravnavano temo. 

1.2. Kognitivne značilnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Kognitivna sposobnost je pri OZMDR šibkejša. To vpliva na več področij kognicije: na 

zmožnost učenja, ki je tako omejena na konkretnejši nivo znanja; spomin, ki OZMDR 

omogoča procesiranje manjše količine informacij, na področju problemskega reševanja imajo 

manj strategij za reševanje novih, različnih, kompleksnih problemov, šibkeje so razvite 

njihove metakognitivne veščine (kot so načrtovanje, nadziranje kognitivnih procesov, 

vrednotenje, organizacija), selektivna pozornost, generalizacija. (Hunt in Marshall, 2006) 

Hkrati pa vedo veliko in so zelo motivirani za določena področja, ki njim osebno veliko 

pomenijo in jih zanimajo. (Jerman, 2016) 

1.3. Emocionalne značilnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Številne raziskave potrjujejo, da OZMDR doživljajo pogosteje pozitivna čustva kot pa 

negativna. Imajo pa šibkejše razvito kontrolo čustvovanja in s tem povezano ustrezno 

reagiranje primerno situaciji. Pogosta je tudi impulzivna težnja po zadovoljevanju lastnih 

potreb (Jerman, 2016) in hitro menjavanje razpoloženja (Pregelj, 1986). Pozitivna čustvena 

odzivnost pomaga OZMDR premoščati intelektualne primanjkljaje. Sposobnost empatije jim 

omogoča zaznavati čustveno naravnanost drugih, kar pogosto izkažejo z ljubečim odzivanjem 

(prav tam). OZMDR so bolj kot drugi obdarovane na ravni srca in odnosov, s čimer niso le 

bitja sprejemanja, temveč dajanja (Vanier, 2002). 

1.4. Socialne značilnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

OZMDR težje interpretirajo socialne situacije in se nanje primerno in pravočasno odzovejo. 

Pri določenih osebah je zaznati tudi nezrelo vedenje, kar pogosto povezujejo z  nižjo razvito 

čustveno kontrolo. Potrebujejo usmerjeno učenje. Težje sprejemajo socialna pravila in se 

nanje prilagajajo. Zaznavajo, da zaradi različnosti v intelektualnem funkcioniranju ne morejo 

dosegati pričakovanj okolja, kar lahko sproži neprimerno vedenjsko kompenzacijo. Tako 

lahko intelektualna težava postane življenjska. (Pregelj, 1986). Vendar so OZMDR lahko zelo 

ljubeče do drugih in dovzetne za razvijanje ter učenje socialnih in čustvenih spretnosti, ki jih 

lahko ob ustreznem programu izboljšajo (Hunt in Marshall, 2006). 
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1.5.  Značilnosti odraščanja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

1.5.1. Zgodnja in srednja odraslost oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Življenjska pot odraslega je specifična, saj ima v zgodnejših letih odraslosti že veliko 

preteklih izkušenj in spominov iz prejšnjih razvojnih obdobij, obenem pa je z mislimi in 

zanosom lahko usmerjen v prihodnost in bodoče izkušnje.  

Ključno potemtakem je, kako bo posameznik v odraslosti videl svoje pomembne razvojne 

naloge in kako jih bo lahko glede na danosti in vire uresničeval. Odraslost prinaša 

spremembe in nove položaje, pri tem pa se je posameznik primoran naučiti ravnanja v teh 

položajih in prilagajanja na spremembe, da je v življenju lahko uspešen in zadovoljen. 

(Bleeksma, 1999)  

Po naši trenutno veljavni zakonodaji posameznik pridobi s pravno-formalnega vidika pravice 

odraslih ljudi z dopolnjenimi osemnajstimi leti starosti. Posameznik tako sam samostojno 

prevzema odgovornost za svoja dejanja, sklepa posle, vstopi v zakonsko zvezo, ima volilno 

pravico, opravlja vozniški izpit … OMDR (z zmernimi, težjimi, težkimi motnjami) pa vse te 

pravice in dolžnosti pri osemnajstih letih niso dodeljene, saj jim pristojno sodišče ob sklepu 

centra za socialno delo lahko vzame opravilno sposobnost in s tem tudi vse prej omenjeno 

(Praček, 2006, v Četina, 2011). Obstajajo pa tudi izjeme. To je za nadaljnje razumevanje 

obdobja odraslosti in kvalitete življenja OZMDR pomembno vedeti. 

Razvoj in faze odraslosti pri OMDR potekajo enako kot pri ostali populaciji, le da so pri njih 

lahko opazna različna odstopanja zaradi razlike med kronološko in mentalno starostjo. (prav 

tam) 

Teodorović (1997 v Teodorović in Bratković, 2005) navaja sledeče kriterije odraslosti, ki so 

odvisni tudi od družbenih norm in značilnosti: 

1. Fizična dozorelost 

2. Psihična pripravljenost sprejeti družbene vloge 

3. Zakonski predpisi, ki določajo pravice in dolžnosti odraslih oseb 

Pri tem (prav tam) navaja tudi 2 pomembni značilnosti odrasle dobe: 

 Avtonomija 

 Kompetentnost (doseganje uspehov, mobilnost, izobraževanje) 

Pri tem je smiselno govoriti o procesu odraščanja kot nedokonč(an)em obdobju, saj vsak 

človek na svoj edinstven način doživlja odraslost in se tekom izkušenj, vplivov razvija celo 

življenje, postaja/postane neodvisen od svojih staršev, spoznava osebne vrednote, družbene 

vloge, kaže zanimanje za nasprotni spol in sam odloča o svojem življenju (prav tam). 

Temeljno značilnost odraslosti pri OZMDR smiselno strne Lačen (2001), ko pravi, da je 

težnja odraslega biti samostojen, neodvisen. Nekatere OZMDR pa ne bodo nikoli v 

življenju popolnoma samostojne, saj potrebujejo določeno stopnjo podpore, skrbi ali zgolj 

usmerjanja. Mnogi med njimi se nikoli zares ne uspejo osvoboditi od svojih staršev, 

skrbnikov, strokovnih delavcev v službi podpore in tako ostajajo na ravni nebogljenih otrok 

(Teodorović in Bratković, 2005 po Whittemore, Koegel in Langness, 1980, v Baker, 1991). 

Cilj za OZMDR, ki ga udejanjamo strokovni delavci, ki delamo z njimi, je, da jim 

omogočamo in zagotavljamo čim večjo stopnjo samostojnosti, kar pozitivno vpliva na 

njihov socialno-emocionalni vidik kvalitete življenja. Zato Lačen (po n.p., 2001) navaja 3 

bistvene komponente, ki se jih moramo zavedati v dobrobit OZMDR v odraslosti:  
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1. Konstruktivna aktivnost: oseba mora imeti pogoje za smiselne aktivnosti po svojih 

željah in zmožnostih. Konstruktivno aktivna je lahko oseba, ki jo okolje stimulira s 

primernimi vsebinami in primernim načinom komuniciranja. 

2. Emocionalna zadovoljenost: delo, ki ga posameznik opravlja, mu mora prinašati 

emocionalno ugodje, sicer je brezciljno in ga kot takega doživlja tudi posameznik. 

3. Osebna potrjenost: ljudje kot socialna bitja imamo prvinsko potrebo po potrditvi in 

pripadnosti preko aktivnosti, ki jih udejanjamo. V nasprotnem primeru postane 

življenje nesmiselno. 

K temu B. Jurišić (n.p.) dodaja, da so za odrasle OZMDR pomembne enake stvari kot za nas: 

zdravje, služba, partnerstvo, prijateljstvo itd. Izrednega pomena za posameznikov napredek in 

zmanjšanje možnosti stagnacije ali celo regresije je tako vseživljenjsko učenje, ne več toliko 

usvajanje učnih znanj, temveč življenjskih spretnosti, ki pripomorejo k večji samostojnosti, na 

ravni realnih ciljev. Potrebno je, da najdejo smisel v zaposlitveno-okupacijskih aktivnostih, 

aktivnem preživljanju prostega časa, sodelovanju z drugimi, druženju z vrstniki ipd. Vse to 

lahko vpliva tudi na doživljanje sebe in drugih, kar ima v obdobju odraslosti ključno vlogo. 

Potrebno je OZMDR učiti in navajati na dajanje in sprejemanje, zlasti pa na vključevanje in 

participacijo v družbi, za kar je potrebno osebe učiti tudi odgovornosti, samozagovorniških 

spretnosti idr. (prav tam).  

Odraslim OZMDR moramo zagotavljati ustrezne optimalne pogoje za boljšo KŽ. Ti pogoji 

so pravice, ki omogočajo ''odločitve na osnovi individualnih, resnično njihovih potreb, ne pa 

potreb, ki si jih je nekdo izmislil, da so njihove potrebe''. (Lačen, 2001, str. 21) Ob tem avtor 

navaja pravice družin in pravice OZMDR do izbire, ki so za našo temo pomembnejše: 

 Izhajati iz resničnih potreb OZMDR. 

 Od tuje pomoči prehajati na samopomoč OZMDR. 

 Razvijati partnerski odnos med OZMDR, družino, vrstniki, strokovnimi delavci. 

 V bistvenih življenjskih funkcijah doseči takšne enake pravice, ki so sicer različne, 

(ker smo si ljudje različni), a enako zadovoljijo objektivno različne potrebe. 

 Doseči resnično participacijo in integracijo na vseh ravneh in s tem kazati spoštljiv 

odnos do OZMDR. (Lačen, 2001; Nojič, 2012) 

Vanier (2002) pravi, da se pogosto zgodi, da OZMDR ne doživljajo izrazito svojega 

odraščanja, ker ne poznajo iskanja lastnega življenjskega ideala, kot željo po lastnem mestu 

v družbi, prispevanju in spreminjanju te družbe. Pogosto se zgodi, da imajo zaradi 

vključenosti v skupnosti, ki jim ne morejo zagotoviti individualnega izražanja in oblikovanja 

identitete, premalo možnosti izbire, prehitro preidejo iz otroštva v odraslost, pri čemer ostali 

ljudje v njihovi okolici odločajo o njihovem življenju in o tem, v čem bodo OZMDR našle 

svoj življenjski smisel. Ravno zato skupnosti Barke širom sveta skušajo OZMDR pomagati 

prepoznati njihovo lastno vrednost in lepoto, pridobiti zaupanje vase in v lastno zmožnost 

ustvarjanja lepih reči. Na ta način asistenti in spremljevalci v skupnosti posredujejo zgled za 

življenje OZMDR (prav tam). 

Da bi OZMDR resnično lahko iskala in našla svoj življenjski smisel, ki bi jo izpolnil in 

zadovoljil, mora v odraslosti uresničevati svoje razvojne naloge in potrebe po 

samostojnosti, kar pa se nanaša tako na individualne možnosti posameznika za zaposlitev, 

prosti čas, vključevanje v okolje kot tudi na partnerske, prijateljske odnose, dobro počutje. Ob 

tem pa jim je potrebno omogočiti prave pogoje, vire, spodbude tako v fizičnem kot socialnem 

okolju, izhajajoče iz pravic, da bodo ta smisel zares lahko tudi živele. 
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1.5.2. Pozna odraslost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Vsaka oseba se stara s svojim tempom in značilnostmi, veljalo pa naj bi, da se osebe z 

motnjami v duševnem razvoju postarajo prej kot ostale osebe. Opazno je telesno staranje 

(sivi lasje, zgubana koža, slabša zmogljivost ipd.); tempo in kakovost samostojnosti osebe 

se upočasni; OZMDR čuti potrebo po mirnejšem življenju (četudi le-to ni tako mirno samo 

po sebi) (Bleksmaa, 1999). Po drugi strani je pri starejših OZMDR opaziti tudi spremembe v 

razpoloženju in značaju. Osebe postanejo bolj pasivne, izgubijo interes za okolje, pojavijo 

se motnje v razpoloženju, pa tudi spremenjene navade, kar je glede na razvojno obdobje 

značilno. Stiki z lastno družino so pri OZMDR manj intenzivni, saj je večina staršev že 

umrlih, pomenljivejši so odnosi s sorojenci in prijateljske vezi. Pomembno vlogo pri vsem 

tem ima bivališče, kjer OZMDR živi (Četina, 2012). Rečemo lahko, da gre v večini za 

karakteristike, ki so značilne tako za OMDR kot ostalo populacijo starajočih se oseb. 

Kasneje v pozni odraslosti so tako za posameznika bistvene 3 razvojne naloge, ki mu 

omogočajo boljšo kvaliteto življenja: ohranjanje že pridobljenih navad, znanj, spretnosti; 

negovanje komunikacije in oživljanje izkušenj. (Novljan in Jelenc, 2002 po Speck, 1990) 

Ramovš (2003) poudarja, da sta v starosti pomembna skrb za zdravje in materialna 

preskrbljenost, ob tem pa navaja še višje razsežnosti, h katerim naj bi strmel posameznik: 

 Skrb za samostojno odločanje in odgovornost za odločitve 

 Skrb za ohranjanje in krepitev medosebnih odnosov (z vsemi generacijami ljudi) 

 Skrb za učenje in ustvarjalnost v skladu s sposobnostmi, zdravjem 

 Zavedanje vrednosti in smisla preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (vsega, kar je 

delal, prispeval, kar ga je veselilo; vsega, kar dela, prispeva in ga veseli ter vsega, kar 

mu bo življenje še naklonilo, tudi smrt) 

(prav tam) 

Posledično se mora starejši odrasli OZMDR zagotavljati priložnosti in spodbude za 

opravljanje osnovnih potreb; ohranjanje lastne identitete (čim več priložnosti za srečevanje 

z ljudmi, kar vpliva na spremembe v vedenju in ravnanju OZMDR (Bleksmaa, 1999)); 

sklepanje prijateljstev, sprejetost in pripadnost drugim; vključevanje v aktualne dogodke; 

pridobivanje novih izkušenj (izleti, srečanja …). Vse to so naloge ustanov, skupnosti, kjer 

OZMDR bivajo. Pri tem je potrebno poudariti upoštevanje individualnih potreb, torej 

individualni pristop, prilagojen vsakemu posamezniku (Novljan in Jelenc, 2002). 

Prvi pogoj za kakovostno starost je tako upoštevanje ''celostnega človeka z vsemi njegovimi 

razsežnostmi in potrebami, zmožnostmi, možnostmi in nalogami'' (Ramovš, 2003 str. 49). 

Drugi pogoj je zavedanje, da je vsak posameznik edinstven in enkraten, različen od drugih. 

Starejše osebe z mnogo življenjskimi izkušnjami to še bolj oblikuje (prav tam). 

Starejše OZMDR lahko (pre)hitro izgubijo življenjski smisel v pozni odraslosti, saj čutijo 

pešanje lastnih moči, opažajo, da njihovi bližnji zbolevajo, umirajo, prenehajo delati v 

delavnicah in imajo lahko preveč neizkoriščenega časa za vzbujanje straha, negotovosti, 

osamljenosti. (Novljan in Jelenc, 2002) To je lahko odvisno tudi od kraja, kjer bivajo (doma, 

ali v ustanovi, skupnosti). Zato jim je potrebno zagotoviti pogoje za boljšo kvaliteto življenja 

v vseh starostnih obdobjih, tudi v starosti. 

1.6. Potrebe odraslih OMDR in problematika njihovih zadovoljenih 

potreb  

Kot smo že poudarjali v prejšnjem poglavju, je izrednega pomena pri načrtovanju in izvajanju 

ustrezne podpore in pomoči, da izhajamo iz individualnih potreb OZMDR (glede na njihove 
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sposobnosti in zmožnosti). Zadovoljene potrebe posamezniku predstavljajo predpogoj za 

kvalitetno in osmišljeno življenje, doživljanje zadovoljstva, zato bomo v nadaljevanju 

pogledali problematiko zadovoljenih potreb pri OZMDR. 

Realnost je še marsikje, marsikdaj ne inkluzivno naravnana, ne glede na vsa prizadevanja na 

tem področju. OZMDR v trenutku, ko vstopijo v sistem socialnega varstva izgubijo vpliv nad 

odločanjem o svojem življenju. To postane vloga njihovih skrbnikov, staršev oz. strokovnih 

delavcev (Četina, 2011 po Zaviršek in Škerjanc, 1998). 

Ena izmed takih potreb je potreba po samostojnem bivanju. OZMDR ima tako kot vsak 

drug odrasel posameznik ne le potrebo, temveč tudi pravico živeti samostojno, si ustvariti 

življenje po svoji podobi. V večjih institucijah, ki delajo z OZMDR je to velik izziv, medtem 

ko je v bivanjskih enotah to lažje (Lačen, 2001). Stanovanjska hiša mora za OZMDR postati 

dom, osebe morajo biti razumljene v vsej svoji človeškosti, zato je treba ustvarjati ljubeče, 

družinsko okolje, da vsakdo zaživi v največji možni sreči in postane to, kar je (Vanier, 2002). 

Institucionalizacijo z vidika kvalitete življenja in zadovoljevanja potreb ne moremo vrednotiti 

kot dobro in smiselno. Negativne značilnosti institucij so predvsem v pasivnosti varovancev 

(tako poimenujejo OZMDR), odsotnost priložnosti za vključevanje v okolje med vrstnike, 

posledična stigmatizacija, ponotranjenje nizke samozavesti varovancev, porajajo se zlorabe 

(Zaviršek, 2000). O tem je realno, izkušenjsko in kritično pisal tudi Vanier (2002): ''Pogosto 

so v ustanovah, za zidovi in zaklenjenimi vrati, z nadzorovanimi vhodi in izhodi. Večina teh 

ljudi ni poznala skladnega, ljubečega in varnega družinskega življenja. Ta zaznamovanost jih 

spremlja povsod. V srce se jim zarežejo globoke rane …''(str. 15) Druga pomembna pogosto 

nezadovoljena potreba je potreba po intimnosti. Dolgo časa je veljala za tabu, deležen kritik, 

zgražanj, zasmehovanja. Spolno življenje in intimnost sta pravici vsakega, tudi OZMDR, da 

uživajo v tem, obenem pa imajo pravico do koristnih informacij spolne vzgoje, ki jim bodo 

pomagale zadovoljiti te osnovne potrebe (Lačen, 2001). Na to se navezuje potreba po 

potomstvu, ki marsikateremu odraslemu osmišlja življenje. OZMDR pravice do potomstva 

nimajo, kar jim lahko vzbuja stiske, žalost, nezadovoljstvo, če čutijo potrebo po tem (Lukas, 

1993). Kot navdih za iskanje rešitev na tem področju navajamo misel E. Lukas (prav tam), da 

ženski ni potrebno postati mati ali žena, da bi bila srečna, nujno pa je, da za nekoga skrbi. To 

izhaja iz davne osmišljenosti ženske – biti za nekoga.  

Vsaki osebi zlasti pa še OZMDR predstavljajo stiki sredstvo za zadovoljevanje njihovih nižjih 

in višjih potreb, saj je njihovo življenje odvisno in povezano s starši, različnimi storitvenimi 

službami. Zavedati se je treba, da je tisto, kar je za nekoga smiselno, za drugega lahko 

povsem brezpomensko. A pri zadovoljevanju vseh potreb ni nujno, da jim vse brezpogojno 

priskrbimo, kajti tako bi pustili posameznika nedejavnega in prezrli eno njegovih temeljnih 

potreb; potrebo po spoštovanju (Bleeksma, 1999). 

Potreba po samostojnosti se odraža tudi v pravicah in možnostih: opravljanje vozniškega, 

izpita, volilna pravica ipd. česar OZMDR nimajo (Praček, 2006 v Četina, 2011) in o čemer je 

bilo govora že v prejšnjih poglavjih. 

Vse to so potrebe, ki pri OZMDR (pre)pogosto ostajajo nezadovoljene, bodisi zaradi 

pomanjkljivih virov, nezagotovljenih pogojev ali pa predsodkov, ki so še vedno prisotni. Res 

pa je, da vse te potrebe predstavljajo temeljne, osnovne človekove potrebe, ki morajo biti 

zadovoljene, da omogočijo zadovoljevanje višjih potreb (o tem bomo več razpravljali v 

nadaljevanju). Vedno pa je od okolja in posameznika z MDR odvisno, kako bo zadovoljeval 

svoje potrebe, če vidi smisel v zadovoljevanju le-teh …  
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2. Pomembnost celostno razvitega posameznika 

Pojem celostno razvit posameznik smo nekajkrat uporabili že v zgornjih vrsticah, v 

sodobnem, humanističnem pojmovanju človeka pa je ta pojem pogosto zastopan. Zakaj je 

tako pomemben in kaj sploh predstavlja celostno? 

Šinkovec (2017) združuje glavne značilnosti celostno razvitega posameznika: 

1. Celostnost povezuje posameznika z okoljem in njuno medsebojno interakcijo. 

2. Celota ni le seštevek njenih glavnih delov. 

3. Proučevanje posameznih delov ne pojasni celote. 

4. Za celostno razumevanje celote moramo raziskovati tudi doživljanje celote, ne le 

njeno analizo. 

O nujnosti celostnega razvoja posameznika priča tudi zakonska podlaga, ki določa, da mora 

izobraževanje in vseživljenjsko učenje spodbujati skladen telesni, spoznavni, čustveni, 

moralni, duhovni in socialni razvoj posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o OŠ, 2013).  

Tudi Unescova mednarodna komisija dvanajstih strokovnjakov je poudarjala temeljno načelo, 

''da mora izobraževanje prispevati k celovitemu razvoju vsakega posameznika'', kar pomeni ''k 

njegovemu telesnemu, duševnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni 

odgovornosti in duhovnim vrednotam'' (Šinkovec, 2017, str. 80, po Delors, 1996, str. 86). 

To kaže na pomembno utemeljenost zavedanja in udejanjanja celostnega razvoja vsakega 

posameznika. Če želimo govoriti o resnični celostni podobi posameznika, je tako ključen 

nazor, da je posameznik skupek 5 dimenzij: telesne (nanaša se na biološki vidik), čustvene 

(emocije, občutja), intelektualne (spomin, učenje, zaznavanje, recepcija), socialne 

(medosebne interakcije, odnosi, vidik kulture) in spiritualne (duhovne dimenzije iskanja 

smisla, ki nudi posamezniku pomoč in oporo v življenju). Vse to je v svoji »celostni 

filozofiji« osnoval Herbert Otto (1975, v Tušar, 1997) kot pogled na celovitost posameznika 

in posameznih delov nedeljive in enkratne celote, ki ga definirajo. 

Ramovš (1990; Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1998) te dimenzije strne v nazor o 3 

temeljnih človeških razsežnostih, ki sestavljajo celostno podobo posameznika. 

1. Telesna razsežnost: sestavljajo jo vse biološke, kemične in fizikalne sestavine, ki 

poganjajo tako živo kot neživo naravo. Posameznik ne more vplivati nanjo s svojo 

duševno ali duhovno razsežnostjo. 

2. Duševna razsežnost: temelji na delovanju psihičnih procesov (mišljenja, spomina, 

zaznavanja, čustvovanja, temperamenta in osebnostnih lastnosti). Duševno delovanje 

je vedno nekakšen odziv na zunanje dogajanje, dražljaj, poskus zadovoljitve potrebe. 

Skupaj z drugima dvema razsežnostima deluje v enoviti celoti. 

3. Duhovna razsežnost: izvorno samo človeška lastnost. Ramovš (1990) jo opredeljuje 

kot dimenzijo svobode. Z. Zalokar Divjak po Franklovem modelu to razširi kot ''pot, 

ki vodi od svobode k odgovornosti.'' (1998, str. 21). Natančneje to pomeni, da je 

posameznik s svojo duhovno razsežnostjo zmožen spoznavati več stvarnih možnosti v 

določeni situaciji. Katero bo izbral, je njegova lastna svobodna izbira, pri čemer mora 

pretehtati, katere možnosti so dobre in katere slabe. To mu omogoča vest. Vest je 

zmožnost, ki presoja v določenem trenutku na podlagi posameznikovih vrednot. Te 

mu omogočajo, da izbere smiselno možnost, ki je lahko katerakoli. Še več, pri tem je 

seveda, kot smo omenjali prej, svoboden. Vendar svoboda prinaša tudi več 

odgovornosti. Navadno posameznik izbere tisto, ki je nagnjena k dobremu, kar je tudi 
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njegova odgovornost. Tovrstne svobodne izbire, odločitve so stvar posameznika, 

njegove individualne presoje in vodijo v delovanje navzven (vedenje, govorjenje, 

reagiranje …) (Ramovš, 1990). Za nadaljnje razumevanje duhovnosti posameznika je 

duhovna razsežnost ključno spoznanje. 

Posameznik ima vse življenje vse svoje razsežnosti, od življenjskega obdobja pa je odvisno 

katere so bolj dejavne kot druge; tako ima otrok npr. bolj aktivno telesno razsežnost, duhovna 

pa se še razvija (Ramovš, 2003). 

Šinkovec (2017) pri raziskovanju celostnega razvoja posameznika poda zanimiv termin –

izpolnitev osebnosti. Pravi, da osebna rast omogoča posamezniku skladno razvijanje svoje 

celostnosti. Izpolnitev je torej mogoča ob tem skladnem individualnem celostnem razvoju. 

Maslow bi to poimenoval samoaktualizacija (samouresničitev), s tem pa so se ukvarjali tudi 

drugi strokovnjaki (Rogers, Adler, White, Fromm, Alport, Goldstein …). Izpolnitev je 

mogoča, če se posameznik osebno trudi zanjo in ima cilj to tudi doseči, torej stremi k temu 

cilju (prav tam). 

''Celovita podoba o človeku kot človeku in o sebi kot človeškem osebnem posamezniku'' 

(Ramovš, 1990, str. 12) je pogoj, da posameznik lahko osmisli življenje, živi s samim seboj, 

drugimi, naravo in skrivnostnim naddojemljivim stvarstvom. 

Posameznik je tako v sebi integrirana, skladna celota, le-ta pa celostno vpliva na njegovo 

funkcioniranje (Pediček, 1985 v Šinkovec, 2017). 

Le celostno razvit posameznik je lahko izpolnjen, lahko udejanja svojo duhovne zmožnosti 

in živi na svoboden način v okviru odgovornosti, ki jo ta prinaša s seboj. Poleg tega lahko 

funkcionira na način, ki mu omogoča iskanje in najdenje življenjskega smisla. Le celostno 

razvit posameznik lahko kvalitetno živi. Več o kvaliteti življenja OZMDR pa bo 

predstavljeno v nadaljevanju. 

3. Koncept in dimenzije kvalitete življenja 

''Kvaliteta življenja – sanje ali resničnost?'' se pomenljivo in vprašujoče glasi tudi eno izmed 

del R. Renwick, D. Raphael in Browna (1997), ki so v svoji raziskavi preučevali KŽ odraslih 

OMDR. Zakaj si že v začetku obravnavanega koncepta tudi mi postavljamo tovrstno 

vprašanje? Odgovor je preprost: o KŽ veliko govorimo, ji pripisujemo pomembno vrednost 

…, ampak: ali jo zares tudi živimo in udejanjamo pri OMDR, ali KŽ ostaja le izrečen, zapisan 

koncept? Preprost odgovor, ki poraja nova vprašanja … Zato je potrebno h konceptu KŽ 

pristopiti celostno in kompleksno, da bi dobili odgovore, saj je tudi sam koncept takšen. 

3.1. Pojmovanje kvalitete življenja 

Koncept kvalitete življenja (KŽ) je kompleksen, multidimenzionalen koncept, ki ima 

pomembne vplive na posameznikovo doživljanje lastnega življenja. Zato ga je težko 

definirati, saj se lahko pri vsakemu posamezniku odraža na svojstven, edinstven način. 

(Bratković in Rožman, 2007)  

Luckasson (1997, v Zahirović, 2015) pravi, da je opredelitev KŽ toliko, kot je ljudi na svetu. 

Meni pa tudi, da ima vsaka osebi lastna definicija KŽ in KŽ kot koncept izvorne korenine v 

sreči. 

Pojem kvaliteta se nanaša na odličnost, odličen standard in pozitivne vrednote kot so veselje, 

uspešnost, zdravje, zadovoljstvo itd. (Schalock, 2002) To se navezuje na definicijo kvalitete 

kot stopnjo dobrobiti posameznika, ki jo poseduje in predstavlja skupek značilnosti 
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subjekta, ki nanj vplivajo. Ta definicijo izhaja iz osebnih doživljanj posameznikov. 

(Bratković in Rožman, 2007 po Oliver idr. 1997 v Schmandt in Bloomberg, 1969)  

Pojem življenje kaže na eksistencialni aspekt človekovega obstoja, bivanja (Schalock, 2002 

po Lindstrom, 1992; Bratković in Rožman, 2007 po Lindstrom, 1992). Govorimo torej o 

celostnem funkcioniranju posameznika, kar vključuje njegov razvoj in vedenje, izvore 

(ne)zadovoljstva in načine njemu lastnega obstoja (Bratković in Rožman, 2007 po Oliver idr. 

1997 v Schmandt in Bloomberg, 1969).  

Ko ta dva pojma smiselno združimo, lahko govorimo o kvaliteti življenja kot o individualni 

percepciji posameznikove lastne vloge v življenju, v kontekstu s kulturnim in vrednostnim 

sistemom, v katerem posameznik živi ter v povezavi z lastnimi željami ter cilji (Svetovna 

zdravstvena organizacija, 1993 v Bratković in Rožman, 2007), KŽ zajema stopnjo 

zadovoljnega, izpolnjenega življenja, v katerem posameznik, kateremu je življenje lastno, 

živi, kar najbolje kot lahko (Renwick, Raphael in Brown, 1999). Povedano drugače, pomeni 

kvaliteta življenja zadovoljno, odlično življenje posameznika v celoti. A pri tem je potrebno 

upoštevati pomemben pomislek, ki ga navaja Brown (1994, v Renwick, Brown in Nagler, 

1996), da niti 2 posameznika z lastne perspektive zadovoljstvo, odličnost ne razumeta enako. 

Tako obstaja več pomenov istega, ugotoviti pa je potrebno, kaj ti pomeni so in jih razumeti s 

celostnega vidika življenja individuuma (prav tam). Četudi so definicije KŽ različne, se 

govori o KŽ v kontekstu osmišljenosti življenja tako posameznika kot skupnosti, družbe. 

(Bratković in Rozman, 2007) Da to osmišljenost lahko doseže je Schalock (1997 v Schalock 

in Verdugo, 2002) zajel bistvo KŽ kot rezultat zadovoljitve osnovnih posameznikovih 

potreb in izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v družbenem okolju (bodisi doma, v šoli, 

službi). 

Liegeois (2014) povzema avtorje Renwick, Brown in Nagler (1996), da je KŽ mera, do 

katere človek optimalno izkoristi priložnosti v svojem življenju. Te priložnosti so lahko 

pozitivne ali negativne, definitivno pa v navezavi z okoljem. Nekatere se zgodijo po 

naključju, druge ob posameznikovem nadzoru, tretje so posledice njegovih odločitev. 

Določene priložnosti imajo ključno vlogo za posameznikovo življenje in s tem KŽ. Po 

njihovem mnenju je KŽ tako stopnja uživanja v teh pomembnih priložnostih, ki se za to 

morajo uresničiti (Liegeois, 2014 po Renwick, Brown in Nagler, 1996). 

Enoznačne opredelitve KŽ torej ni. Skupne značilnosti vseh naj bi bile: splošno dobro 

počutje, občutki pozitivne socialne vključenosti in priložnosti za doseganje osebnih 

potencialov (Zahirović, 2015). Pri tem je za posameznikovo doživljanje pomembnejši 

subjektivni vidik, kar pa ne pomeni, da objektivni vidik ne vpliva in ni pomemben. 

3.2. Ključne dimenzije KŽ 

Koncept kvalitete življenja že v svojem poimenovanju kaže na kompleksnost in 

multidimenzionalnost, zlasti v tem, ker bi marsikdo lahko enačil KŽ z veseljem, življenjskim 

zadovoljstvom (glede na definicijo tudi duhovnostjo). Vendar koncept KŽ predstavlja širši 

koncept vsega tega, ki v svoji večdimenzionalnosti vsebuje tudi te dimenzije in predstavlja 

tako nekakšen krovni socialni konstrukt, ki združuje vse te dimenzije, njihovo interakcijsko 

delovanje in medsebojne vplive. (Renwick, Brown in Nagler, 1996 po McDowell in Newell, 

1987) 

Schalock to dimenzionalnost KŽ razdeli na 8 dimenzij: (Schalock, 1996, 2000, v Schalock, 

2002): emocionalno blagostanje, materialno blagostanje, fizično blagostanje, medosebni 

odnosi, osebna rast, samo determinacija, socialna vključenost in pravice. To predstavlja 

splošno priznan model KŽ za vse ljudi. 
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R. Renwick (1997 v Renwick, Brown in Raphael, 1997) je tako oblikovala ''holistični 

koncept kvalitete življenja usmerjen na osebo''. V njem poudarja pomen celostnega 

poznavanja posameznika ter okolja, ki ga obdaja, in ki nanj vpliva. Rezultat tega je, da se vse 

lastnosti posameznika in okolja vse življenje odnosno menjajo. Tako je KŽ opredeljena kot 

kompleksna, integrirana celota, ki nastaja iz prej opisane interakcije (Bratković in Rozman, 

2007 po Renwick, Brown in Nagler, 1996). 

Renwick, Brown in Nagler (1996) so v okviru holističnega pristopa, ki so ga empirično 

dokazovali s projektom raziskovanja KŽ OMDR v Ontariu, opredelili 3 glavna področja KŽ 

in 9 podpodročij KŽ: 

1) BITI (Kdo sem jaz?):  

a) fizično: fizično zdravje, izgled, higiena, kondicija, prehranjenost, splošno fizično 

stanje; 

b) psihološko: mentalno zdravje, predstava o sebi, samospoštovanje, samokontrola, 

spoznanja,  občutja; 

c) duhovno: življenjske vrednote in usmeritve (kaj je prav in kaj ne), obogatitev 

vsakdanjih izkustev (preko glasbe, narave), osebni vzorci delovanja (v altruistični 

smeri), duhovno verovanje (v smislu pomiritve s samim seboj) in praznovanje 

posebnih življenjskih dogodkov. 

2) PRIPADATI (Povezanost z okoljem okrog sebe): 

a) fizično: pripadnost okolju, v katerem oseba živi: dom, šola, služba, soseščina; 

posedovanje lastnine, varnost in zasebnost; 

b) socialno: smiselni, intimni odnosi z drugimi ljudmi: partnerjem, prijatelji, družino, 

sorodniki, sosedi …; 

c) pripadati skupnosti: dostopnost do storitev, resursov: zdravstvena skrb, socialna 

pomoč, VIZ, zaposlitev, rekreacija, zabava … 

3) POSTA(JA)TI (dosegati osebne cilje, želje): 

a) praktično: praktične aktivnosti v življenju (domača opravila, sosedska pomoč, plačano 

ali prostovoljno delo, samopomoč, skrb zase, skrb za druge); 

b) posta(ja)ti preko prostega časa: prostočasne aktivnosti (organizirane ali ne), hobiji, 

dnevni odmori in počitki od dela, letni dopust (vse, kar zmanjšuje vpliva stresa in 

sprošča); 

c) razvojno: učenje novih spoznanj, napredovanje v znanju in veščinah, prilagajanje 

življenjskim situacijam, živeti ... 

Na podlagi spoznanj o interaktivnem delovanju okolja in posameznika, ki živi in deluje 

znotraj različnih sistemov in okolij, je tudi Schalock (v Schalock in Verdugo, 2002) oblikoval 

tabelo dimenzij kvalitete življenja z ekološke perspektive (Schalock in Verdugo, 2002, str. 18, 

po Bronfenbrenner, 1979), v katero je zajel Bronfenbrennerjevo ekološko delitev okolja in 

svojo teorijo multidimenzionalnosti KŽ. Skupek teh spoznanj je še posebej pomemben za 

preučevanje KŽ OMDR, saj nam ponuja razmislek o udejanjanju KŽ pri njih: 

Tabela 1 Model kvalitete življenja (Schalock, 2002, str. 18) 

DIMENZIJA KŽ/     

OKOLJE 

Makrosistem 

Socialni kazalci 

Mezosistem 

Funkcionalna ocena 

Mikrosistem 

Osebno vrednotenje 

Emocionalno 

blagostanje 

Religijska svoboda 

Družinska situacija 

Zakonodaja  

Varnost 

Zaščita pred stresom 

Svobodna možnost 

molitve 

Sprejemanje sebe 

Veselje 

Duhovnost 

Zadovoljstvo 
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Podpora  Blaginja in dobro 

počutje 

Duševno zdravstveno 

stanje 

Materialno 

blagostanje 

Socialno in 

ekonomsko 

zavarovanje 

Poklicna in 

zdravstvena 

zakonodaja 

SES 

Lastništvo  

Možnosti zaposlitve 

Podporna zaposlitev 

Bivališče  

Posedovanje 

Dohodki/plača 

Prihranki  

Investicije 

Življenjski standard 

 

 

Fizično blagostanje Bivanjske razmere 

Zdravstveno 

zavarovanje 

Zdravstvena oskrba 

Fizična rehabilitacija 

Prehrana   

Rekreacija in prosti 

čas  

Zdravstveno stanje 

Stanje prehranjenosti  

Mobilnost  

Medosebni odnosi Javna varnost Interakcije s soljudmi 

Družinsko življenje 

Naklonjenost 

Socialna mreža 

Socialna podpora 

Zakonski stan 

Prijateljstva 

Intimnost 

 

Osebna rast Pravna 

enakopravnost 

Zakonsko 

omogočeno 

financiranje šolanja 

in rehabilitacije 

Šolske razmere 

Osebno planiranje 

Možnosti za 

napredek 

Šolski in 

rehabilitacijski 

programi 

Dostop do 

tehnologije 

Raven izobrazbe 

Prilagodljivo vedenje 

Vsakdanje aktivnosti 

Sposobnosti 

opravljanja 

vsakdanjih aktivnosti 

Osebne kompetence 

Samo determinacija Skrbništvo 

Opolnomočenje 

Možnost 

samoodločanja 

Osebni nadzor in 

odgovornost za 

odločitve 

Osebno planiranje 

Avtonomija 

Upravljanje z lastnim 

življenjem 

Osebna kontrola 

Odločitve 

Prednosti 

Socialna vključenost Možnosti v okolju Dostop do dogodkov 

v okolju 

Integracija 

Možnosti za 

participacijo v okolju 

Socialna sprejetost 

Transport 

Vloga v okolju 

Podpora skupnosti 

Participacija v 

skupnosti 

Možnosti za 

participacijo 

Krog prijateljev 

Naravna podpora 

Sprejeta socialna 

pravila 

 

Pravice Civilne pravice 

Človekove pravice 

Odgovornost in 

samokontrola 

Program zaščite in 

zagovorništva 

Dostopnost  

Pravica voliti 

Pravica do zasebnosti 

Samo-determinacija 

Pravica do lastnine 

Pravica do osebnih 
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Razvijanje in učenje 

samozagovorništva 

vrednot in prepričanj 

Pravica do 

dostojanstva 

Pravica do osebne 

svobode 

 

Liegois (2014) pa je pri svojem relativnem, integralnem modelu dimenzij KŽ dal večji 

poudarek povezavi med individualnostjo posameznika in njegovo povezanostjo z drugimi 

osebami, med biti in pripadati (v primerjavi z modelom Renwick, Brown in Nagler), s čimer v 

model vključuje tudi vednost o odnosnosti. Tako loči 8 dimenzij KŽ: rodbinska, socialna 

(družabna), družbena, materialna, naravna, fizična, psihološka in duhovna. Delujejo v 

dinamičnem odnosu. Vsem so skupne poddimenzije, ki se odražajo kot poddimenzija 

sedanjosti (trenutna izkušnja in doživljanje), preteklosti (vplivi na sedanjo) in prihodnosti 

(cilji in upi). Vse skupaj omogoča posamezniku tvoriti lastno življenjsko zgodbo (kot to 

poimenuje avtor) in živeti izpolnjeno življenje. 

Vsa ta spoznanja različnih avtorjev kažejo na prepletanje dimenzij KŽ. Vsem je tako skupna 

medsebojna interaktivnost dimenzij in povezanost z okoljem. 

3.3. Specifični indikatorji kvalitete življenja 

Za celostno razumevanje koncepta KŽ je potrebno najprej opredeliti indikatorje, pokazatelje 

KŽ. Pri tem se navezujemo na prej zapisano dejstvo, da je KŽ integrirana interaktivno 

delujoča celota. 

Bolj specifično se ob tem lahko navežemo na Glatzerja in Zapha (1984 v Novljan in Jelenc, 

2002), ki menita, da KŽ določajo posamezni življenjski pogoji (kot so npr. življenjske 

razmere, dohodki, stanovanjski in delovni pogoji, odnosi v družini, socialni stiki, 

udejstvovanje v okolju) ter subjektivne komponente dobrega počutja (zadovoljstvo, 

upanje, strah, pristojnosti, negotovosti, zaznavanje konfliktov in prioritet). 

Natančno je te vidike KŽ opredelil tudi Goode (1998 v Bratković in Rožman, 2007 in v Nojić, 

2012), ki je splošne indikatorje KŽ, kot skupek izsledkov strokovne literature, razdelil na: 

socialne, psihološke, psihosocialne, glavna življenjska področja in pomembne življenjske 

dogodke. Te pokazatelje Goode (1998) nadalje razčleni tako: (prav tam) 

 Socialni indikatorji se delijo na 2 podindikatorja: družbeni (kakšna je smrtnost, 

življenjski standard, obolevnost). Kasneje konkretizira ta podindikator še na stopnjo 

zdravstvene skrbi, zaposlenost, velikost prebivališča in stopnjo kriminalitete. Drugi  

podindikator poimenuje individualni (dohodki, zdravstveni, družinski standard). 

Kasneje doda še starost, spol, etnično pripadnost, izobrazbo in religioznost. 

 Psihološki indikatorji: reševanje problemov, samospoštovanje, pojavnost in 

intenzivnost pozitivnih in negativnih emocij. Kasneje doda še naslednje: asertivnost, 

igranje vlog, anksioznost, depresija, nadzor nad drugimi, duševno stanje v odnosu 

samospoštovanja, doživljanje smisla življenja, osebna dejavnost in občutek varnosti. 

 Psihosocialni indikatorji: socialna interakcija, delovanje, socialna podpora in stres. 

Kasneje doda še: samooceno dosežkov, nerealizirane vloge, individualne potrebe in 

želje. 

 Glavna življenjska področja: prebivališče, prihodki, kraj bivanja, zaposlitev, zdravje, 

varnost, samostojnost,  naravno okolje, življenjski standard, identiteta, društvene 
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organizacije, mobilnost, transport, finančna stabilnost, prehrana, oblačila, 

nepremičnine, dejavnosti in svoboda. 

 Pomembne življenjski dogodki: starševstvo, sosedstvo, aktivnosti prostega časa, 

socialni kontakti in prijateljstva. Kasneje doda še novo zaposlitev, rojstvo otroka ali 

smrt bližnje osebe. 

3.4. Pomen koncepta kvalitete življenja v nudenju podpore osebam z motnjami v 

duševnem razvoju 

Glavni pomen koncepta KŽ je v omogočanju optimalnega napredka posamezne osebe ali 

družine in zagotoviti izboljšanje osebnega psihičnega in subjektivnega blagostanja (well 

being-a) (Schalock in Verdugo, 2002). O povezanosti z blagostanjem bomo razpravljali v 

nadaljevanju. 

Avtorja (prav tam) v svojem konceptu vidita pomembnost KŽ znotraj okolja: na makroravni 

gre za vplivanje na oblikovanje socialne politike (šolska, zdravstvena, zaposlitvena, družinska 

…), na mezoravni gre za oblikovanje programov in storitev za krepitev posameznika 

(priložnost za udeležbo pri pripravi obrokov, dostop do stavb, barvne oznake, zaseben prostor 

…) ter na mikroravni, kjer gre za osebno rast in možnost napredovanja (osebna odgovornost 

za boljšo KŽ, sprejemanje odločitev, izražanje mnenj …). 

Če povzamemo, je pomembnost KŽ tako osebna kot družbena. Na osebnem nivoju KŽ 

vpliva na osebne lastnosti in vrednote posameznika, na družbeni pa nas spodbuja k razmisleku 

o potrebah soljudi in na diskrepanco med tem, kar ljudje že imamo in kar potrebujemo. Pri 

tem ima pomembno vlogo na vplivanje življenja ljudi tudi državni sistem. Raziskovanje KŽ 

tako omogoča razprave in razmisleke za izboljšanje KŽ ljudi in pozitivno vplivanje na 

oblikovanje sistema, zakonodaje, storitev podpore in pomoči, organiziranost vseh večjih in 

manjših okolij prijaznim ljudem in inkluzivno naravnanih tudi do OMDR. Le tako bo KŽ 

vseh ljudi višja. 

3.5. Psihično blagostanje kot psihološka perspektiva kvalitetnega življenja 

''Kvaliteta življenja je bila konstruirana v začetku kot nek notranji smisel (Taylor in Bogdan, 

1996), kot povezanost temperamenta oz. osebnosti (Edgerton, 1996), kot konstrukt občutljiv 

za antropološke, sociološke in psihološke vplive (R.I. Brown, 2000), ali kot produkt 

interakcije med posameznikom in okoljem (Rapley, 2000)'' (v Schalock in Verdugo, 2002, str. 

12). Zato je smiselno, da pogledamo na koncept KŽ še z drugega zornega kota. 

Kakovost življenja moramo obravnavati kot lastno subjektivno izkušnjo posameznika. 

Bistveno je osebno doživljanje pomembnosti KŽ in lastno vrednotenje, kaj KŽ 

posamezniku sploh pomeni, kaj jo predstavlja (Četina, 2011). Galeša (1996, v Zahirović, 

2015) pravi, da KŽ posameznik subjektivno doživlja, odvisna pa je tako od notranjih 

(subjektivnih) kot zunanjih (objektivnih) dejavnikov. Obstajajo namreč subjektivni in 

objektivni dejavniki kvalitete življenja, ki pomembno vplivajo na posameznikovo življenje 

(Liegeois, 2014). Ključno za obravnavano temo je subjektivno doživljanje zadovoljstva z 

življenjem (torej individualno doživljanje posameznika), ki ga s psihološkega vidika lahko 

povežemo s pojmom psihičnega blagostanja: slednji se skupaj s pojmi sreča, dobro počutje, 

optimizem, upanje, zanos, zadovoljstvo z življenjem in življenjski smisel navezuje na glavne 

vidike optimalnega delovanja posameznika (Musek, 2015). Psihično blagostanje tako 

predstavlja glavno sestavino psihološkega vidika kvalitete življenja (Musek, 2008a) kot 

socialnega konstrukta (Schalock in Verdugo, 2002). Dimenzije psihičnega blagostanja je 

opredelila C. Ryff (1989 v Musek 2008a) in zajemajo slednje: sprejemanje samega sebe, 

pozitivni odnosi z drugimi, avtonomnost, obvladovanje okolja, smisel življenja in osebnostna 
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rast. Pri tem je potrebno izpostaviti življenjski smisel kot enega izmed bistvenih vidikov 

duhovne razsežnosti človeka, ki jo bomo še pojasnili v nadaljevanju.  

Obenem so te dimenzije tudi dimenzije psihičnega zdravja, s čimer se bolj specifično 

ukvarjajo psihologi in zdravniki (Musek, 2015). Ključen poudarek velja zlasti pri prej 

omenjenih subjektivnih in objektivnih dejavnikih KŽ, saj koncept psihičnega blagostanja 

jasno opozarja, da zgolj subjektivno občutje ni dovolj, saj se posameznik lahko čuti srečnega, 

zadovoljnega, občuti visoko KŽ, hkrati pa kaže sovražen, nasilen odnos do drugih. Tak 

posameznik ni psihično zdrava oseba. To je tudi poglavitni razlog, da koncept psihičnega 

blagostanja predvideva dimenzijo odnosov, življenjskega smisla in osebnostne rasti (Musek, 

2015). Vse to je tudi potrditev prepletanja in interaktivnega delovanja prej omenjenih 

dimenzij in indikatorjev KŽ. 

3.6. Povezanost kvalitete življenja in duhovnosti 

Pomenljiva je misel Helen Keller, ženske z gluhoslepoto, ki je s svojim življenjem dokazala 

marsikomu nepredstavljivo. Takole pravi (Zhang in Rusch, 2008, str. 84 po Keller, 1927, str. 

206–207): 

''Ne morem si predstavljati sebe in svojega življenja brez duhovnosti in religije. Za 

nekoga, ki je slep in gluh, duhovnost ponuja svet brez težav in ovir. Skoraj vse v 

naravnem svetu okoli je nejasno, kot odmaknjeno od mojih misli, podobno kot je 

duhovnost daleč od misli mnogih. Ampak notranje, duhovne misli, če že hočete, mi 

omogočajo videti nevidno …''  

Da duhovnost je sestavni del posameznikovega življenja in kot taka vpliva nanj, se strinjajo 

tudi strokovnjaki in raziskovalci s področja KŽ, ki so prepoznali vrednost koncepta 

duhovnosti in ga že vnesli v svoje teorije. Tako smo v prejšnjih poglavjih pisali o 

Schalockovih (2002, v Schalock in Verdugo, 2002) dimenzijah KŽ, ki duhovnost razvršča kot 

podpodročje dimenzije emoncionalnega blagostanja. V okviru korelacije z okoljem pa samo 

duhovnost uvršča kot podkategorijo mikrosistema, saj se v le najintimnejšem, varnem 

okolju duhovnost zares lahko razvija. O duhovnem vidiku posameznikove biti so pisali tudi 

Renwick, Brown in Nagler (1996), ko so razvili 3 glavna področja KŽ in duhovnost umestili 

kot enega izmed podpodročij biti. Tudi Goode (1998 v Bratković in Rožman, 2007) je videl 

pomen duhovnosti kot doživljanja smisla življenja pri preučevanju indikatorjev KŽ. C. Ryff 

(1989 v Musek 2008a) navaja smisel življenja (na kar se duhovnost nanaša, o čemer bomo 

več izvedeli v nadaljevanju) kot dimenzijo psihičnega blagostanja. Še več, tudi Svetovna 

zdravstvena organizacija (1997 v Schalock in Verdugo, 2002, Underwood, 2008) duhovnost 

vidi kot pomembno področje posameznikove KŽ, skupaj z religioznostjo in osebnim 

verovanjem. Kljub temu da je še vedno malo raziskanega, mnogi raziskovalci duhovnost 

celo ne vidijo kot smiselni del koncepta KŽ in življenja nasploh. To trdijo tudi Renwick, 

Brown in Nagler (1996 v Bratković in Rozman, 2007), ko pravijo, da je duhovnost premalo 

zastopana v raziskavah in literaturi. Strinjajo se, da duhovni vidik biti združuje življenjski 

aspekt osebne duhovnosti posameznika. To vključuje etične in moralne vrednote ter 

slavljenje vsakodnevnih izkustev in dogodkov. Duhovni vidik biti se tako osredotoča na 4 

aspekte (Renwick, Brown in Nagler, 1996 po Aune in De Marinis, 1996, Bell 1992, 

Belingham idr., 1989, Frankl, 1968, Kroeker, 1997 v Bratković in Rožman, 2007): 

 življenjska načela, po katerih oseba živi; 

 občutek globlje povezanosti (doživljanje povezanosti s seboj, drugimi, nadnaravnim, 

naravo, vesoljem) (Renwick, Brown in Nagler, 2000, v Bratković in Rozman, 2007); 

 občutek pomena in smisla življenja; 
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 sodelovanje v obredih slavljenja življenja.   

Liegeois (2014 po De Dijn, 2002) izpostavlja tudi kritike konceptu KŽ, češ da je preveč 

subjektno naravnan (torej naravnan na posameznika), da s tem kontrolira njegovo življenje in 

da v KŽ ni prostora za dušo, posledično tudi ne za duhovnost. K temu dodaja tehtne 

argumente, zakaj določeni strokovnjaki duhovnosti ne vidijo kot možno povezanost s KŽ. Kot 

prvo navaja težave z merjenjem duhovnosti, saj gre za specifično posameznikovo 

individualno, subjektivno doživljanje in izkušnjo. Kot drugo pa navaja sodobni družbeni trend 

sekularizacije, modernizacije in pluralizacije (Liegeois, 2014 po Boeve, 2007). Ampak 

utemeljeno dodaja, da je ob tem potrebno ločiti med duhovnostjo in religioznostjo, četudi sta 

povezani, ne pomenita istega (o tem v nadaljevanju). Pojasnjuje tudi smiselnost umeščanja 

duhovnosti kot podpodročja emocionalnega blagostanja. Sama duhovnost ne zajema le 

emocionalne perspektive, temveč tudi delovanje, simbolno perspektivo, osebno življenjsko 

zgodbo, vero in prepričanja ter socialno perspektivo. A jo je glede na obstoječi model KŽ po 

Schalocku (2002 v Schalock in Verdugo, 2002), ki je mednarodno sprejet, najlažje uvrstiti in 

meriti kot del emocionalnega blagostanja. 

Renwick, Brown in Nagler (1996) (enako delitev predstavlja tudi Liegeois (2014 po van 

Deurzen, 1997)) so pri svojem raziskovanju šli korak dlje; opirali so se na eksistencialno 

filozofijo, ki se ukvarja s človeško eksistenco biti ali ne biti. Tako združijo več teh področij v 

bistvena štiri: fizično (človekov obstoj v telesu), psihološko (človekove psihološke strukture, 

ki tvorijo osebnost), socialno (človekovo življenje na svetu z drugimi) in za nas 

najpomembnejša, duhovna (človek v svojem življenju razvija lasten smisel življenja). To 

predstavlja podlago za njihova 3 glavna področja (biti, pripadati in posta(ja)ti), o katerih smo 

že pisali in katerih del je tudi duhovnost. 

Če se osredotočimo na duhovno, Liegeois (2014) združi bistvena spoznanja konceptualizacije 

KŽ po Renwick, Brown in Nagler (1996): duhovno biti obsega osebni življenjski standard, 

vrednote in vero, prepričanja. Presega religijo, ker gre za osebni odnos in izkustvo, ne pa 

toliko za organizacijsko-obredno tradicijo. Poglavitno pri tem je, da duhovnost uvrščajo k 

posameznikovi biti: k temu, kar ga definira kot individuuma.  

Liegeois (2014) je mnenja, da je z vidika ozaveščenosti o obstoju in pomenu duhovnosti 

koncept KŽ nujen, saj dokazuje ravno to: duhovnost je konstituitiven del posameznikovega 

življenja in njegove KŽ. To potrjuje tudi s spoznanjem, da je duhovnost neodvisna, 

izpolnjena dimenzija človekove eksistence in kot taka vseobsegajoča dimenzija, ki v svoji 

naravi združuje in povezuje vse dimenzije KŽ in je hkrati sestavni del vsake posebej 

(nekakšno vezivo). Poleg tega pa, glede na lastnosti, duhovnost ostale dimenzije KŽ tudi 

presega. 

Raziskav o vplivu duhovnosti na KŽ pri OZMDR je tudi v svetu še vedno (pre)malo, da bi na 

podlagi le-teh lahko prispevali k izboljšanju stanja na tem področju. Büssing, Broghammer-

Escer, Baumann, Surzykiewicz (2017) pravijo, da marsikateri raziskovalec domneva, da 

OZMDR ne morejo duhovno živeti in o duhovnosti razmišljati, ker le-ta zahteva višje 

kognitivno delovanje. Vendar avtorji menijo, da duhovnost zajema mnogo več kot le 

kognitivno plat. 

Številne sodobne raziskave ugotavljajo pozitivno povezanost med duhovnostjo in KŽ, kar 

je razlog več za potrebe po raziskovanju na tem področju in po priznavanju smiselnosti 

duhovnosti za posameznika (Leutar in Leutar, 2016, v Kočila, 2017). Saj le celostno razvit 
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posameznik lahko optimalno deluje v življenju (Šinkovec, 2017). Pri tej celostnosti ne smemo 

pozabiti tudi na duhovno plat življenja. 

3.7. Ovrednotenje dejanske kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju 

Konceptualizacija KŽ v prejšnjih poglavjih poudarja, da je KŽ individualno značilen, 

subjektivno doživet, interaktiven koncept, čigar pojmovanje se od osebe do osebe razlikuje. 

''Dobro počutje vsakega stanovalca je zelo relativno. Za Petra to pomeni skrb za njegovega 

kanarčka, za Frančiško pot k peku,… za nekoga drugega pa so zelo pomembni redni obiski v 

varstveno-delovnem centru'' (Bleeksma, 1999, str. 20). 

Lačen (2001, str. 29) poda ključ do razumevanja KŽ pri OZMDR, ki bi se ga morali zavedati 

vsi, ki imamo kakršne koli interakcije z njimi: ''Kvaliteta njihovega življenja bi se morala 

pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja, saj bi le tako vse bolj postajalo 

življenje po željah in predstavah osebe z motnjo v duševnem razvoju, ne pa življenje po meri 

neke tretje osebe. Neposreden odraz kakovosti življenja ni toliko v kakovosti udobnega 

bivanja, dobre hrane, lepe obleke (kadar govorimo o kakovosti življenja, na žalost vse 

prevečkrat mislimo na te stvari), temveč so pomembnejše druge kakovosti človekovega 

življenja, ki jih je treba postavljati v ospredje.'' 

KŽ OZMDR in ostalih ljudi določa posredno in neposredno medsebojno delovanje odnosov v 

skupnosti, domačem okolju, politiki, proizvodnji, kulturi, VIZ, vrsti pomoči in podpore 

(Galeša, 1996, v Bratković in Rozman, 2007). Cilji rehabilitacije in pomoči OZMDR, ki 

posledično podpirajo izboljšanje njihove KŽ, so socialna integracija, proces normalizacije, 

individualizacije in osebno usmerjenega planiranja, nudenja osebne podpore, 

samostojnosti, avtonomije in usmerjanje na zadovoljevanje posameznikovih dejanskih 

potreb (Bratković in Rozman, 2007). 

KŽ je dandanes odraz izpolnjevanja 3 temeljnih potreb: materialnih (imeti: varnost, bivališče, 

zdravje, zaposlitev …), socialnih (ljubiti in biti ljubljen: pripadnost, sprejetost, stiki z 

drugimi) in osebnih (biti: osebnostni razvoj, kvalitetno preživet prosti čas, smiselno delo,  

vključenost v družbo, samouresničevanje, spoštovanje sebe in drugih, soodločanje …) 

(Bratković, 2002, v Nojić, 2012) 

Renwick, Brown in Nagler (1996) poudarjajo sledeče: 

 Vsak posameznik je bio-psiho-socialno bitje, torej skupek večih dimenzij, ki so v 

interaktivni povezavi z okoljem. To se navezuje na prej zapisane besede Lačna 

(2001). 

 Komponente KŽ so enake tako za OMDR kot ostalo populacijo. To so ugotovili 

tudi drugi avtorji (Bratković, 2002, 2005; Bratković in Bilić 2006 v Bratković in 

Rozman, 2007). 

 Te komponente so skupne vsem ljudem in so konstituirane na podlagi človeških 

pogojev za življenje. 

 Kljub temu da so osnovne komponente KŽ enake za vse, je pojmovanje KŽ različno 

od osebe do osebe. Vzrok za to je v različnem pripisovanju pomembnosti osnovnih 

komponent na KŽ in različnih priložnostih in pogojih za življenje. 

 Sama motnja ali druga oblika oviranosti ne vpliva nujno na večjo ali manjšo KŽ 

posameznika. 



 
19 

 

 Možnost odločanja o svojem življenju, sodelovanje v okolju, zadovoljene 

posameznikove dejanske potrebe in doseženi individualni cilji prispevajo k višjemu 

vrednotenju in doživljanju KŽ. 

 Pozitivno vrednotenje OMDR z vidika njihovih zmožnosti in potencialov, ne le 

težav in nezmogljivosti, je nujno za oblikovanje ustreznih programov in podpore zanje 

z namenom izboljšanja KŽ. 

K temu E. Novljan in D. Jelenc (2002) dodajata, da je potrebno za boljšo KŽ zadovoljevati 

posameznikove lastne potrebe in izhajati iz njegove dejanske perspektive, želja, potreb, 

kajti KŽ tudi vsaka posamezna OMDR doživlja individualno. Zato trditi, da obiski opere, 

gledališča, koncertov ipd. kažejo na večjo KŽ kot pa gledanje TV in spremljanje športa ni 

utemeljeno (prav tam). 

OZMDR izkusijo visoko KŽ, kadar jim je omogočena lastna svobodna izbira in kontrola 

nad življenjem, glede na to, kaj si želijo, potrebujejo in čemu v življenju pripisujejo pomen. 

KŽ je tako nekakšen koncept emancipacije, ki se opira na opolnomočenje posameznika in 

samodeterminacijo (Liegois, 2014). 

OZMDR so tako glede na izsledke raziskave bolj zadovoljne s svojim življenjem, kadar 

lahko delajo, so vključene v zaposlitvene aktivnosti in imajo socialno mrežo, odnose z 

drugimi. Obenem doživljajo tudi višjo samokonceptualizacijo (Ping Ying Li, Sing Fai Tam in 

Wai Kwong Mai, 2006). 

Izhajati je potrebno izključno iz potreb OZMDR in na podlagi le-teh, ob upoštevanju njihovih 

posebnosti v razvoju, oblikovati njihovo življenje, da se bodo te potrebe zadovoljile 

(Rotovnik 1999, v Zahirović, 2015). 

Pogosto je veljalo, da OZMDR niso zmožne in vedo malo, zato so namesto njih postavljali 

cilje, pričakovanja, želje, ki niso bila v skladu z njihovimi značilnostmi in potrebami (Nojić, 

2012). 

To nam daje v razmislek dejstvo, da v realnosti OZMDR pogosto ne morejo odločati same o 

svojem življenju in na podlagi tega same vplivati na boljšo KŽ. Za to je pogosto odgovoren 

strokovni tim, ki dela in živi z njimi ter določa, kaj bodo OZMDR počele, s čim se 

udejstvovale, kaj jih bo izpolnilo (Zahirović, 2015). KŽ je v realnosti tako za OZMDR, ki 

zaradi svojih sposobnosti ali pa pomanjkanja izkušenj ne znajo biti optimalno samostojne, 

pogosto enaka kvaliteti oskrbe, podpore tem osebam (Ouellette-Kuntz in McCreary, 1996 v 

Renwick, Brown in Nagler, 1996). Četudi so isti avtorji (Renwick, Brown, Raphael in 

Rootman, 1996) v svojih študijah sklenili, da je potrebno za izboljšanje položaja in KŽ 

OZMDR slednjo ločiti od kvalitete storitev zanje. To bi jim omogočilo optimalnejši razvoj. 

Kvalitetna oskrba, službe pomoči in podpore pa so tiste, ki s svojim delom vplivajo na KŽ 

OZMDR, zato je visoko vrednotena KŽ za posameznike, uspeh tudi za te iste službe pomoči 

in podpore (Renwick, Brown in Raphael, 1999). 

OZMDR se tako pogosto označuje kot kliente oz. prejemnike pomoči, ne pa kot enakovredne 

ljudi, sosede, prijatelje itd. Percepcija družbe je namreč taka, da OZMDR še vedno vidi kot 

manj zmožne ali celo nezmožne prispevanja v družbi. Na splošno je tako KŽ OZMDR glede 

na raziskavo (Simoes, Santos, 2016) primerljivo nižja kot KŽ ostale populacije. Tudi rezultati 

osebnega zadovoljstva OZMDR so bili v enakih okoljskih pogojih in virih primerljivo nižji, 

kar kaže na potrebo po individualizaciji podpore in pomoči vsem OMDR (prav tam). 
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Iz gerontološke literature je razvidno, da tudi OZMDR v odraslosti želijo živeti v mirnem in 

prijetnem okolju, neodvisno in neizolirano, sami izbirati in odločati o življenju, sodelovati v 

aktivnostih, skupnosti, sami odločati, kdaj potrebujejo pomoč strokovnjakov, družine, 

prostovoljcev (Novljan in Jelenc, 2002). KŽ OZMDR je tako v realnosti pogojena s kvaliteto 

služb, storitev, programov, ki se z njimi ukvarjajo (Zahirović, 2015). 

Ključno za izboljšanje KŽ OZMDR, ki bo razvijala vsa prej omenjena področja, upoštevala 

pogoje, vire in vplive različnih okolij ter tako subjektivnih kot objektivnih faktorjev, je 

osebno usmerjeno planiranje podpore in pomoči OZMDR (Bratković in Rozman, 2007) 

ter evalvacije (Schalock in Verdugo, 2002). V tem obziru, poudarjata Gaventa in Peters (2001 

v Turner idr. 2004), je potrebno v takšno planiranje vključiti tudi duhovno in/ali religijsko 

dimenzijo. Koncept KŽ se tako osredotoča na organizacijski razvoj strokovnih storitev, služb 

v specialno-pedagoški, socialni in zdravstveni praksi ter družinskem krogu. Obenem pa 

posledično spodbuja razvoj posameznikovih potencialov in kompetenc. Opravljene evalvacije 

dosedanjega dela na področju izboljšanja KŽ posamezne OZMDR je pokazala pozitivne 

spremembe vključevanja v skupnost in deinstitucionalizacije, pozitivne rezultate zaposlovanja 

in razvoj novih merskih postopkov in instrumentov za spremljanje zadovoljstva z življenjem 

OZMDR  (prav tam). 

KŽ ni nekaj, kar OZMDR preprosto ima ali dobi. Je proces aktivnega udejstvovanja z drugimi 

ljudmi in ustvarjanja pogojev za dobro življenje, o katerem sami odločamo in ga kreiramo po 

lastnih željah in viziji. Zato je nujno potrebno definirati pogoje, da si OZMDR ustvarijo dobro 

kvalitetno življenje (Holm, 1995, v Nojić, 2012). 

3.8. Zadovoljenost osebnih potreb kot pogoj za kvalitetno življenje  

Pri načrtovanju pomoči in podpore za OZMDR moramo izhajati iz oseb samih in njihovih 

dejanskih individualnih potreb, pri čemer je pomembno, da jih spodbujamo, da le-te izrazijo 

sami (v kolikor so tega zmožni) (Bleeksma, 1999). 

KŽ se meri po tem, v kakšni meri skladnosti in na kakšen način so zadovoljene vse 

posameznikove potrebe (Ramovš, 2003). 

Da bo posameznik res lahko kvalitetno živel, mora zadovoljiti svoje lastne potrebe, ki so v 

splošnem skupne vsem ljudem. O tem smo pisali že v prejšnjih poglavjih. Tokrat pa si 

poglejmo, iz česa izvirajo in kako se nadgrajujejo tudi pri odraslih OZMDR. 

Ramovš (2003) na podlagi gerontoloških raziskav navaja naslednje bistvene potrebe v 

odraslosti: 

 potreba po materialni preskrbljenosti (hrana, obleka, bivališče …); 

 potreba po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine (gibanje, prehrana, osebna 

nega, okupacija …); 

 potreba po osebnem medčloveškem odnosu; 

 potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji 

(učiti iz modrosti in izkušenosti); 

 potreba po doživljanju smisla starosti (življenjski krog z vsemi obdobji in razvojnimi 

nalogami prej); 

 potreba po skrbi v starostni onemoglosti; 

 potreba po nesmrtnosti (ostati v spominu ljudi, vera v življenje po smrti). 
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Večina teh potreb je značilnih za pozno odraslost. Ob tem pa se nam vsekakor ponovno 

odpira vprašanje uresničevanja teh potreb odraslih z ZMDR. O smiselnosti smo posredno že 

pisali, poglavitno pri tem pa je, da bo potrebno organizirati in sistematično urediti področje 

služb pomoči in podpore OZMDR, ki se bodo zavedala teh potreb in njihovega pomena ter 

individualno pristopala k posamezniku in mu omogočala zadovoljevanje potreb glede na 

njegove posebnosti in zmožnosti. 

Zato si za nadaljnje boljše razumevanje duhovnosti in OZMDR poglejmo zadovoljevanje 

potreb z bolj psihološko-znanstvenega vidika. 

Maslow (1976) velja za utemeljitelja teorije motivacije, ki temelji na hierarhiji potreb. 

Nižje, osnovne, potrebe (ključne za preživetje) v tej hierarhiji morajo biti zadovoljene, da se 

lahko pojavijo višje potrebe (te pa omogočajo posamezniku izpolnitev). To sicer ne velja 

vedno, ampak nižje potrebe prevladujejo nad višjimi (Jerman, 2016). 

Maslow (1976) med posameznikove potrebe uvršča: 

 Fiziološke potrebe: po hrani, pijači, obleki, domu, spolnosti … 

 Potrebe po varnosti: po stabilnosti, zaščiti pred nevarnostjo, boleznijo, nasiljem,  

osvobojenosti pred strahom; potreba po zakonih, po zaščitniku … 

 Potrebe po pripadnosti in ljubezni: po sprejemanju in dajanju ljubezni, izražanju 

naklonjenosti, sprejemanju, druženju in pripadnosti neki skupnosti. 

 Potrebe po spoštovanju: biti spoštovan, cenjen s strani drugih in sebe, potreba po 

samospoštovanju in kompetentnosti … 

 Potrebe po ustvarjanju: potrebe po doseganju potencialov, kompetenc. 

 Kognitivne potrebe: po znanju, razumevanju, novih spoznanjih, vedoželjnosti … 

 Estetske potrebe: po lepoti, simetriji, urejenosti, redu, dovršenosti … 

 Potrebe po samoaktualizaciji: samouresničitev, izpolnitev osebnih potencialov, 

doseganje kompetentnosti, biti to, kar lahko postaneš … 

Človek brez zadovoljitve osnovnih nižjih potreb ne more preživeti, brez zadovoljitve višjih pa 

ne živi na človeški, temveč živalski ravni, saj so nam višje potrebe humano-lastne (Ramovš, 

2003). 

Avtor hierarhije potreb je menil, da je oseba, ki dosega višje potrebe lahko srečnejša, saj mu 

osebnostni razvoj omogoča povezanost vseh potencialov v skladno celoto in posledično 

izpolnitev. Njegovi nasledniki in psihološki raziskovalci s tega področja pa so bili mnenja, da 

lahko človek občuti srečo tudi na nižjih ravneh hierarhične lestvice, saj mu vsaka zadovoljena 

potreba predstavlja določeno ugodje, a ta sreča ni tako izpolnjujoča, saj nižje potrebe ponovno 

sprožijo težnjo po višjih. Na podlagi Maslowih kasneje doumljivih domnev in spoznanj so 

poznejši sodobnejši teoretiki tej hierarhiji potreb predlagali in dodali še transcendenco kot 

vrhnjo, zadnjo in najvišjo potrebo človeka po presežnosti. Maslow naj bi menil, da 

transcendenca predstavlja nekakšne duhovne potrebe, ki so raznolike od ostalih potreb. 

Doseči naj bi jih bilo možno iz različnih stopenj, posamezniku pa bi izpolnitev omogočala 

občutek povezanosti in zavzemanje stvari v drugi sferi obstoja. Obenem naj bi transcendenca 

predstavljala končni cilj piramide potreb, kot višja resnica, ki posameznika usmerja onstran 

človeškega mišljenja in izkustva. Maslow naj bi verjel, da tovrstne izkušnje transcendence 

odpirajo pot osebni rasti, povezanosti in izpolnitvi, posameznik, ki jih doživlja pa se počuti 

bolj zdravega in srečnega. Vsak od nas naj bi bil sposoben dosegati tovrstne duhovne 

izkušnje po presežnosti (op. a. to je za razumevanje duhovnosti pri OZMDR ključnega 

pomena). Nova vprašanja je odprl zlasti s spoznanjem, da posameznik lahko doseže 
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transcendenco, četudi ni dosegel samoaktualizacije, kar se navezuje na to, da je možno doseči 

stopnjo transcendence iz različnih poprejšnjih stopenj potreb (Jerman, 2016). 

V sklopu celostno razvitega posameznika se tudi Ramovš (2003) strinja, da ima vsak njemu 

lastne potrebe na vsaki od šestih razsežnosti celostnosti posameznika. Za nas je tako 

najpomembnejša duhovna razsežnost, kjer izpostavlja potrebo po svobodi, odgovornosti in 

življenjski usmerjenosti, ter eksistencialna razsežnost, kjer se opira na Franklovo teorijo 

potreb po doživljanju smisla trenutka, posameznih življenjskih obdobij, življenja kot celote in 

celotne resničnosti.  

Maslowo hierarhijo potreb je s svojo konceptualizacijo Volja do smisla nadgradil ravno 

dunajski psihiater in logoterapevt Viktor E. Frankl. V njej govori o pomembnosti duhovnosti 

za človeka. ''Volja po smislu je namreč človekov temeljni in hkrati dominantni motiv. 

Težnja po smislu je celo nad težnjo po samoaktualizaciji, saj ne predpostavlja zadovoljenosti 

nižjih potreb (op. kar priča o utemeljenosti potreb po transcendenci).  Človek je lahko srečen 

kljub pomanjkanju in ponižanju, če občuti življenjski smisel, in je lahko nesrečen kljub obilju 

in ugledu, če občuti življenjsko praznoto'' (Musek, 2015, str. 57). 

Tudi sam Frankl v svojem delu Preslišani krik po smislu pravi takole:  

''Samoumevno je, da nekdo, ki je bolan, želi ozdraveti, zato se mu bo zdravje zdelo 

najpomembnejši cilj v življenju. Toda v resnici je zdravje le sredstvo za dosego cilja, 

predpogoj za pridobitev nečesa, kar velja za resnični smisel v dani situaciji. V takem primeru 

se je potrebno najprej vprašati, kakšen cilj se torej skriva za sredstvi. Maslowa teorija 

motivacije tu ne zadošča, ni nam namreč tako pomembno raziskati razlik med višjimi in 

nižjimi potrebami, ampak predvsem poiskati odgovor na vprašanje, ali so posamezni cilji 

samo sredstva ali pa vsebujejo nek smisel'' (Frankl, 2016, str 29). Upoštevati je treba, da v 

primeru, ko nižje potrebe niso zadovoljene, postanejo višje potrebe (kot je volja do smisla) 

skrajno nujne tudi za preživetje (Frankl, 2016). 

Za človeka je bistveno, da uresničuje svoje potenciale in talente, ki presegajo zgolj 

nagonske potrebe, saj je zmožen višjih. Govorimo o potencialih svobode, odgovornosti, 

ustvarjanja, vrednotenja, iskanja življenjskega smisla. Človek si namreč aktivno konstruira 

stvarnost, svoje misli, emocije, ambicije in sožitje z drugimi, na podlagi izkustev, razvoja in 

učenja preko zadovoljevanja potreb (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1998). Za človeka je 

tako človeška rast kot posameznikov razvoj v osrčju človeške resničnosti je zapisal Vanier 

(2002). Predstavlja temelj za spreminjanje, pridobivanje lastne identitete in odpiranje drugim 

ljudem. Za takšno rast je potrebno imeti cilj, potreben je smisel, ki ga posameznik udejanja 

preko svoje rasti, ki pa zahteva odločitve. S tem se oblikuje tudi njegova identiteta, ki jo 

oblikujejo vrednote, ki jih sprejema za lastne. Pri takšni osebni rasti ni ključno doseganje 

človeške popolnosti oziroma vrha izpopolnjenosti pač pa v svojem življenju z dejanji kazati 

odprtost in ljubezen do vseh ljudi (prav tam). 

4. Duhovnost kot pomemben obstoječ koncept 

4.1. Definiranje duhovnosti 

''Duhovnost je kvaliteta, ki pripada izključno le človeškim bitjem. To je življenjska energija, 

nemir, ki nas kliče onkraj sebe, da bi skrbeli za druge ter bili povezani z ljudmi in 

skrivnostnim Drugim. Duhovnost je naša zmožnost, da pogledamo izven sebe in lastne 

perspektive, se zavedamo smisla naših dejanj, kompleksnosti naših vzgibov in vpliva, ki ga 

imamo na svet okoli nas. Predstavlja sposobnost imeti strast do stvari, jo deliti z drugimi in z 
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njimi sočustvovati ter odpuščati samemu sebi. Duhovnost je proces nastajanja in ne 

končnega dosežka, potencial, ne pa imetje …'' (Prezioso, 1987, v Underwood, 2008 str. 55). 

Koncept duhovnosti predstavlja kompleksnost, multidimenzionalnost in le vprašanje je, v 

kolikšni meri ga (z)moremo zares definirati in raziskati. V zadnjem času postaja vse bolj 

pereča tema sodobnih znanstvenih raziskovanj, ker obstaja, vpliva na nas in si to tudi zasluži. 

Tudi v tem pričujočem delu priznavamo, da nam najverjetneje ne bo uspelo zajeti vsega, kar 

duhovnost je; ne zato, ker ne bi želeli oz. bi premalo strokovno pristopili k problematiki, pač 

pa preprosto zato, ker se strokovna konceptualizacija duhovnosti v svetu šele ustvarja in ker 

predstavlja skupek večih dimenzij, o katerih danes že veliko vemo, a si jih nikoli nismo upali 

ali pa želeli predstavljati z vidika duhovnega. V opredelitve bomo skušali zajeti tisto, kar je 

bistveno, da bo duhovnost posta(ja)la del vsakdana. 

Zato pristopimo k duhovnosti sistematično: ''V začetku je bila beseda…'' (Jn 1) (Sveto pismo 

na internetu, 2016). 

Pojem duhovnosti (spiritualnosti) izvira iz latinske besede ''spiritus'', kar pomeni dih življenja 

(Toman, 2012; Lepherd, 2013) ali podobne latinske besede ''spirare'', to je dihanje (Kočila, 

2017; Lepherd, 2013). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) duhovnost definirajo kot usmerjenost k 

nematerialnim vrednotam in kot od telesa neodvisni, samostojni del človekovega bistva.  

Duhovnost je težko zajeti v eno samo univerzalno definicijo, saj gre za edinstveno 

posameznikovo izkušnjo (Spilka in McIntosh, 1996, Zinnbauer, 1997, v Zhang in Rusch, 

2008; Skoberne 2002), ki raziskuje posameznikovo iskanje življenjskega smisla in mu 

predstavlja način življenja, pomoč in oporo pri premagovanju različnih življenjskih težav 

(Skoberne, 2002). Duhovnost je torej tista, ki vdahne človeku življenjski smisel. 

Iskanje in odkrivanje smisla življenja kot glavni del duhovnosti pojmuje tudi Blatt (1987, v 

Watts, 2011; Gaventa, 2001). 

Duhovnost predstavlja človeku dimenzijo, ki mu omogoča iskati smisel življenja, obenem pa 

predstavlja povezanost in odnos z nečim svetim in drugimi ljudmi (Puchalski, n.p., v , 

Gaventa, 2016) 

Liegeois (2014) gre pri svojem razmišljanju o duhovnosti še dlje, ko pravi, da je duhovnost 

izkušnja smisla življenja v povezanosti s presežno realnostjo – transcendenco.  

Underwood (2008) k temu dodaja še pomembno značilnost duhovnosti, da se duhovni vidik 

različno udejanja od posameznika do posameznika, zaradi njegove bio-psiho-socialne 

raznolikosti, pogojene tudi z dejavniki okolja. Duhovnost je torej individualni fenomen 

vsakega posameznika (Spilka in McIntosh, 1996, v Zhang in Rusch, 2008), ki je njemu 

lasten, oseben in subjektiven (Zinnbauer, 1997, v Zhang in Rusch, 2008). Duhovnost je 

nekakšno poznavanje in zavedanje resnične narave posameznika, njegovega hrepenenja in 

odkrivanja resnice, dobrote, smisla in bistva (Li, 2010, v Zhang in Rusch, 2008), obenem pa 

nekakšna odprtost in spoštljivost do nadnaravnega (Hauser, 1993, v Zhang in Rusch, 2008), 

kar povezuje vse ljudi med seboj (Dučkič in Kokorić, 2014 v Kočila, 2017). Duhovnost nam 

omogoča verjeti, misliti in verovati, da obstaja nekaj večjega kot je sedanji čas in prostor, 

kot je posameznik kot človek ter je to večje izven njega samega (prav tam).  
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Rahalova (1984, v Tušar, 1997) pojmuje duhovnost kot osebno transcendenco, neodvisno od 

razumskih občutij in stvarnosti, kjer vse obstoji. To predstavlja nekakšno osnovo, da lahko 

vidimo duhovnost kot vertikalno (povezanost z Bogom, nečim višjim) in horizontalno 

(povezanost s seboj, drugimi, okoljem), kar se navezuje na usmerjenost duhovnosti navznoter 

in navzven. Duhovnost lahko obravnavamo kot navznoter usmerjeno kvaliteto, ki je s svojimi 

vrednotami, smislom medsebojno odvisna z navzven usmerjeno, ki se manifestira v 

posameznikovem vedenjskem, odnosnem funkcioniranju (Lepherd, 2013). Vse to pomaga 

posamezniku, da lažje prepozna in se zaveda osebnih vrednot in ciljev ter spodbuja integracijo 

telesa, razuma in duha (Washkoviak, 1989, v Tušar, 1997). 

Gaventa (2001) opredeljuje duhovno življenje kot skupek osebne vere in prepričanj, 

poslanstva in obveznosti (do življenja), izkustva in čustva, odprtosti/pripravljenosti za 

rast in razvoj, ritualov in prakticiranja, skupnosti (kjer svoja prepričanja in vero deliš) ter 

avtoritete, ki posameznika vodi v duhovnem smislu, pri čemer gre za usmerjanje k dobremu 

(po Fitchet, 1993). 

Na podlagi tega modela izpostavlja 4 ključne karakteristike duhovnosti (prav tam): duhovnost 

je kvaliteta v posameznikovem življenju, na podlagi katere se oseba razvija in raste. Ponuja 

priložnosti za odkrivanje ljubezni, upanja, vere, smisla, bistva, resnice … (Westlerhof, 

1976, Fowler, 1981, Webb Mitchell, 1993 v Gaventa, 2001). Kot drugo, duhovnost vpliva na 

posameznikovo življenje in funkcioniranje, mu omogoča spreminjanje, spodbujanje, 

razumevanje, iskanje smisla … (Fitchet, 1993, v Gaventa, 2001). Tretjič velja izpostaviti, da 

je duhovnost del kulture, skupnosti, okoljskega konteksta, v katerem posameznik živi. 

Zato je tudi ključno, da v kolikor želimo kot strokovnjaki opolnomočiti posameznika in mu 

nuditi ustrezno pomoč in podporo se moramo duhovnosti zavedati in jo razumeti tudi s te 

perspektive (Heifitz, 1987, Gaventa, 1997, Dudley, 1993, Landau Stanton, 1993, v Gaventa, 

2001). Kot četrta karakteristika pa duhovnost zajema 4 pomembne aspekte: svobodo (da se 

sami odločamo in živimo v okviru volje utemeljene na nečim višjem), odgovornost (da 

delujemo in prispevamo v svetu), duhovno usmeritev (življenjski smerokaz vrednot, ki mu 

sledimo) in podporo (tolažba, upanje, zagon, ki nam ga zatekanje v duhovnost daje) (Nerney 

in Schumway, 1996, v Gaventa, 2001). To nam bo pri nadaljnjem razmišljanju o duhovnosti 

eno izmed ključnih spoznanj tudi za Franklovo teorijo. 

O aspektih duhovnosti bolj sistematično pišeta tudi Anadrajah in Hight (2001, v Kočila, 

2017). Navajata kognitivni aspekt (smisel, resnica), izkustveni aspekt (ljubezen, mir, 

upanje, tolažba) in vedenjski aspekt (izražanje posameznikove notranje duhovne 

usmerjenosti navzven – v vsakodnevnem funkcioniranju z ljudmi).  

Duhovnost daje človeku nekakšno življenjsko silo, inspiracijo, zagon, ki izvira iz odnosov z 

drugimi, seboj in osebnim pomenom iskanja smisla življenja (Dučkič in Kokorić, 2014, v 

Kočila, 2017). 

Pomemben vidik duhovnosti se nam zdi tudi vloga duhovnosti pri vzpostavljanju odpornosti 

posameznika za soočanje s stresnimi situacijami, težavami. Govorimo o upanju, utehi in 

tolažbi, ki jo duhovna povezanost z nečim višjim, Bogom, ponuja posamezniku, da se lažje 

sooči s stiskami in jih premaga. (Tušar, 1997; Skoberne, 2002; Walsh, 2006, v Kočila, 2017). 

Pri tem je eden izmed pomembnih aspektov duhovnosti tudi transcendenca, (ki smo jo že 

večkrat omenjali) kot ''zmožnost preseči osebne meje in doseči širšo perspektivo, kar se 

odraža v odkritju smisla življenjske izkušnje'' (Lepherd, 2013, str. 571).  Frankl (2016) vidi to 

preseganje samega sebe kot duhovno zmožnost človeka, da se prepusti prizadevanju za nekaj 

ali nekoga, posveti smiselni nalogi in s tem preseže svoje lastne danosti.  
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Posameznik se mora namreč celostno razvijati, kar je mogoče le tako, da se v interaktivnem 

odnosu razvijajo vsa področja posameznikovega življenja, saj predstavlja skupek bio-psiho-

socialnega in duhovnega bistva, ki pa vse prej omenjene dele skladne celote povezuje in 

združuje v eno harmonično celoto – to je posameznika. Duhovnost predstavlja torej nekakšno 

vezivo, vseobsegajočo dimenzijo, ki povezuje ostale, predstavlja obenem ločeno enakovredno 

dimenzijo ostalim in te dimenzije hkrati presega. Liegois ravno zato duhovnost poimenuje kot 

''božjo dimenzijo realnosti'' (Liegois, 2014). 

O duhovnosti kot dimenziji KŽ, o duhovnosti kot duhovnih potrebah posameznika, duhovnem 

bistvu in razsežnosti celostno razvite osebe smo pisali že v prejšnjih poglavjih. O 

inkluzivnosti, multidimenzionalnosti, kompleksnosti, interaktivnem odnosu pa smo se lahko 

na podlagi ugotovitev prepričali v pričujočem delu magistrskega dela. Vse to dokazuje 

strokovno utemeljeno postavko Liegoisa, da je duhovnost resnično nekaj nadnaravno 

dojemljivega, a hkrati stvarnega, saj obstaja in deluje v naših življenjih. 

4.2. Povezanost duhovnosti in religioznosti 

Za nadaljnje raziskovanje in razpravljanje je potrebno poznati razliko ter tudi podobnosti med 

duhovnostjo in religioznostjo, saj ne gre za sinonima, četudi sta povezana.  

Pri raziskovanju obeh konceptov je mogoče opaziti pogosto terminološko nekonsistentnost 

glede obeh pojmov, razlik in podobnosti med njima. To neujemanje v pojmovanjih potrjuje 

tudi Vaughan (2004 v Musek, 2008b). Razlog za to je lahko v tem, da se sodobna znanost šele 

sedaj sistematično ukvarja s tem, kar pomeni, da nova dognanja logično niso mogla vplivati 

na prejšnja. Tukaj skušamo postaviti ločnico med obema konceptoma, hkrati pa ju v neki 

točki približati v stičišču, kjer se prepletata in imata skupne točke.  

Dolgo časa so enačili duhovnost z religioznostjo, religijsko prakso in izkustvom. Šele v 

zadnjem času, ko je duhovnost postala realnost sodobnih strokovnih in znanstvenih študij, 

raziskovalci natančneje preučujejo njene lastnosti in pomen za človeka. Duhovnost tako danes 

povezujemo z življenjskim zadovoljstvom, sistemom podpore, socialnimi odnosi, čustvi 

(Gaventa, 2016). 

Tudi Watts (2011) se opira na definicijo Fitchetta (1993, v prav tam), da je duhovnost 

dimenzija življenja, ki posamezniku odkriva smisel njegovega obstoja in se povezuje s 

presežnim. O duhovnosti smo podrobno že razpravljali, zato je na tem mestu potrebna zgolj 

primerjava obeh konceptov.  

Beseda religija izhaja iz besede ''re-legare'', v prevodu ''ponovno povezan'' (Ošlaj, 2004 v 

Šinkovec, 2017). 

Religioznost je človekova lastnost, ki predstavlja religioznega človeka. Smiselno se 

povezuje z religijo, kot sistemom obredov, naukov, zapovedi, dogm, doktrin in religijske 

orientiranosti. Ta lahko obstaja tudi brez duhovnosti. Kljub vsemu duhovnost tvori osnovo 

dobri religioznosti (Underwood, 2008). 

Šinkovec (osebna komunikacija, marec 2017) razlaga religijo sprva kot človekovo navado, da 

se udeležuje obredov, zakramentov, živi po zapovedih, katerih namen je, da sčasoma vodijo v 

osebnejši vidik z Bogom, v zatekanje k religioznosti zaradi nje same in njenih pozitivnih 

vplivov. V tem  drugem vidiku vidi povezanost z duhovnostjo. 



 
26 

 

Pomembno za nadaljnje razumevanje je tudi razlikovanje religije kot strukturnega sistema, 

institucije in religioznosti kot osebne usmerjenosti sledenju naukom religije (Kočila, 

2017). 

Zinnbauer (1997, v Zhang in Rusch, 2008) pravi, da je sam koncept religioznosti in religije 

ozek in institucionaliziran na različne doktrine. V svoji osnovi se opira na nauke velikih 

učiteljev (npr. v krščanstvu Jezusa, v budizmu Bude idr.). Maslow (1971 v Zhang in Rusch, 

2008) duhovnost vidi kot nepogrešljiv del človekovega bistva, njegove narave, iskanja smisla, 

sreče (Li, 2001 v Zhang in Rusch, 2008) in odprtosti za priznavanje in dojemanje nečesa 

višjega, presežnega (Hauser, 1993 v Zhang in Rusch, 2008). Religija je organizirana, socialna 

entiteta (neodvisna, obstoječa stvar) (Miller in Thoresen, 1999 v Zhang in Rusch, 2008). Z 

drugimi besedami je organiziran sistem ritualov in pravil, ki oblikujejo religijsko prakso 

(Zhang in Rusch, 2008). Glavna naloga religije v vsem svojem času pa je, je vedno bila in 

bo, izražanje duhovnosti (Smith, 1994 v Zhang in Rusch, 2008) kot individualne, 

subjektivne (Zinnbauer, 1997 v Zhang in Rusch, 2008) osebne izkušnje, ki se osredotoča na 

dogajanje v posameznikovem srcu, duši (Legere, 1984 v Zhang in Rusch, 2008).    

Del religioznosti je duhovnost, ki predstavlja ''srce in dušo religije'' (povzeto po nizu 

avtorjev Pargament, 2007, v Kočila, 2017, str. 7) in je obenem širši koncept (Carder, 1984; 

Fitchett, 1993; Larson, 1994 v Gaventa, 2001). 

Vsak posameznik in skupnost bi morala imeti možnost različnih oblik izražanja duhovnosti 

znotraj religijske prakse ali izven nje (Kočila, 2017 po Nedumaruthumchalil in College, 2009 

v Dučkić in Kokorić, 2014). Vsaka oseba ima tako duhovne potrebe, da odkrije življenjski 

smisel in oblikuje smotrno življenje po svoji izbiri (brez nujnosti) na podlagi tega, da pripada 

kateri izmed religij oz. religijskih organizacij (Kočila, 2017 po Ćorić, 1998 v Dučkić in 

Kokorić, 2014). 

Ob tem spoznanju pridemo do pomembne stične točke duhovnosti in religioznosti, dveh 

različnih konceptov. Stičišče obeh je izražanje duhovnosti preko vere, kar opredeljuje glavno 

nalogo religije. Vera tako prepleta eno z drugim, drugo s prvim (Dučkić in Kokorić, 2014 v 

Kočila, 2017). O veri bomo več govorili še v naslednjem poglavju. 

4.3. Pomen vere in verski razvoj po Fowlerju 

Ker smo že natančno preučili razlikovanje med duhovnostjo in religioznostjo, je na mestu, da 

si pogledamo tudi samo vero in verski razvoj, kot ga je proučeval Fowler (1981 v Prijatelj, 

2007; Šinkovec, 2017). 

Fowler (1981 v Prijatelj, 2007) je menil, da je verovanje del človekovega načina bivanja in 

spoznavanja. Kot tako ima verovanje velik odnosni vpliv in značaj. Največkrat se odnosno 

povezuje z zvestobo in zaupanjem, kar človeku omogoča odkrivanje smisla življenja 

(Prijatelj, 2007). Ker predstavlja vera še enega izmed pojmov povezanih z duhovnostjo in 

religioznostjo, si poglejmo, kaj vera sploh je. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) jo pojmuje kot zavest o obstoju boga, nečesa 

višjega in s tem povezan sistem obredov, naukov, norm. E. Prijatelj (2007) je z razpravo o 

veri ugotovila, da vera predstavlja središče dejavnosti oblikovanja sveta, njenega 

konstituitivnega spoznavanja in soustvarjanja. Pri tem ima ključno vlogo Bog, tisto višje, 

nadnaravno, kot stvaritelj. Fowlerjeva opredelitev vere je, da gre za ''proces konstituitivnega 

spoznavanja. Ta proces je oblikovalec in ohranjevalec celostne strukture smisla, zgrajene na 

zvestobi, središču vrednot, urejenih od zgoraj, in ima moč povezati posameznikove izkušnje 

sveta, tako da lahko človek osmisli odnose, življenjske okoliščine in dogodke preteklega in 
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prihodnjega vsakdanjega življenja.'' (Fowler, 1981, v Prijatelj, 2007, str. 522). Fowler vero 

vidi kot očitno posledico človekovega prizadevanja za iskanje življenjskega smisla, pri 

čemer odkriva tudi predstave o podobi končnega okolja. Človek naj bi tako vstopal v 

vzajemne odnose z ljudmi, jih vzajemno oblikoval in preoblikoval na podlagi presežnega 

smisla, ki osmišljuje tako njegovo osebno življenje kot življenja drugih ljudi. Vera je torej 

odnosna. Fowler (1981, v Prijatelj, 2007) pravi, da se ''vera začne v odnosu in človek tudi 

veruje v odnosu'' (str. 523). Temelji v prvi vrsti na zaupanju do nekoga, nekomu. Temu pa 

smiselno sledi izročitev in zvestoba. Pri človeku se ti procesi zaupanja in kasneje izročitve in 

zvestobe udejanjajo preko odnosov otroka s starši, ki imajo pri tem bistveno vlogo.  

Najbolj vključujoči in najširši odnos v veri je, ko postane celosten in to je končno okolje. 

Takrat postane Bog središče moči in vrednot, ki zedinjajo in označujejo končno okolje 

(Fowler, 1981, v Prijatelj, 2007). Vera ima tako zunanjo strukturo (vzdrževanje in 

ohranjanje sveta) in notranjo strukturo (vero kot spoznavanje), kar se pokaže tudi pri 

njegovi stopenjski lestvici verskega razvoja: 

Predstopnja verovanja: primarna vera, oblikovanje zvestobe in zaupanja s svojimi 

najbližjimi, pomembnimi drugimi, kar otrok kasneje prenese na Boga: 

1. stopnja (predšolsko obdobje): intuitivno projektivno verovanje, usmerjeno k 

skrivnosti (realnost in domišljija sta še pomešani); 

2. stopnja: (šolsko obdobje do nekje 11/12. leta): dobesedno razumevanje zgodb in 

ritualov, vestno in natančno izpolnjevanje norm, pridružitveno verovanje, s čimer 

gradi skupnost; na podlagi pripadnosti, podpore v skupnosti se kasneje razvije višja 

stopnja verskega razvoja; zavedanje razlik med realnim in presežnim; 

3. stopnja (11/12. do 17/18. leta): sintezno konvencionalno verovanje, prilagajanje 

drugim, hrepenenje po osebnem odnosu z Bogom, poistovetenje s skupnostjo; 

4. stopnja (17/18. do 30/40. leta): osebno refleksivno verovanje, prehod od zunanje 

avtoritete k notranji, čas preverjanja prepričanj, dvomi, preizpraševanje; 

5. stopnja (30/40. in naprej): povezovalno verovanje, dopolnjevanje spoznanj in 

verovanj, spoštovanje ritualov na podlagi poznavanja njihovega namena, verovanje v 

notranji svobodi in ne ogroženost zaradi različnih verovanj drugih; 

6. stopnja (pozna odraslost): univerzalno verovanje, popolno zaupanje in predanost 

drugim, ljubiti, a ne biti navezan, služenje, ki kliče svet k preobrazbi, vse dobi svoj 

smisel. 

(Šinkovec, 2017 po Fowler, 1981; Kočila, 2017 po Stengl, 2013) 

Na nižjih stopnjah je vera razumljena kot nekakšna obveznost. Človek izpolnjuje verske 

navade, obiskuje obrede, a ne razume nujno vsebine vere. Na višjih stopnjah človek prevzema 

prepričanja druge osebe, ki ji zaupa in ji v tem smislu predstavlja avtoriteto. Šele kasneje 

človek doseže versko avtonomnost, ko ponotranji in prevzame vero zaradi nje same, vsebine, 

ki jo predstavlja in iz izkušenj, ki jih že pozna (prav tam). To nekako sovpada tudi s prej 

omenjenim mnenjem Šinkovca (osebna komunikacija, marec 2017) o religioznosti in 

duhovnosti. 

Vera ima pomembno vlogo za naše razumevanje duhovnosti, saj nam pomaga pri iskanju 

smisla življenja. Kot pravi Fowler (1981 v Prijatelj, 2007) človek ne živi samo od kruha, 

spolnosti, uspeha in instinkta, pač pa tudi smisla, saj življenje od njega zahteva cilj, prioritete 

in smiselnost. Vera namreč pomaga razločevati in se odločati na podlagi vrednot in središča 

moči. Vera daje posamezniku uvid v razumevanje življenja, združuje  razloge za življenje v 

skladu s prioritetami in jih oblikuje v zamisel, ki predstavlja osnovo za delovanje 
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posameznika. S tega vidika je vera kreativen proces, konstruktiven način spoznavanja in 

odkrivanja smisla (Niebuhr, 1972, v Prijatelj, 2007). Z drugimi besedami predstavlja vera 

pot, sredstvo pri odkrivanju življenjskega smisla na področju duhovnosti. 

Rečemo lahko, da je vera glede na svoje značilnosti tesno povezana tako z religioznostjo kot 

duhovnostjo. Duhovnost v svojem bistvu zajema vero, ki je nekakšna pot in hkratna posledica 

posameznikovega iskanja smisla, kateremu omogoča tako spoznavanje kot tudi odnosnost, 

kajti vera je že sama po sebi odnosna. V tem oziru je tudi molitev del odnosa z Bogom in kot 

taka smiselni, pomenski del vere. To vse skupaj vpliva na posameznikove vzorce vsakdanjega 

delovanja navzven, v okolju. Glede na Fowlerjeve stopnje verskega razvoja vidimo, da vera 

vključuje določeno stopnjo kognitivne sposobnosti, a nikakor ne zgolj to, kar tudi avtor sam 

argumentira in dokazuje s perspektivo odnosnosti. To potrjuje, da so OZMDR kljub nižjim 

kognitivnim sposobnostim zmožni spoznavati vero in nadnaravno/presežno, čeprav na 

nižjih versko-razvojnih stopnjah. Vera pa jim obenem omogoča razvoj tudi z odnosne 

perspektive.  

V nadaljevanju bomo predstavili osnovne značilnosti iskanja smisla kot ene izmed temeljnih 

področij duhovnosti na podlagi Franklove teorije o smislu, ki so jo v mnogih raziskavah tudi 

empirično potrdili in dokazali njeno veliko pomensko vrednost za posameznika in družbo 

(Frankl, 2016). 

4.4. Smisel življenja kot dimenzija duhovnosti po Viktorju Franklu 

O iskanju življenjskega smisla kot pomembni dimenziji duhovnosti smo že veliko 

razpravljali. Zato je prav, da pristopimo k tej tematiki še z izvornega zornega kota Franklove 

eksistencialne teorije. 

''Biti človek pomeni biti ''namensko'' usmerjen, na smisel in na sočloveško bivajoče'' (Frankl, 

2010, str. 7). 

''Nikoli in nikdar ni bistveno to, kar lahko mi pričakujemo od življenja, marveč zgolj to, kaj 

življenje pričakuje od nas'' (Frankl, 2010, str. 16). 

''Človek, ki ima svoje življenje za nesmiselno, ni samo nesrečen, ampak je komaj sposoben za 

življenje.'' (Einstein, n.p. v Frankl, 2014, str. 66). 

Frankl je po mnenju mnogih raziskovalcev postavil trdne temelje konceptualizaciji 

osmišljanja življenja in s tem utemeljil novo znanstveno miselnost ter prispeval k razvoju 

razmišljanja o celostnosti posameznika (Musek, 2008b). Frankl je bil dunajski zdravnik-

psihiater in psihoterapevt-logoterapevt, ki je bil zaradi svoje judovske vere in pripadnosti 

dolga leta v času druge svetovne vojne zaprt v koncentracijskem taborišču, kjer je spoznal 

pravi smisel življenja. Kot pravi tudi sam, mu je zgolj smisel pomagal preživeti (2014), o 

čemer priča tudi njegovo citiranje Einsteina zgoraj. Frankl (2016) je v svoji antropološko, 

psihoterapevtski teoriji »Volja do smisla«, smisel videl kot izvorno človeško značilnost, 

prirojeno vsakemu človeku. Pojmuje jo kot ''osnovno notranjo privlačnostno motivacijo 

v človekovi duhovni razsežnosti'' (str. 200). Iskanje smisla tako sodi v duhovno dimenzijo 

človekovega obstoja (Musek, 2015).  

Najznačilnejši pojavni obliki duhovne razsežnosti sta svoboda in odgovornost. Posameznik 

namreč lahko izpolni smisel samo, če v danem trenutku osebno prepozna najbolj smiselne 

možnosti, se svobodno odloči na podlagi tega in jih svobodno udejani, pri čemer prevzema 

odgovornost za to (Frankl, 2016). Ko možnost, ki se nam ponuja v dani situaciji, uresničimo, 
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izpolnimo tudi smisel, ki smo ga prepoznali v situaciji in to postane resničnost enkrat za 

vselej (prav tam).  

Smisel je namreč ena izmed poglavitnih človekovih danosti. Vsak človek je edinstveno, 

neponovljivo bitje v enkratnem zgodovinsko-kulturnem kontekstu (okolju) in ima tako 

posebne smiselne možnosti in zahteve, namenjene le njemu, da jih razreši (Musek, Tušak, 

Zalokar Divjak, 1998). To pomeni, da je posamezniku dana svoboda odkrivati svoje 

življenjske naloge in jih z odgovornostjo izpolnjevati in tako udejanjati in doživljati 

smisel (Frankl, n.p. v Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1998). Ključnega pomena sta torej 

svoboda in z njo povezana odgovornost. Človekova svoboda se odraža v svobodnih  

možnostih za osebno doživljanje in delovanje v okviru stvarnih možnosti v okolju, torej 

nekakšnih okoljskih virov, pogojev (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1998). Svoboda se kaže 

v poznavanju sebe, odprtosti za ljubezen do drugih, ponižnem napredovanju v nedoumljivo 

resničnost, pripadnosti … (Vanier, 2003). Posameznik lahko svoj smisel išče in najde v delu 

(razloženo zgoraj), trpljenju (pojasnjeno v nadaljevanju) ali odnosu. Odnos je ''človeška 

notranja, duhovna odločitev'' (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1999, str. 66). Pri oblikovanju 

odnosov gre za naklonjenost, prijetnost in kar je ključno: ljubezen je odločitev za dobro 

drugega, ki nas vodi tudi pri skrbi zanj (prav tam). S tem se strinja tudi Vanier (2002), ko 

pravi, da sta dva bistvena elementa, ki lahko osmislita življenje slehernega človeka: biti in biti 

odprt. Biti se nanaša na lastno identiteto, ki jo razvijamo preko različnih okolij, v katerim 

živimo in ljudi v njih; biti odprt pa pomeni odprtost in naklonjenost do vseh ljudi, še toliko 

bolj pa do slabotnih in zatiranih. Je želja po razumevanju in sprejemanju. 

Pri tem gremo še dlje, smisel življenja lahko dojamemo le, če ga pojmujemo ne le kot danost, 

pač pa tudi poslanstvo (Musek, Tušak, Zalokar Divjak, 1998). Smisel Frankl povezuje z 

občutji izpolnjevanja življenjskega poslanstva, svobode in odgovornosti v odnosu do življenja 

(Musek, 2015). ''Ne gre za to, kaj mi zahtevamo od življenja, temveč za to, kaj življenje 

zahteva od nas. Le v odgovoru na slednje najdemo življenjsko uteho in občutje smisla'' 

(Musek, 2015, str. 57). Vanier (2002) pravi, da je življenjski cilj v tem, da posameznik 

postane, kar je, ne kar drugi želijo, da postane oz. ne da sploh ne želi postati nič. V tem 

vidi svobodo, da v družbi sleherni zavzame svoje mesto, da živi v skupnosti in tudi drugim 

posreduje to svobodo. Posameznik torej raste, postaja, kar je, le preko svobode, obenem pa je 

ta svoboda pogojena tudi s svobodo drugih. Skupnost je tako kraj, kjer lahko vsakdo 

postaja različen od drugih. 

Pri tem Frankl pravi, da je smisel edinstven in spremenljiv. V življenju ga nikoli ne 

zmanjka. Posameznik mora le spoznati, da lahko smisel odkrije tudi izven svojega dela in 

ljubezni. Tak primer so brezupne situacije in trpljenje (Frankl, 2016; Musek, 2015 po Frankl, 

2014). ''Trpljenje neha biti trpljenje v trenutku, ko dobi neki smisel, na primer smisel v 

žrtvovanju'' (Šinkovec, 2017, str. 117, po Frankl, 2013, str. 144). Trpljenje je tako nekakšen 

ščit, da posameznik ostane dovzeten za bridkosti sočloveka in za radosti. Čim trpljenje 

osmislimo, preneha biti trpljenje (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1999). Življenje je 

tako, z ozirom na doživljanje smisla tako v prijetnih kot neprijetnih situacijah, brezpogojno 

smiselno (Frankl, 2016). Ravno zato tudi Vanier (2002) poudarja, da je v skupnostih za 

OZMDR potrebno osebam dajati možnost doživljanja smrti kot pričakovani del človekovega 

življenja in tako osebe osvobajati strahu smrti in jim omogočiti uvideti smisel. V Barki tako 

veliko skupaj molijo in premišljujejo o umrlih znancih. 

Frankl postavi smisel življenja za izhodišče vseh drugih življenjskih procesov, saj je človek 

primarno usmerjen v prihodnost, v kar ga iskanje smisla tudi smiselno vodi. Človek mora 

imeti vizijo, svoje delovanje mora usmeriti v končni cilj (Šinkovec, 2017). Se je pa tudi 
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Frankl sam (2016) zavedal, da je smisel na določeni stopnji ne samo težje razumljiv, temveč 

tudi težje doumljiv. Prepričan je, da je v življenju smisel tako neskončen, da ga v polnosti ne 

(z)moremo doumeti. 

Volja do smisla namreč predstavlja osnovno človekovo vodilo, ki je celo nad 

samoaktualizacijo (op. a. kot smo ugotovili v poglavju o potrebah), kajti ne predstavlja nujne 

zadovoljitve nižjih potreb (Musek, 2015). S tem se v strokovnem komentarju na Franklovo 

teorijo strinja tudi sam Maslow (1968, v Frankl, 2016), ko pravi, da si posameznik vedno želi 

doseči smisel, ki tako predstavlja najpomembnejši predmet zanimanja. To se sklada tudi z 

definicijo volje kot zavestnega, hotenega, motiviranega doživljanja in obnašanja (Jerman, 

2016).  

Tako Frankl (2016) pojmuje iskanje smisla življenja kot temeljno duhovno motivacijo ter 

kot smiselno ali nesmiselno usmerjenost pri konkretnem vedenju (kot smo razpravljali prej o 

delu, trpljenju, odnosih). Če posameznik smisla ne najde ali pa ga vsaj ne išče, lahko zapade v 

obup, posledica česar je (glede na našo razpravo) nizka KŽ in potencialne težave z mentalnim 

zdravjem. Na podlagi tega je Franklova učenka E. S. Lukas (n.p.) v svoji doktorski disertaciji 

opredelila 9 kategorij, v katerih ljudje najde(m)o smisel. Pojmuje jih kot kategorije, ki 

odpirajo smisel (v Frankl, 2016): 

 lastna blaginja, 

 uresničevanje samega sebe, 

 družina,  

 poklicna zaposlitev, 

 medčloveški odnosi, 

 dejavnosti iz osebnega zanimanja, 

 doživetja, 

 služba prepričanju ali nazoru, 

 življenjska nuja (osnovne potrebe, lakota, žeja, sla ...).  

Kategorije temeljijo na življenjskih vrednotah in vsebinah, ki so jih osebe v njeni raziskavi 

označile kot najvažnejšo (prav tam). 

Frankl je to poprej strnil v 3 načine doživljanja smisla (ki predstavljajo nekako nadredne 

kategorije in združujejo klasifikacijo E. S. Lukas): preko dosežkov in ustvarjanja (dela), 

preko doživetja vrednot (odnosi, ljubezen, stik z naravo, kulturo), in preko trpljenja 

(Šinkovec, 2017). 

Smisel življenja so v svojem projektu preučevanja KŽ zajeli tudi Renwick, Brown in Nagler, 

(1996). Razčlenijo ga na 4 ravni: osebni smisel (kaj je oseba svojstveno, globoko v sebi), 

socialni smisel (intimni odnosi z najdražjimi), sekularni smisel (nekaj večjega in močnejšega 

kot je npr. človeštvo, narod) in sakralni smisel (nekaj mogočnejšega in nikoli v polnosti 

doumljivega, kot je narava, stvarstvo ali Bog). 

Kot vidimo so slednji kot pomembno kategorijo navedli tudi odnos do presežnega. Frankl 

(2016) o preseganju samega sebe pravi, da človek kot bitje mora živeti za nekaj ali nekoga in 

se v svojem delovanju in prizadevanju prepustiti temu, kajti na ta način preseže sam sebe. Gre 

torej za Franklovo doživljanje smisla na prej naštetih 3 načinih, s čimer človek postane 

presežno bitje, saj se na ta način steguje za nečim, kar je nad njim in pred njim 
(Ramovš, 1990). Torej stremi k nečemu višjemu, presežnemu, Bogu, kar nas zopet pripelje do 

tega spoznanja o duhovnosti. To presežnost lahko poimenujemo tudi transcendenca, ki jo kot 
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vrhunec temeljnih človekovih potreb navaja tudi Maslow v izpopolnjeni motivacijski 

hierarhiji potreb argumentirani zgoraj (1976; Jerman, 2016). 

4.5. Raziskave o duhovnosti in osebah z motnjami v duševnem razvoju 

''Duhovni element v človeški naravi moramo prepoznati in negovati, če hočemo, da vse 

sposobnosti človeške duše delujejo skupaj v popolnem ravnovesju in harmoniji. Zato ni 

resničnega nasprotja med duhovnostjo in znanostjo, kajti ena dopolnjuje drugo. Vsak 

napredek znanja nas pripelje do tega, da se soočimo s skrivnostjo lastnega bivanja'' (Tušar, 

1997, po Planck, 1992, str. 45). 

Duhovnost dandanes vse bolj postaja referenca sodobnih znanstvenih raziskovanj (Emmons, 

1999 v Musek, 2008b). K temu so najverjetneje v dobri meri prispevala tudi nevropsihološka  

dognanja o odzivanju določenih možganskih predelov na duhovno dejavnost (Alper 

2001; Austin 1998; Newberg 2004; Newberg in dr., 2001; Persinger 1987, 1993; 

Ramachandran in Blakeslee 1998a, 1998b v Musek, 2008b). Poprej so se tovrstnim študijam 

nekako izmikali, saj so verjeli, da duhovnosti ne moremo znanstveno preučevati (Coles, 1999 

v Musek, 2008b). K razcvetu in ozaveščenosti pomena duhovnosti in njenega znanstveno-

strokovnega  proučevanja je prispevala tudi vse bolj razširjena pozitivna psihologija, ki ne 

zagovarja dolgo časa trajajoče psihološke usmeritve k problemom s psihološkim zdravjem, 

pač pa jedro njene filozofije predstavlja pozitivnost in veselje do življenja (Musek, 2008b). 

O obstoju duhovnosti v sodobnem času pričajo tudi študije, ki se usmerjajo na duhovno 

inteligentnost kot krovno dimenzijo inteligentnosti, ki nam omogoča razmišljati o smislu in 

povezuje celotno doživljanje in naše delovanje v harmonično celoto v skladu z vrednotami, ki 

nas pri tem vodijo (Musek, 2008b po Zohar in Marshall, 2000). To dokazuje tudi Gardner, ki 

je svojo teorijo multiple inteligentnosti že dopolnil z dimenzijo duhovne inteligentnosti, 

četudi pri tem ostaja še marsikaj nepojasnjenega (Watts, 2011 po Gardner, 2000). Se pa 

raziskovalci s tega področja strinjajo, da ima pri duhovnosti mnogo večji vpliv na 

posameznikovo življenje socialni vidik duhovnosti kot pa kognitivni (Watts, 2011). 

To je za raziskovanje duhovnosti pri OMDR eno izmed ključnih spoznanj. Poglejmo si, 

kakšne raziskave s tega področja so že bile narejene in kakšne rezultate nam razkrivajo. 

''Ko imaš občutek v življenju, kje si in koga vse imaš ob sebi, s tem, kar imaš, mislim, da od 

tega prihaja velika moč, ki jo lahko uporabiš, uporabiš, uporabiš…'' (pričevanje mame v 

Allen, Bennett, Deluca, 1995, str. 307, v Zhang in Rusch, 2008, str. 92) Tako o moči upanja, 

tolažbe, ki jo nudi duhovnost in duhovna podpora priča ena izmed mater dveh otrok z 

Downovim sindromom. 

Da ima duhovnost pozitivne učinke na posameznikovo funkcioniranje in izboljšanje 

kvalitete življenja pričajo številne raziskave na tem področju, zlasti veliko jih je v zdravstvu 

in nekaj manj v  gerontologiji. Vendar glede na poprejšnje obrazložitve je duhovnost obenem 

tudi pomembna kvaliteta preučevanja v naši specialno-pedagoški praksi, zlasti zaradi 

pomanjkanja raziskav, kako posamezniki z motnjami v duševnem razvoju opredeljujejo in 

uporabljajo osebno duhovnost (Selway, Ashman, 1998, v Shogren, Rye, 2008; Swinton, 2002, 

v Büssing, Broghammer-Escer, Baumann in Surzykiewicz, 2017) . Raziskovalci so do sedaj 

dajali velik poudarek raziskavam vpliva duhovnosti na družine otrok z motnjami 

(Skinner, 1999; Dollahite, Marks in Olson, 1998; Marshal idr., 2003 v Zhang in Rusch, 2008). 

Ugotovili so, da so matere našle v duhovnosti in religiji upanje, smisel, vero, moč, 

blagoslov. Cho, Singer in Brenner (2000, v Zhang in Rusch, 2008) so v raziskavo zajeli 

korejsko-ameriške starše otrok s pridruženimi motnjami (Downov, Touretov, sindrom). 

Izsledki so pokazali, da so starši s pomočjo duhovnosti prešli iz faze obupa v fazo upanja 
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in lažje uvideli prednosti, ki jih prinaša otrok z motnjami za družinsko rast. Verne družine z 

otroki z MDR imajo višjo kvaliteto družinskega življenja (Büssing, A., Broghammer-

Escer, S., Baumann, K.  in Surzykiewicz, J., 2017, po Boehm, Carte in Taylor, 2015).  

Spoznanja raziskav kažejo, da starši otrok z MDR v duhovnosti odkrijejo smisel MDR, 

najdejo mir, tolažbo, pogum in se tudi sami osebno razvijejo (Zhang in Rusch, 2008). 

Podobno so ugotovili tudi pri raziskovanju religijskega izražanja in povezanosti v populaciji 

latino/afro-ameriških družin v ZDA, saj so religijska prepričanja pomagala staršem 

razumeti in sprejeti otroka z MDR v svoja življenja, kar kaže na pomemben pozitivni vpliv 

na družine otrok s posebnimi potrebami (Heller idr., 1994; Bennet idr., 1995; Rogers Dulan in 

Blachen, 1995; Haworth, 1996; Rogers Dulan, 1998; Glidden idr., 1999; Skinner idr., 1999, 

2001 v Turner idr. 2004). 

Nekaj raziskav, četudi manj, je o posameznikih z MDR ter njihovem doživljanju duhovnosti 

in KŽ.  

Gaventa (1993, v Turner idr., 2004) je ugotovil, da duhovno udejstvovanje pomaga OMDR 

najti smisel življenja, sprejetost različnosti, vrednost samega sebe (Vanier, 1998, v prav 

tam), prijateljstvo (Gaventa, 1993, Swinton, 2002,v prav tam) in jim nudi psihološko in 

socialno podporo (McNair, Smith, 1998 v prav tam). 

OMDR s pridruženim Downovim sindromom je v raziskavi (Büssing, A., Broghammer-

Escer, S., Baumann, K.  in Surzykiewicz, J. (2017)) veliko pomenila povezanost z naravo, 

drugimi in s samim seboj, s čimer so si lahko obogatili izkustva. Zadovoljstvo z življenjem je 

bilo v tej raziskavi višje pri osebah, ki so živele doma pri starših, saj so imeli več duhovne 

opore in čustvene stabilnosti (prav tam). To je še spoznanje in razlog več, da moramo tudi 

strokovnjaki delati na zagotavljanju duhovne podpore OMDR. 

Shogren in Rye (2008) sta izvedla raziskavo z 41 posamezniki z lažjo ali zmerno motnjo v 

duševnem razvoju s pridruženimi motnjami, ki živijo v bivanjskih enotah oz. skupnostnih. 

Izsledki so pokazali, da se posamezniki želijo duhovno udejstvovati, še več, večini sta 

duhovnost in religija zelo pomembni v življenju. Pomagata jim razlikovati med dobrim in 

slabim, nudita uteho v stresnih situacijah in vzpostavljata odpornost posameznika na težke 

življenjske situacije. Vključenost v verske skupnosti OMDR omogoča občutek pripadnosti in 

širjenje podporne mreže. Večina OMDR pri aktivnostih sodeluje in tudi sama moli in 

duhovno živi (prav tam).  

Raziskava Liu idr. (2014, v Kočila 2017) je pokazala pomembnost, ki jo OMDR pripisujejo 

molitvi in pogovoru z Bogom v obliki zahvaljevanja, blagoslova, priprošnje zase in za druge. 

Pri tem so izražali pozitivna občutja, ki jih ima molitev zanje. 

V raziskavi 29 OMDR, ki so jo izvedli Turner idr. (2004) je večina doživljala močna, 

pozitivna občutja do religijske identitete, želeli pa bi si več podpore v okolju, tako v 

okviru bivanjskih ustanov kot tudi religijskih skupnosti. OMDR sta duhovnost in religioznost 

predstavljala vir podpore, socialnih odnosov, samospoštovanja, pomoči pri soočanju s težkimi 

situacijami (npr. ob smrti sorodnika). 

Renwick, Brown in Raphael (1997) so v projektu raziskovanja KŽ OMDR v Ontariu posvetili 

pozornost tudi pomenu in vplivu duhovnega življenja. Ugotovili so, da so OMDR v največ 

18 % deležni duhovne pomoči in podpore, nekaj več duhovnih storitev (20 % in 34 %) pa 

strokovnjaki nudijo OMDR, ki imajo zaradi stopnje MDR in pridruženih motenj tako znižano 

stopnjo sposobnosti in posledično samostojnosti, da potrebujejo zmerno oz. stalno oskrbo. 
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Najnižji delež duhovnih storitev in posledično zadovoljevanja duhovnih potreb strokovnjaki 

nudijo osebam, ki bivajo doma pri družini ali samostojno (kar je v okolju, kjer je bila 

izvedena raziskava možno). Največji delež, poudarek pri nudenju ustrezne strokovne  podpore 

OMDR, so ugotovili pri zagotavljanju ustreznega bivališča. 

Zanimivi so izsledki raziskave (prav tam), da si majhen odstotek (4 % posameznikov in 3 % 

družin) želi in potrebuje boljše uresničevanje duhovnih storitev podpore in pomoči. Poleg tega 

je enako nizek tudi odstotek želje po storitvah s področja fizičnega in mentalnega zdravja in 

financ. Mar to kaže na neozaveščenost ali velik vpliv današnjega okolja na mišljenje ljudi …? 

Gaventa (2001) sam sebi in nam zastavlja ključno vprašanje: ''Kako strokovni delavci nudijo 

ustrezno duhovno podporo osebam, za katere skrbijo? Mar je to le delo religijskih in teoloških 

strokovnjakov?'' (str. 45). Razprave in raziskave s tega področja v tujini so pokazale, da je 

duhovna podpora OMDR odgovornost vseh, ki delamo z OMDR; socialnih delavcev 

(Dudley in Helfgot, 1999 v Gaventa, 2001), delovnih terapevtov (Farrar, 1995, v Gaventa, 

2001), psihologov (Heifitz, 1987, v Gaventa, 2001), zdravnikov in psihiatrov (Larson, 1994, v 

Gaventa, 2001). Pri tem ni zajeta naša specialno-rehabilitacijsko pedagoška praksa, kar je 

razlog in povod več, da orjemo ledino na tem področju tudi v našem  prostoru in času, saj smo 

ravno mi tisti strokovnjaki, ki največ delamo z OMDR in jih najbolje poznamo. 

Po drugi strani so rezultati raziskovanja KŽ pokazali, da OMDR same visoko vrednotijo 

svojo KŽ z vidika duhovnega vidika biti (Renwick, Brown in Raphael, 1996). Osebe, ki 

potrebujejo zmerno oskrbo, osebe, ki živijo samostojno, in osebe, ki živijo pri družinah, 

vrednotijo duhovno biti po pomembnosti nekje na 2./3. mestu med vsemi 9 področji, ki so jih 

isti avtorji opredelili pri KŽ (biti, pripadati in posta(ja)ti skupaj s podpodročji). Nekaj manjši 

delež navajajo druge osebe, udeleženci v raziskavi, ki poznajo (delajo ali živijo) z OMDR. 

Najnižjo KŽ tako eni kot drugi udeleženci (OMDR in druge zanje pomembne osebe) 

ocenjujejo z vidika posta(ja)ti razvojno. 

Vanier (1988, v Watts, 2011) na osnovi življenjskih izkušenj sobivanja s posamezniki z 

motnjami v duševnem razvoju pravi, da je priložnost za duhovno rast ravno v izzivu, da se 

preko šibkosti, ranljivosti in odvisnosti drugih in sebe odpre kanal za duhovno rast 

posameznika z motnjami v duševnem razvoju in drugih, ki živijo z njim. Büssing, 

Broghammer-Escer, Baumann in Surzykiewicz (2017) pravijo, da je pogosto dilema tako v 

družbi kot strokovni sferi, da je duhovnost nekaj, kar osebe z motnjami v duševnem razvoju 

kognitivno, intelektualno niso zmožne razumeti, obenem pa poudarjajo, da se ob tem pozablja 

na čustveni in odnosni vidik duhovnosti, ki je lahko še bolj pomemben za doživljanje 

duhovnosti in višjo kvaliteto življenja (AAMR, 1992, v Gaventa, 2001). 

Upati si, misliti in razpravljati o duhovnosti kot vsakdanji dimenziji življenja vsakega 

posameznika, spodbujati strokovno raziskovanje tega področja bo omogočilo v prihodnosti 

dejansko celostno obravnavo posameznih O(Z)MDR in izboljšanje njihove KŽ ter služb 

podpore in pomoči, ki bodo sistematično začela duhovno podporo tudi nuditi in udejanjati v 

praksi ter s tem uresničevati pravico do inkluzivne vključenosti vsakega posameznika (po 

Gaventa, 2001; Weisner, 1991, Olson, Dollahite in White, 2002, v Zhang in Rusch, 2008), za 

kar pa bo nujno potrebno sodelovanje stroke, OMDR, raziskovalcev, verskih organizacij in 

organizacij za OMDR (Zhang in Rusch, 2008). 

 

  



 
34 

 

III. EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Duhovnost je posebna individualna, subjektivna izkušnja osmišljenosti življenja, nalog, 

odnosov z drugimi in lahko predstavlja ključno podporo v posameznikovem razvoju in 

življenju (Liegeois, 2014). Da bi to zares lahko postala, je primarno potrebno znanstveno in 

strokovno pojasniti, kaj duhovnost sploh je in kaj ni, kaj zajema in kakšne učinke ima na 

posameznika in njegovo življenje. O duhovnosti je treba začeti razpravljati kot o človekovi 

zmožnosti in kvaliteti, ki obstaja. Tako se bo duhovnost de-tabuizirala. Še posebej na 

področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju v vsakdanji praksi že obstaja veliko 

različnih organizacij in posameznikov, ki se s takšno in drugačno duhovnostjo ukvarjajo in jo 

želijo razvijati pri OMDR, obenem pa ponuditi oporo tudi njihovim staršem in sorojencem. 

Ker duhovnost mnoge osebe z motnjami v duševnem razvoju že živijo, raziskav na tem 

področju pa ni veliko, ostaja duhovnost prikrita senca v naši specialno pedagoški in 

rehabilitacijski praksi. Selway in Ashman (1998 v Shogren in Rye, 2008) ugotavljata, da to 

področje določene mednarodne raziskave zajemajo z vidika družin in duhovnosti kot 

podpornega sistema pri spoprijemanju z otrokovimi motnjami; ni pa oz. so maloštevilne 

raziskave, kako osebe same doživljajo duhovnost z lastne doživljajske perspektive. Ker pri 

raziskovanju literature nismo odkrili nobene raziskave o doživljanju duhovnosti oseb z 

motnjami v duševnem razvoju pri nas, menimo, da je glede na značilnosti tega koncepta in 

pozitivne izsledke tujih raziskav smiselno to začeti raziskovati v našem slovenskem 

specialno pedagoškem in rehabilitacijskem prostoru. Raziskave bi prispevale k lažjemu in 

boljšemu delu ter podpori tem osebam, strokovne delavce pa ozavestilo o smislu duhovnosti 

ter podalo smernice za njihovo strokovno delo na tem področju, obenem pa spodbudilo 

razmislek o potrebnosti nadaljevalnih raziskav. S tem raziskovalnim delom zato želimo 

preučiti osebno doživljanje duhovnosti pri odraslih posameznikih z motnjami v duševnem 

razvoju in jo umestiti v koncept kvalitete življenja. 

Raziskovalni del magistrskega dela bo tako namenjen raziskovanju različnih področij 

duhovnosti skozi osebno doživljanje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju in 

preučevanjem vpliva duhovnosti na subjektivno zadovoljstvo z lastnim življenjem. Poleg 

ugotovitev vplivov dane problematike na kvaliteto življenja OMDR želimo v nadaljevanju 

podati tudi konkretne smernice za strokovnjake različnih področij, ki delamo z OMDR, 

še zlasti pa strokovnjake specialne in rehabilitacijske pedagogike, s čimer želimo 

spodbuditi razmislek o pomembnosti in pravici do duhovnega življenja OMDR in obenem 

ponuditi predloge za lažjo implementacijo le-tega v strokovno delo in življenje OMDR. 

2. Cilji raziskave  

V okviru raziskave želimo: 

1. Preučiti osebno doživljanje pomena duhovnosti in njenih značilnosti pri odraslih 

posameznikih z motnjami v duševnem razvoju. 

2. Ugotoviti, kako odrasli posamezniki z motnjami v duševnem razvoju duhovno živijo 

(katere dejavnosti jim osmišljajo življenje, kako živijo skupnost drug z drugim, kako 

praznujejo posebne življenjske dogodke, kako doživljajo občutek globlje povezanosti, 

katerim življenjskim smernicam sledijo, kako sodelujejo v religijskih aktivnostih). 

3. Raziskati, kako duhovno življenje odraslih posameznikov z motnjami v duševnem 

razvoju vpliva na njihovo kvaliteto življenja. 

4. Na podlagi ugotovitev podati smernice za nudenje podpore v izražanju duhovnosti 

posameznikov z motnjami v duševnem razvoju z namenom izboljšanja njihove 

kvalitete življenja. 
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3. Raziskovalna vprašanja  

Na podlagi ciljev želimo najti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja, ki bodo 

usmerjala naše raziskovanje: 

a) Kaj odraslim posameznikom z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pomeni 

duhovnost? 

b) Kakšne pogoje, možnosti in podporo v okolju imajo odrasli posamezniki z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju za zadovoljevanje duhovnih potreb? 

c) Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z drugimi? 

d) Kako duhovno življenje odraslih posameznikov z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju vpliva na njihovo subjektivno zadovoljstvo z življenjem? 

4. Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava bo empirična, uporabljena bo deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna 

metoda raziskovanja. Raziskovalni pristop bo kvalitativen z uporabo fenomenološke 

tehnike raziskovanja. Menimo, da je ta pristop ustrezen, saj nam omogoča raziskovanje dveh 

vidikov: vsebine področij duhovnosti in osebnega doživljanja OZMDR. Na ta način bomo 

duhovnost lažje razumeli z očmi tistih, ki jo dejansko živijo, v našem primeru udeležencev, 

torej odraslih OZMDR, s čimer bomo uvideli njeno vrednost za posameznikovo višjo 

kvaliteto življenja. 

Fenomenološki pristop se namreč osredotoča na fenomene, ki se ''kažejo takšni, kot so'', 

zato je njegov primarni namen opisovati in ne pojasnjevati (Lah in Kordeš, 2012, po Kotnik, 

2003). Ključno vprašanje je tako, kako posameznik doživlja določeno izkustvo (v našem 

primeru duhovnost), s čimer želimo dobiti vpogled v resničnost posameznikovega 

doživljanja in s tem realno sliko preučevanega primera, saj nas v primeru KŽ zanimajo 

posameznikove izkušnje realnosti, ne pa objektivna stvarnost. Posameznikovo lastno 

doživljanje ima namreč vplive na njegovo delovanje, le-to pa prinaša realne posledice 

(Vogrinc 2008). Za fenomenološko raziskovanje je značilno majhno število udeležencev (Lah 

in Kordeš, 2012, po Creswell, 2009), saj naš namen ni posploševanje, temveč iskanje 

značilnih vzorcev in opisov dinamike dogajanja (prav tam, po Mesec, 1997), s čimer želimo 

omogočiti vpogled v dejansko situacijo življenja OZMDR, obenem pa omogočiti 

spreminjanje delovne prakse v smeri večje dojemljivosti tudi za duhovne potrebe 

posameznikov. Prav tako želimo s pričujočim delom spodbuditi prenos ugotovitev v teorijo in 

omogočiti tvorjenje celovitejše teorije, kar pri kvalitativnem raziskovanju zagovarja tudi 

Vogrinc (2008). Omejevanje števila udeležencev nam tako omogoča ohranitev informacijsko 

bogatih podatkov za naše preučevanje (Lah in Kordeš, 2012, po Alderson, 2004), kar prispeva 

h kvalitetnejšim, zanesljivejšim ugotovitvam glede duhovnosti. 

4.1. Vzorec 

Vzorčenje je bilo namensko. Vzorec zajema manjšo skupino odraslih oseb z motnjami v 

duševnem razvoju (od 5 do 8 oseb), ki že imajo izkušnjo doživljanja duhovnega življenja. V 

intervjujih so bile udeležene OZMDR. Skupina je bila homogena (vsi udeleženci so 

stanovalci iste skupnosti). Vključene so tako ženske kot moški, ki se med seboj poznajo. 

Pogoji za sodelovanje v raziskavi so bili izkušnja z duhovnim življenjem, zanimanje za 

razmišljanje o tem področju in zanimanje za sodelovanje v sami raziskavi. Udeleženci živijo v 

skupnosti za OMDR, ki daje poseben poudarek duhovnemu življenju stanovalcev, s tem da 

dajejo velik poudarek odnosom, skupnemu delu, praznovanju, pogovorom o doživljanju, 

lastnem ravnanju oseb samih, obiskujejo svete maše, romanja, duhovne vaje, molijo,              
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v stanovanjskih hišah imajo verske okraske, stanovalci imajo možnost pogovora z 

duhovnikom … 

4.2. Opis postopka zbiranja podatkov in raziskovalnega instrumentarija 

Za namene pridobivanja podatkov v okviru raziskave smo uporabili delno strukturiran 

intervju, ki je temeljil na fenomenoloških (doživljajskih) vprašanjih odprtega tipa. 

Raziskava je potekala v obliki dveh skupinskih intervjujev v vnaprej znanem okolju, po 

vnaprej znanem urniku srečanj in poteku posameznih srečanj. Namen tega je, da se duhovna 

izkušnja podeli v skupnosti in se med udeleženci razvije povezanost, ki jo poudarja tudi sam 

koncept duhovnosti. Skupina je bila homogena, osebe so se med seboj poznale. Intervjuji so 

bili po predhodnem strinjanju posneti v namene lažje obdelave in analize podatkov. 

Pridobljene podatke se še vedno varuje skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov. 

Okvirna vprašanja so bila v procesu načrtovanja pripravljena vnaprej za lažje sledenje bistvu 

pogovora in moderiranju le-tega. Pri oblikovanju vprašanj (glej prilogo B) smo se opirali na 

značilnosti duhovnosti in povzeli ključne vidike duhovnosti iz raziskave o KŽ OMDR 

avtorjev Renwick, Brown in Raphael (1997) in avtoric Bratković D. in Rozman B. (2007). Za 

lažjo in kakovostnejšo pripravo na vodenje skupinskega intervjuja smo se posluževali 

napotkov Vogrinca (2008), Mesca (1998), Kordeša in Smrdu M. (2015) in Klemenčič S. ter 

Hlebec V. (2007). 

Srečanje z zbiranjem podatkov je potekalo dvakrat (več dni pred božičnimi prazniki in 

ponovitev v januarju po božiču), s čimer se je zagotovilo večjo zanesljivost raziskovanja in 

bolje ugotavljalo vpliv značilnosti duhovnosti na kvaliteto življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju.  

Pred samim pričetkom zbiranja podatkov smo se z mentorji v skupnosti, kjer udeleženci 

živijo, posvetovali o osebnih značilnostih posameznikov. Opravljen je bil tudi informativni, 

spoznavni dan z aktivno udeležbo raziskovalca v skupnosti, kar je omogočilo navezovanje 

stikov, boljšo pripravljenost za sodelovanje in občutek varnosti udeležencev. To nam je 

pomagalo pri načrtovanju in pripravi na intervjuje tako z vidika tvorjenja okvirnih vprašanj 

kot samega moderiranja pogovora in kasnejše analize podatkov na podlagi individualnih 

značilnosti udeležencev. Udeleženci in njihovi mentorji so bili o raziskovalni tematiki, poteku 

in namenu raziskovanja obveščeni in povabljeni k prostovoljnemu sodelovanju. Pripravljen je 

bil sporazum o poteku raziskave in poslan vodstvu skupnosti. Tekom tedna pred samo 

izvedbo intervjujev so se mentorji z OZMDR pogovarjali o vidikih duhovnosti preko dnevnih 

rutin, na enak način kot to vsakodnevno prakticirajo, z raziskovalnimi vprašanji pa niso bili 

seznanjeni vnaprej. 

Skupinska razgovora sta potekala v prijetnem, domačem vzdušju dnevne sobe ene izmed 

stanovanjskih hiš, kjer živi večina udeleženih OZMDR. Ostali stanujejo v sosednji bivanjski 

hiši, v okviru iste skupnosti za OMDR. Udeleženci so bili za sodelovanje motivirani in 

pripravljeni. Sedeli smo v krogu, da je bila možna interakcija med udeleženci in 

raziskovalcem. Pogovor je potekal preko uvodnih vprašanj lažjega tipa, ki se bolj neposredno 

nanašajo na konkretno vsakodnevno funkcioniranje udeležencev, preko prehodnih do ključnih 

vprašanj za obravnavano tematiko o lastnem doživljanju duhovnega (Boga, načel, praznikov 

…). Poudarek je bil na doživljanju posameznikov, kar so odražala tudi sama vprašanja (kako 

se počutite?, kako doživljate?, vam je to pomembno? ...). Drugi pomemben del srečanja je 

bila podelitev lastnega občutenja z ostalimi v skupini, s čimer se je razvil interaktivni 

pogovor, ki je omogočil dopolnjevanje osebnih pripovedovanj. Med samim izvajanjem 

intervjujev je bil zagotovljen odmor, za sprostitev in lažje miselno nadaljevanje pogovora v 
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nadaljevanju. Vprašanja odprtega tipa so bila vnaprej okvirno pripravljena in prilagojena 

razumevanju udeležencev. Pri samem izvajanju intervjujev se je sproti postavljalo dodatna 

usmeritvena podvprašanja za boljše razumevanje in vprašanja, ki jih je spodbudil ustvarjalni 

interaktivni tok pogovora, preverjalo se je vsebinsko razumevanje udeležencev in se skušalo 

konkretizirati vprašano, povedano se je parafraziralo in spodbujalo interaktivnost med 

udeleženci z ohranjanjem bistva pogovora na obravnavani temi, kar je omogočilo vsebinsko 

bogat pogovor o obravnavani temi. To smo dosegli z razumevajočim poslušanjem in 

nevsiljivim spraševanjem, kar poudarja tudi Mesec (1998) v svojem delu. Udeleženci so bili, 

zaradi osebnih značilnosti bodisi precej pasivni in jih je bilo potrebno poimensko poklicati k 

pogovoru bodisi preveč aktivni z željo po pozornosti in prevladanju z lastnim mnenjem in 

idejami, kaj je bilo potrebno ustrezno omejiti in omogočiti vsem možnost izražanja v okviru 

tematike pogovora. Pozorni smo bili na neverbalni del komunikacije udeležencev, kar nam je 

prikazalo besedne odgovore v pravi luči, kar poudarja tudi Vogrinc (2008). Dodaten vir 

informacij nam je omogočilo bivanje v stanovanjski hiši skupaj z udeleženci raziskave, s 

čimer smo na nestrukturiran način preko odkritega opazovanja s popolno udeležbo opazovali 

dogajanje, vsakodnevno rutino, odnose, pogoje okolja in funkcioniranja posameznikov v 

danih okoliščinah. Vse to smo pri izvajanju intervjujev in pri sami analizi upoštevali, s čimer 

zagotavljamo večjo veljavnost naše raziskave. 

4.3. Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo kvalitativno obdelali po načelih kvalitativne vsebinske analize 

(Glaser in Strauss, 1967 v Mesec, 1998). Skupinska intervjuja smo transkribirali in smiselno 

uredili. Odgovore ene izmed udeleženk smo parafrazirali in dopolnili s podvprašanji, da je 

njihova vsebina razumljiva. V nadaljevanju smo prvi skupinski intervju analizirali po 

postopku teoretičnega kodiranja; določili smo enote kodiranja po principu odprtega kodiranja 

v slogu možganske nevihte, kode združili v kategorije in tako izbrali ter definirali ustrezne 

kategorije, relevantne za našo raziskavo. Pri tem smo se opirali na teoretični okvir in glede na 

posamezne fenomene ustvarjali novo odkrite nepredvidene vsebine. Sledilo je osno kodiranje 

(združevanje v abstraktnejše kategorije in vzpostavljanje hierarhij med njimi), potem pa smo 

prej dobljene kategorije še odnosno kodirali, kar je bila podlaga za formuliranje zgodbe 

posameznega fenomena/doživljanja duhovnega življenja posameznika. Drugi skupinski 

intervju smo poglobljeno analizirali po postopku tematskega kodiranja (uporaba enakih 

kategorij), kar je omogočilo povezovanje in nadgradnjo prvega intervjuja, s čimer smo 

pridobili nove, pomembne podatke za našo raziskavo. Kljub vsemu smo bili odprti za tvorbo 

novih kategorij, v kolikor so podatki to zahtevali. Pri tem smo se posluževali tako 

deduktivnega kot induktivnega pristopa kodiranja po Vogrincu (2008). Po potrebi smo ob 

sprotnem pregledovanju gradiva uporabili tudi tehniko teoretičnega vzorčenja, s čimer smo 

pridobili manjkajoče potrebne podatke za specifikacijo kategorij in naše končne ugotovitve. 

To smo opravili tako, da smo podatke dopolnili z izsledki nestrukturiranega opazovanja v 

avtentičnih okoliščinah, torej v skupnosti, kjer udeleženci bivajo. Formulirane zgodbe prvega 

in drugega intervjuja so nam predstavljale osnovo za tvorbo teorije o vplivih duhovnega 

življenja na kvaliteto življenja OZMDR, ki smo jo predstavili v razpravi. Pri tem za 

posamezne fenomene nismo analizirali zgodb vsakega posameznika posebej, pač pa fenomene 

v naši raziskavi predstavljajo področja duhovnosti, ki smo jih na podlagi osebnih zgodb 

udeležencev odkrili. Ta področja so: smisel življenja, občutek globlje povezanosti, 

praznovanje pomembnih življenjskih dogodkov, sodelovanje v religijskih aktivnostih, 

načela kot življenjske smernice, osebni vzorci delovanja, pogoji in podpora v okolju ter 

vplivi duhovnega življenja na KŽ. S tem zagotavljamo večjo anonimnost udeleženih in 

obenem prepletamo področja duhovnosti, o čemer smo govorili že v teoretičnem delu pri 

duhovnosti kot vseobsegajoči dimenziji. 
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Tabela 2 Primer kodiranja (izsek iz intervjuja) 

BESEDILO INTERVJUJA KODI 1. REDA KODI 2. REDA KATEGORIJE 

Js pa, js pa 2 na kavico. Dons 

smo šle skupaj z Meto. Pa 

tud 3 rada vidm, da smo 

skupaj, pa da v delavnici tam 

ku 4 svečnike delamo. To 

mam rada, 3 da mam neki 

zase, pa za vse skupi. Da se 

družim z drugimi, pa da 5 

neki vidm. Da vidm mal 

zadovoljstvo mam al nimam, 

to pa ne morm. 6 Včasih sm 

zadovoljna, včasih mi pa neki 

manjka. Kavice ni blo tkt. Če 

mi neki manjka delam tisto 

kar me osreč. 

2 Hrana 

3 Biti skupaj z 

drugimi, imeti 

socialno mrežo, 

prijatelje, druženje z 

drugimi, imeti 

zaupanje, varnost, 

sprejetost 

4 delati v službi, 

okupacija,  delovna 

aktivnost  

5 doživeti različne 

lepote življenja, se 

udeleževati 

dejavnosti, dogodkov, 

biti povezan z 

naravo,ljudmi,družbo, 

Skupnostjo 

6 svobodna izbira za 

ukvarjanje z 

dejavnostmi, ki 

osrečujejo, napolnijo  

zadovoljevanje  

potreb za 

doseganje 

zadovoljstva 

(…,2,3,4,5,6,…) 

Dejavnosti za 

doseganje 

zadovoljstva 

 

SMISEL 

ŽIVLJENJA 

 

4.4. Merske karakteristike 

Pričujoča raziskava upošteva načela kvalitativnega raziskovanja in zadošča pogojem: 

veljavnosti (skupinska intervjuja upoštevajoča osebne značilnosti udeležencev, predhodno 

spoznavanje in dopolnjevanje spoznanj z izsledki nestrukturiranega opazovanja), ekološka 

veljavnost (raziskava je potekala v naravnem prostoru, kjer udeleženci bivajo, isti prostor ob 

ponovitvi intervjuja), konstrukcijska veljavnost (dobljeni podatki se skladajo s 

preučevanimi lastnostmi duhovnosti), konsenzualna validacija (odgovori udeležencev so bili 

parafrazirani z namenom preverjanja pravilnosti razumevanja), zanesljivost (dvakratna 

izvedba intervjuja z istim raziskovalcem, dopolnjevanje izsledkov z opažanji, snemanje 

pogovorov, priprava udeležencev na intervjuja), objektivnost (natančno opisana metoda, 

postopki, refleksija in zaključki), sistematičnost (vnaprejšnje načrtovanje srečanj, priprava 

vprašanj, zapiskov, načina izvedbe in evalvacije), pravočasnost (opažanja in zapiski so bili še 

isti dan dokumentirani), avtentičnost, relevantnost (raziskava je namenjena ozaveščanju 

stroke in širše družbe o pomenu duhovnosti OZMDR). 

5. Rezultati in analiza 

V nadaljevanju bomo opisno predstavili rezultate obeh opravljenih intervjujev, ki nam bodo 

odstrli doživljanje, realni pogled OZMDR samih na duhovnost in z njo povezano kvaliteto 

življenja v njihovem lastnem življenju. Opisna predstavitev je podkrepljena z analiziranimi 

odgovori udeležencev raziskave, ki so za lažje razumevanje tabelarično prikazani v prilogi C, 

posamezne misli, mnenja udeležencev pa so podana tudi v opisu rezultatov kot podkrepitev 

napisanega. Dodani so tudi izsledki neformalnih opažanj med vključenostjo v njihov bivalni 
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vsakdan, ki prikažejo širšo perspektivo njihovega življenja. V ospredju je doživljanje oseb in 

opisovanje le-tega na podlagi dobljenih rezultatov. 

Pomembno je poudariti, da je potrebno rezultate, zaradi narave raziskovanja in števila 

udeleženih, le omejeno posploševati (op.a. kot pravi temu Mesec (1998), kontekstualno 

posploševanje), saj namen fenomenološke raziskave sploh ni posploševanje, pač pa širjenje 

razumevanja, v našem primeru tematike duhovnosti OZMDR in vplivanje na praktično 

ravnanje tako strokovnjakov, ki delamo s temi osebami, kot tudi širše družbe, ki naj bi 

OZMDR čim bolj vključevala in sprejemala v socialno dogajanje in jim omogočala celostno 

razvijanje. 

Udeležence smo spraševali po njihovem osebnem doživljanju lastnega življenja in na podlagi 

njihovih zgodb bomo lahko tvorili fenomene duhovnosti, ki jih bomo formulirali v smiselno, 

povezano, zaključeno celoto v razpravi pričujočega dela. 

5.1. Rezultati 1. intervjuja 

Udeleženci intervjujev se v svojem življenju radi ukvarjajo z raznolikimi dejavnostmi, ki jim 

omogočajo, da se počutijo lepo in izpolnjeno. Govorimo o zadovoljevanju potreb za 

doseganje zadovoljstva. Nekatere dejavnosti se nanašajo bolj na primarne ravni potreb; tako 

so nekateri izpostavljali pomen dobre hrane in uživanja ob kavi, pri čemer odgovori že kažejo 

tudi na potrebo po druženju ob tej priljubljeni pijači (Js pa, js pa  na kavico. Dons smo šle 

skupaj z Meto. … da imam dobre prijatelje. De greš z njimi ven na pjačo, pa se z njimi kej 

pogovarjaš.). Veliko oseb se tako čuti izpolnjene ob druženju, ki omogoča sprejetost, varnost, 

zaupanje. Gre za nekakšen občutek biti skupaj z drugimi, pri čemer so osebe lahko sproščene, 

avtentične in se dobro počutijo. Pomemben jim je odnos, ki ga čutijo, ko so skupaj z drugimi. 

To je poudarjalo veliko oseb tekom celotnega intervjuja, saj so se odgovori pogosto nanašali 

na dejavnosti, ki jih počnejo drug z drugim; še več, to so dejavnosti, ki so osebam osebno 

pomembne in pri katerih želijo biti skupaj z drugimi. Na tem je velika vrednost skupnosti. (To 

mam rada, da mam neki zase, pa za vse skupi.). Obenem so osebe navajale tudi drug vidik, ki 

se nanaša na čas zase. To je čas, ko ga osebe porabijo po svojih lastnih željah, velikokrat v 

zasebnosti. Izpostavljali so prostočasne dejavnosti, kot je npr. šivanje, kleklanje, zlaganje 

kock, fotografiranje, igranjem igric in čas za računalnik, ki nekaterim osebam omogoča ne le 

brskanje po spletu, poslušanje glasbe ipd. marveč tudi ohranjanje stikov s poznanimi osebami 

preko družbenih omrežij, video klicev ipd. Med prostim časom jim je pomembna sprostitev in 

počitek, čas brezdelja. Ena izmed udeleženk namreč najraje sedi na zofi v dnevni sobi, kjer se 

lahko spočije, kljub temu da je to prostor druženja in srečevanja, kjer se pogosto kaj dogaja in 

je vedno še kdo od drugih stanovalcev poleg nje (Sedim.). Subjektivno pomembno pa jim je 

tudi delo in delovna aktivnost. Ponosni so na delo, ki ga opravljajo v delavnicah in izdelke, ki 

jih pri tem ustvarjajo (Pa tud rada vidm, da smo skupaj, pa da v delavnici tam ku svečnike 

delamo.). Z veseljem pa obiščejo tudi sveto mašo in se duhovno udejstvujejo, vzamejo čas za 

razmislek in Boga (Dons mi je blo všeč, ko smo šli k maš.). K sveti maši vedno prihajajo v 

skupinah, v cerkvi pa srečajo tudi veliko poznanih ljudi, s katerimi se radi pogovorijo in jih 

pozdravijo. Po sveti maši pogosto namenijo čas tudi za druženje tako med seboj kot z ljudmi, 

ki jih srečajo, kjer se tudi pogovorijo o vsebini in doživljanju svete maše. Ena izmed 

udeleženk je dejala, da ji veliko pomeni, da se lahko udeležuje dogodkov, dejavnosti, pri 

katerih se čuti vključeno in povezano z drugimi (Da se družim z drugimi, pa da neki vidm.). 

Smiselno bi lahko strnili, da osebe verjamejo, da je njihovo delo in življenje nasploh 

pomembno in da se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih osrečujejo in napolnijo. Pri tem se tudi 

same odločajo, s katerimi dejavnostmi se bodo ukvarjale, da bodo srečnejše (Včasih sm 

zadovoljna, včasih mi pa neki manjka. ... Če mi neki manjka delam tisto, kar me osreč. -…men 
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je všeč, ku lah kej zase nardiš pa za vse skupnost nardiš. - Ja tut men je pomembno. … Ker 

rada delam, a veš.). 

Pomen življenja osebe vidijo v tem, da smo človeški drug do drugega, da se dobro počutimo z 

drugimi, se med seboj razumemo, imamo dobre odnose in živimo v nekakšnem sožitju   

(Zato da smo ljudje, ne živali. Zato da smo ljudje pa da se lepo mamo. Zato pa to men paše.  - 

Ker je lepo življenje. Če maš pa 60 let pa sploh.). Menijo tudi, da živimo za prijateljstvo, 

povezanost in pripadnost z drugimi ljudmi, ki živijo z nami, kar nakazuje na socialno bistvo 

življenja in zavedanje, da nismo sami. Ena izmed udeleženk je sprva odgovorila, da živimo 

kar tako, v nadaljevanju pa je s pomočjo podvprašanj menila, da je bistvo življenja v občutku 

veselja in zadovoljstva. Osebe spomnijo na pomen življenja različni dogodki. Nekatere  

razveselijo obiski in druženja z njimi ljubimi in pomembnimi osebami, ki se spomnijo nanje 

in jim polepšajo dan. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je zanje ključen spoštljiv odnos do 

vseh ljudi, ne glede na individualne razlike (To je moja dolžnost, da se lohka družimo. Ampak 

se lohka z vsakim. Ni važn, kdo je, kako ti je ime, samo da se družimo pa smo prijatli, pa 

gremo na tortico, kavico. Samo to. Pa da se imamo radi, pa če bo to, bo skoz blo.) Ravno tako 

jim veliko pomeni delo v delavnicah in obisk svete maše, ki jim omogoči odkrivanje lepot 

življenja. Pomembnost pa pripisujejo tudi počitku in sprostitvi kot še enemu pokazatelju 

pomena življenja. 

Osebe so se strinjale, da ima vsako življenje pomen in bistvo, poleg tega pa verjamejo tudi v 

višji smisel po smrti. Osebe verjamejo v večno posmrtno življenje, v obstoj nebes kot 

poplačila za dobra dela in pekla za vse človeške slabosti. Pri tem mora, po njihovem mnenju, 

človek težiti k dobremu in si s samoaktivnostjo prizadevati za to (Morš nekej narest, če češ da 

greš v nebesa. Ja ni kaj je to, sam morš se neki spomnt, da neki nardiš, drgač pa greš dol, v 

peku.). Nebesa jim predstavljajo lepoto ter vir upanja in veselja. Zavedajo se, da je s smrtjo 

konec zemeljskega življenja na svetu, ni pa konec življenja (Ja zato kr nem več dol pršla ne.). 

Ena oseba je razložila tudi obstoj neumrljive duše (…ku gre duh iz človeka vn js sm gledu to v 

filmu.).  

Iz odgovorov udeležencev je razvidno, da se zavedajo vrednosti dobrih del, ki jih mora vsak 

človek udejanjati. Navajali so različne oblike spoštljivega odnosa do drugih ljudi, dejanja 

prijaznosti, deljenja, obdarovanja, pomoči (… jim lahko daš kej svojga, pa da podariš 

drugem… - Včasih men pride na misel, kako bi js kšnga asistenta razveselila; pa včasih mu 

kej dam). Pri tem so pogosto navajali svojega prijatelja in starejšega sostanovalca, ki se zaradi 

starosti in bolezni težje giblje in potrebuje več pomoči drugih. V povezavi s tem so povedali, 

da je pomoč sočloveku ne le potrebna, temveč tudi, da jo sami prakticirajo (Drugim pomagat. 

Pa dobra dela delat. … Pomagat al pa pospravlat. Milanu pomagam, v sobo, v posteljo ga 

pomagam, da ti ne pade, ker ga loh mal zanese …). Ob tem občutijo veselje in zadovoljstvo. 

Veliko jim pomeni, da so skupnost. Vedo tudi, da se je potrebno opravičiti za napake, 

neprimerno vedenje ter da je potrebno prositi za skupne reči. Kot drugo pomembno dobro 

delo pa so navedli opravljanje zadolžitev: skrb za red in čistočo, pospravljanje lastnine, sobe, 

naloge pri kuhanju, čiščenju – vse našteto kot del skupnih opravil vseh stanovalcev, ki živijo v 

skupni hiši in si morajo prizadevati za njeno vzdrževanje. Osebe imajo namreč določene 

dnevne, tedenske naloge, ko sodelujejo pri gospodinjskih opravilih. Pri tem jim zaposleni 

asistenti nudijo potrebno podporo, a osebe imajo individualno dolžnost, da skrbijo za lastne 

stvari, skupne prostore in sodelujejo pri dejavnostih v hiši, kjer ne gre le za zadolžitve in delo, 

temveč tudi za druženje in negovanje odnosov (ob kuhi, pospravljanju, pripravi jaslic …). Ena 

izmed udeleženk je mnenja, da morajo osebe biti poslušne in narediti vse, kar določijo 

asistenti. Zadolžitve so jasne in osebam poznane, glede individualnih želja oseb pa se vedno 

individualno dogovarjajo z njimi za njihovo uresničitev. Osebe svoje dolžnosti poznajo in 
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vedo, da jih morajo opraviti, saj na ta način prispevajo k skupnemu življenju, potem imajo pa 

lahko tudi čas zase. 

Opaziti je, da osebe dobro ločijo med dobrimi in slabimi dejanji, ki jih ljudje ne smemo 

prakticirati (Kreganje. Se ne smemo. Ampak se kregajo včasih.). Pri oblikah nespoštljivega 

odnosa so navajali zafrkavanje, prepire, tožarjenje, nezaupanje in neasertivnost. Dejavniki 

vplivanja na njihove življenjske smernice so: družina; tabori vseživljenjskega učenja preko 

zveze Sožitje; skupnost, v kateri živijo (tako dom kot delavnice); prijatelji. Ena izmed 

udeleženk je navedla tudi poznavanje samega sebe, poznavanje svojih dolžnosti in pravic, 

dovzetnost zase, za druge in življenje v skupnosti (Včasih mi pride, kokr se odločm, pa rečem 

ne ljub se mi, k sm že v službi šivala, pa sm šla na sprehod, kavico, pa je blo neki lepga. Js 

zase vem, kaj morm še narest. Vem, da je treba tut v službi, to morm vem. Ne ljub se v službi, 

ampak pol v hiši doma pa ne, pa mal radio pa muzika pa to js to že vem, pa mal nardim neki 

za asistente, pa zase, pol greš pa ležat, pa radio poslušat. Sej ga js ne morm sama, more 

pridit asistent na pomoč, na pomoč more pridit, neki že ampak vsega js ne morm.) 

V odgovorih, ki so jih podali udeleženci so navajali tudi različne vire umiritve in sprostitve, 

ko si vzamejo čas zase. To so zlasti poslušanje glasbe, sprehodi v naravi, delo, športna 

aktivnost (navajali so kolesarjenje), molitev in pogovor – z asistenti, prijatelji ali duhovnikom. 

Ena izmed udeleženk je povedala, da se sedaj počuti bolje, da doživlja sedanje trenutke kot 

umirjene in sproščene. Tudi molitev doživljajo kot pomemben vir umiritve. Molijo pri 

vsakem obedu, tako doma kot v delavnicah, radi molijo skupaj z drugimi. V stanovanjski hiši 

imajo tudi kapelo, s tabernakljem, kamor se lahko vsakdo zateče, usede ali poklekne ter se 

umiri. Eden izmed udeležencev je povedal, da se rad pogovarja z Bogom v naravi, gozdu, 

posebej pa je izpostavil tudi, da ga pomirja pogovor z duhovnikom, ker ga potolaži in spravi v 

dobro voljo. 

Tudi nekateri ostali so povedali, da se radi pogovarjajo z duhovnikom, saj jih to razveseljuje 

in jim pomaga reševati probleme, s katerimi se soočajo. Dve izmed udeleženk se z 

duhovnikom ne pogovarjata velikokrat, čeprav je ena vesela, da jih obiskuje in včasih tudi 

prespi v njihovi hiši. Bolj se pomirita v naravi ali preko pogovora s prijatelji in asistenti. 

Večina oseb rada obiskuje sveto mašo in jo z veseljem pričakuje (Js sm dons kr, še pojedli 

nismo, sm že mela se koj napravt, pa kapo gor pa čevlje pa gremo. Js mam že to skos ,že od 

mejčkenga to vem. To se tok veselim.). Všeč jim je prejemanje svetega obhajila, poslušanje 

verske/duhovne glasbe pri obredu in duhovna besedila, zlasti pridige in evangeliji. Pomemben 

jim je tudi župnikov odnos, ki ga kaže do ljudi. 

Osebe menijo, da v skupnosti, kjer živijo, večinoma asistenti odločajo o tem, kaj je potrebno 

storiti. Osebe s tem nekako niso poistovetene, zato potrebujejo usmerjanje. Glede doživljanja 

možnosti samoodločanja so podali različne odgovore. Imajo možnost odločanja o osebnih 

zadevah in lastno izbiro (Tudi sam, včasih pa tut povem, da me ne bo ob tej uri, da bom mal 

zamudu pa je.), zlasti če so takšnega samoodločanja sposobne, za zadeve, ki so nujne, 

potrebne in dobre za vse, pa bi se večkrat odločili, da jih ne bi opravili, zato potrebujejo 

usmerjanje. Pri odločanju za dobro so osebe povedale, da se same odločijo opraviti neko 

altrusitično dejanje. V kolikor ga ne morejo opraviti, prosijo za pomoč (Men paše, da Metodu 

pomagam, se sama odločm, nč asistent ne reče, js grem do Metoda, Metodu nardim to, pa ga 

primem za roko, da greva na straniše, skupej greva, skupej, če ne pa asistenti pravm, da ne 

morm sama, pa mi asistent mora pridit na pomoč.) Odgovori ravno tako niso bili konsistenti 

pri doživljanju učinkov prostega časa na osebno funkcioniranje. Nekateri so menili, da čas 

zase vpliva in prispeva k boljšemu razumevanju z drugimi, torej, da razmislek omogoča boljše 
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odnose z drugimi, drugi pa so menili, da je odvisno od situacije. Bolj enotni so si bili pri 

učinkih molitve. Molitev jim predstavlja vir tolažbe in upanja, da lahko priporočijo bolne ljudi 

Bogu. Verujejo v Boga, ki pomaga, varuje in je z nami (Je tut pomembno, da je Bog pri tebi, 

da je Bog pri tebi. Dobr je če je Bog pri meni, pa pol vse skupi stran vržeš tisto (op. a. slabo), 

… da je Bog pri tebi pa, pa ti z njim. - Mene bi kmal avto povozu, pa me ni. De me je rešu. Me 

je varoval.) Božja navzočnost jim sproža pozitivna občutja, saj ima Bog pomembno mesto v  

njihovem življenju.  

Iz podanih odgovorov je razvidno, da osebam veliko pomeni praznovanje, ne le zaradi 

sproščenega vzdušja in zabave, temveč zaradi možnosti srečevanja z drugimi ljudmi, socialnih 

stikov in občutka pripadnosti in zadovoljstva. Praznujejo praznike z versko vsebino: božič, 

velika noč, Marijino vnebovzetje in godovne dni. Praznujejo tudi osebne praznike, kot so 

rojstni dnevi in že prej omenjeni godovi. Spomnili so se tudi praznikov, povezanih z ljudskimi 

običaji (kot je npr. pust) pa tudi novega leta, ki se je v času raziskave bližal. Pravo 

praznovanje je, kadar so vsi skupaj, se razumejo in imajo radi tako kot družina (…skupaj smo, 

da smo družina. Skupaj smo z osebam pa asistentam, pa se razumemo vsi.). Za praznike 

pojejo in se družijo. To vsem veliko pomeni; praznikov se zelo veselijo in so v veselem 

pričakovanju, zlasti zaradi ljudi, s katerimi se vidijo. Prazniki niso le osebna stvar, pač pa 

priložnost, da praznovanje delimo z drugimi (Men praznik pomen zame in za asistente.). 

Jaslice jim predstavljajo obvezen del božiča. Tudi v hiši jih skupaj postavijo, vsak prispeva en 

delček k skupnemu druženju in končnemu izdelku. V adventnem času pred spanjem molijo k 

Jezuščku in njegovo figurico počasi, večer za večerom, prinašajo bližje jaslicam iz zgornje 

hišne kapele. Ob tem pojejo ob prižgani svečki. Na ta način osebe čutijo povezanost z Bogom 

in pravi smisel božiča. Praznike veselo pričakujejo, saj jih napolnijo z lepim, hkrati pa jim, ko 

se zaključijo, ostanejo tudi lepi spomini (Veš kaj, men paše, de maš pol zase nekej lepga, ja, 

da se počutiš, neki si naredu za, za asistente, osebe, če pa maš tiste svoje, (op. a. 

svojeglavosti) pa ne morš z asistenti bit skupej.). Ena izmed udeleženk je izpostavila tudi, da 

ji prazniki omogočajo več časa zase in za počitek, ena izmed njih pa je povedala slabo 

izkušnjo iz preteklosti z Božičkom, kar je vzrok, da jo je bilo tega praznika strah, medtem ko 

jo je duhovni vidik, jaslice, pomirjal. 

Kot sestavni del praznikov so osebe omenile tudi obdarovanje, pri čemer vidijo pomembnost 

ne le v prejemanju daril, ampak tudi v podarjanju daril drugim. Pri darilih so povedali, da  ne 

pričakujejo veliko, zadovoljni so z malenkostmi. V delavnicah organizirajo tudi skrivno 

obdarovanje Skriti prijatelj, ki vse zelo motivira in še bolj poveže med seboj, saj se trudijo, da 

bi razveselili drug drugega. Dosedanjega načina praznovanja osebe ne bi spreminjale, ker jim 

je všeč, razen tega, da bi lahko, če bi bilo možno, bilo še več praznikov. 

Celoten intervju nekako prikazuje, da je osebam odnosni vidik bistvenega pomena. S prijatelji 

radi delijo svoj čas in misli, z njimi se radi družijo in so v stiku z njimi, četudi živijo daleč 

stran. Prijatelji jim predstavljajo vir informacij, od katerih veliko stvari izvedo in se naučijo. 

So pomočniki, ki si med seboj pomagajo, kadar kdo česa ne zna. Z njimi tudi počivajo in se 

sproščajo. S prijatelji se dobro počutijo in jim je zelo pomembno, da jih imajo v svoji bližini. 

Nanje se navežejo in dajejo jim občutek skupnosti. 

Večina oseb je s svojim življenjem v splošnem zadovoljna; eden je izpostavil, da je to odvisno 

od okoliščin, ki vplivajo na to, da pa včasih ni zadovoljen (konkretneje tega ni pojasnil). Pri 

vprašanju o zadovoljstvu s ponujenimi in realiziranimi dejavnostmi v skupnosti ter željami po 

novih dejavnostih si udeleženci niso bili enotni. Občutijo, da nimajo možnosti novih 

dejavnosti za večje zadovoljstvo v življenju, ena udeleženka bi si želela, da bi lahko šla še v 
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kino. Po drugi strani pa so zadovoljni z možnostmi, ki jih imajo, in dejavnostmi, ki jih 

počnejo (saj lahko vsak počne tisto, kar mu ustreza), in jih te dejavnosti razveseljujejo. 

Prvi intervju je ponudil veliko ugotovitev o osebnem doživljanju OZMDR. Pri določenih 

vprašanjih so se njihovi odgovori razlikovali, pri drugih so bili enotnega mnenja. Navajali so 

veliko različnih vidikov in tako podali širšo sliko obravnavane tematike na podlagi osebnih 

zgodb. V nadaljevanju bo predstavljena analiza rezultatov drugega intervjuja. 

5.2. Rezultati 2. intervjuja 

Drugi intervju je bil izveden po božičnih praznikih, pod enakimi pogoji, z isto skupino kot 

prvič. Izsledki bodo dopolnili rezultate prvega skupinskega intervjuja in nam prikazali 

poglobljen vpogled v duhovno življenje in doživljanje OZMDR. 

Na vprašanje, kaj radi počnejo in kaj posebnega jih je razveselilo na dan raziskave, so podali 

podobne odgovore kot pri prvem intervjuju. Razveselila jih je dobra hrana za kosilo, obisk 

svete maše, prosti čas brez stresa, lepota dneva, počitek in druženje z ljudmi. 

Pogovor smo nadaljevali z navezavo na pretekle božične praznike, ki so dodobra zaznamovali 

njihovo vsakdanje življenje. Za osebe ima božič različne pomene. Nekateri imajo radi 

praznovanje ob dobri hrani in pijači; udeleženka je poudarila, da alkoholne pijače ne pije, saj 

ji zadoščata voda in čaj. Druga udeleženka je božič preživela skupaj s svojimi sorodniki, všeč 

ji je bilo druženje ob dobri hrani in igra z otroki. Še ena izmed udeleženk je bila za praznike 

doma, s svojimi najbližjimi. Ena izmed oseb je bila zelo vesela, da je lahko v kliničnem 

centru, kjer je bila hospitalizirana pred prazniki, občudovala jaslice, ki so jo pomirjale in 

navdajale z upanjem in pozitivnimi občutki ob duhovnem vidiku božiča (Jaslce, sm bla pred 

božičam v klinčnm centri, pa so ble jaslce. So ble jaslce, pa snoč, k sm šla spat, sm jaslce 

gledala, sm v sob spala, nism nč bla tečna pa nesrečna, k so ble jaslce, pa sm jaslce gledala 

pa ne v steno.). Njena sostanovalka je dodala, da ji je veliko pomenil obisk grobov na praznik 

sv. Štefana, saj se je tako za praznike spomnila svojih dragih pokojnih in se čutila bolj 

povezane z njimi, četudi niso več ob njej (Ja to všeč, da sm šla v (neki kraj) na grob, k mam 

očeta, mater pa brata v grobu in sm jih obiskala na Štefanov dan. To mi j velik pomenl ja.). 

Ena udeleženka si je posebej zapomnila božične okrasitve doma. Všeč ji je bilo božično drevo 

in lučke, ki jih je rada opazovala in so pričarale posebno vzdušje. Eni osebi je bilo med 

prazniki všeč sproščeno praznovanje na koncertu, dogajanju na prostem in vključenost v te 

dogodke, kar je bila priložnost tudi za ustvarjanje fotografskih spominov. Prazniki in 

praznovanje so vse osebe napolnili z veseljem in dobro voljo.  

V času intervjuja je ena izmed udeleženk velikokrat v izraz veselja in dobrega počutja 

vzklikala Božja imena (npr. Kok se pa js dobr počutim. O Jezus in Marija.). Med našim 

srečanjem je osebe obiskal tudi duhovnik, ki redno prihaja v njihovo skupnost. Osebe so ga 

takoj opazile, se ga razveselile in ga pozdravile. 

Ugotovili smo, da osebe zelo dobro poznajo bistvo božiča. Povedali so, da božične praznike 

praznujemo, da smo lahko v stiku s svojo družino in prijatelji (Men je luštn.  Letos, letos, am 

je blo kar všeč, k sm bla pr žlahti, pa z otrocm, pa kocke smo mel pa igrce, pa šah smo se šle s 

puncam.). Spomnili so na rojstvo Jezusa kot vzrok za praznovanje in veselje (Ja, am, svet 

Jožef je v hlevček, pa Marija, am sta Jezuščka rodila. Svet Jožef je bil ata od Jezuščka, Marija 

j pa mama od Jezuščka. Se prav j bil oče po očet, pa svet duh j bil Bog.). 

Ob tem so se osebe spomnile na lepoto in srečo večnega življenja, ki jih je navdala z veseljem 

(Ja kok bo v nebesih lepo, da se ne da povedat. Večna sreča. Kok bo tam lepo, ko bom bla za 
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večno srečna, za večno sem dobr počutila. To se sploh ne da povedat. Se sploh ne da povedat. 

Pa vse bo.). Ena izmed udeleženk je kot vzrok praznovanja božiča navedla tudi vpliv tradicije 

in podelitev veselja praznovanja. Božič praznujejo tudi z namenom, da se imajo lepo skupaj s 

svojimi najdražjimi (Da se mamo fajn, pa luštn, pa da se ne kregamo, de smo prijatl, včasih 

pa tut kej vmes pride, da se skregaš.). V splošnem osebe praznovanje božiča povezujejo z 

veseljem, Jezusovim rojstvom in pomembnostjo biti skupaj. Osebe v skupnosti so imele 

možnost praznovanja božično-novoletnih praznikov s svojimi sorodniki, družinami, prijatelji, 

nekateri pa so praznovali skupaj s sostanovalci v skupnosti. Pripravili so poseben dogodek in 

polnočnico, ki so se je udeležili tudi prijatelji skupnosti s svojimi družinami. OMDR so bile 

ob tej priložnosti povezane z veliko znanci, ki jih že nekaj časa niso videle. Tako so bili 

prazniki priložnost za srečanje in delitev skupnih trenutkov. Ena izmed oseb je navedla tudi 

negativno izkušnjo, na katero se pogosto spomni in jo je doživela ob praznovanju pretekle 

velike noči. Tudi v prvem intervjuju je ena izmed oseb navedla slabo izkušnjo z božičem. Le 

te si pogosto zapomnijo, da prehitro posplošijo slabe trenutke na (npr.) celotno praznovanje 

tudi v prihodnje. 

V nadaljevanju smo to negativno izkušnjo vpletli v pogovor in osebe povprašali, kaj jim 

pomaga pri umiritvi, kadar občutijo žalost. Povedali so, da potrebujejo čas in prostor zase; 

takrat so radi sami, da se lahko zjočejo, kar jim pomaga izraziti neprijetne občutke in se jih na 

ta način rešiti. Druge pomirja glasba, posebej radi poslušajo radio z domačo glasbo. Ena 

izmed udeleženk je izpostavila tudi molitev kot vir umiritve. V povezavi z jokom je ena 

izmed udeleženk povedala, da joče tudi od veselja, zlasti če doživi kaj lepega v cerkvi (Včasih 

se tut joka pa od veselja, včasih v cerku, če je kej lepga pa mi od veselja gre na jok. Včas pa 

od žalost … Kadar je kej lepga, k mislm kok j v nebesih lepo, ko pravjo pa mi gre od veselja 

na jok.). Druga se je ob tem spomnila na svojega pokojnega brata, ki se ga večkrat spomni v 

svojih mislih, molitvah, svetih mašah, pa tudi ob poslušanju glasbe, ki sta jo včasih rada 

poslušala skupaj. Podobno kot v prvem intervjuju so navajali vir pomiritve in tolažbe tudi v 

naravi, zasebnem času v samoti, pogovoru z asistenti, srečanju z duhovnikom, ki mu zaupajo 

(Mi je zaupni. Loh pa tut zdele, kr si ga vidu tuki, J. P.,  al pa te ku so duhovniki pa ku so bli 

enkt, so rekl, da če mi bo kej hudu, da se loh tut na njih ubrnem. Tut lahko.). Slabe misli jim 

zbujajo neprijetne občutke. Načini umirjanja se med osebami razlikujejo in so individualno 

pogojeni, vsaki osebi ustreza drugačen način pomiritve in tolažbe. 

Osebe svojo vero kažejo tudi s svojim delovanjem v vsakdanjem življenju. Ena izmed 

udeleženk je pripovedovala, kako je z veseljem pomagala v cerkvi, kar ji je veliko pomenilo, 

da je lahko prispevala k župnijski skupnosti in se ji na ta način čutila pripadno (Js sm v cerkvi 

precej pomagala. Kr so nucal, kr j oči cerkvi dajal, je mene prosu, tut da sm js, pa 

pospravlala sm cerku, pa čistla,  js sm mela mal rož pa sm jih mela dost in za cerku in za 

grob, poleti sm v cerku rože dajala …) Odkar je v Skupnosti se posveča drugim dejavnostim, 

med katerimi so nekatere ravno tako povezane s pomočjo drugim in duhovnostjo. To kaže na 

spremembo smisla življenja, ki je pogojena tako s spremembo načina bivanja kot tudi s 

starostjo. 

Iz ugotovitev je razvidno, da osebe podajajo enake odgovore glede smisla njihovega življenja, 

kot so jih podajali v prvem intervjuju, kar kaže, na zanesljivost in veljavnost pridobljenih 

informacij. Navajali so prostočasne aktivnosti, delo, vključenost v okolje in predstavitev 

lastnih izdelkov širši javnosti, hrana in biti skupaj pri obedih, prijateljstvo; navedli pa so še 

veselje do petja ob skupnih obedih, pohvalo za trud in prizadevanje (v smislu, da drugi 

opazijo dobro opravljeno delo) in notranji mir (Men pomen da se družimo, pa da smo 

prijatelji skupej, js mam tak notranji mir.). Ena izmed udeleženk si želi, da bi imela dovolj 

denarja za vse ljudi, da bi ga tudi po smrti lahko nekomu zapustila. Osebe se zavedajo 
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smrtnosti, minljivosti tega življenja in poznajo svoje sposobnosti ter raznolikost sposobnosti 

drugih. Velik poudarek dajejo tudi medsebojni pomoči in gradnji odnosov (Zato kr smo 

družina, skupej smo. Js sm rada na Barki…). Velik pomen ima za osebe posedovanje socialne 

mreže; da imajo krog ljudi, ki se spomnijo nanje in jih obiščejo ali pa vsaj pokličejo. To jih 

zelo razveseli. 

Izsledki kažejo, da ima molitev velik pozitivni vpliv na življenje, počutje oseb in da jo redno 

prakticirajo. Molitev jih potolaži, jim vlije upanje in jih poveže. Molijo za bolne, pokojne, pa 

tudi vse živeče znance, prijatelje in najdražje osebe, za zdravje, vreme in ljudi, ki se jih drugi 

v svojih molitvah ne spomnijo več. Nekateri so se molitve naučili že v domačem, družinskem 

okolju. Veliko jim pomeni tudi, da še vedno lahko doživijo božič na duhoven način; s sveto 

mašo, molitvijo, pesmijo (Angel Gospodov, pa Presveto srce Jezusovo, pa O Gospa moja, pa 

Tebe ljubim stvarnik moj, pa Sveti angel. Opoldne sm to molila pa zvečer rožn venc tut z 

mamico sm včas doma molila. Pa rada lepo mislm. Pa na svet večer je mamica velik molila 

pa kadila pa tut midva, z očetam j tri rožn vence, pol pa smo polnočnco čakal, pol j bil pa 

bojžč, j bla pa maša po radiu. Pa na Štefana.). 

V Skupnosti so zelo pomembni tudi skupni obedi. Jedilnica z jedilno mizo je prostor 

srečevanja, prostor, kjer se vsi stanovalci in asistenti zberejo skupaj, se pogovarjajo, družijo, 

molijo, skupaj obedujejo. Obedi so priložnost, da vsakdo čuti občutek pripadnosti, 

povezanosti, občutek biti skupaj z drugimi. Pri mizi se dogovarjajo o načrtih za naprej, 

spomnijo se preteklih trenutkov in ljudi, ki so jim pomembni v življenju, se učijo življenjskih 

spretnosti pravilnega prehranjevanja, prositi drugega za pomoč in z drugimi delijo svoja 

čustva in pomembne trenutke, ki jih doživljajo. Skupni obedi jih spomnijo na družinsko 

povezanost (Men to pomen, da smo, da smo družina.); nekateri se veselijo tudi, da lahko 

pripravijo mizo za vse ter pogostijo tudi druge ljudi, morebitne obiskovalce. Tudi skupna 

opravila v kuhinji so priložnost za druženja. Pred obedom se vsi primejo za roke in v znak 

zahvale in blagoslova jedil zapojejo eno izmed duhovnih pesmi. Eno izmed udeleženk pesmi 

spomnijo na njej drage osebe, poje pa jih tudi za pozitivne misli (Ja. Rada poješ to? Rada. To 

je za lepe misli. Pa na Antonijo se spomnem, ko pojemo v Gospodu je moja moč, kmi je dala, 

kr jo je tut Bog ustvaru, ko pojemo. Se spomneš na ljudi, ki jih imaš rada, ko poješ take 

pesmi? Ja pa Rogelsko Jelko. Bi jo poklicala.). Zavedajo se tudi, da je po končanem obedu 

potrebno pospraviti, četudi jim včasih to ni všeč. 

Eden izmed udeležencev pa je izpostavil tudi drugi vidik skupnih obedov; občasno potrebuje 

več miru in želi obedovati sam v tišini, saj se za mizo lahko pripetijo tudi kakšni prepiri ali pa 

mu preprosto kakšen dan ne odgovarja toliko govorjenja. Takrat raje obeduje sam. 

Udeležence smo povprašali po udeleževanju duhovnih vaj. Bili so mnenja, da so duhovne vaje 

prijetne in poučne, saj nudijo priložnost za spoznavanje sebe in drugih preko pogovorov z 

drugimi v skupini o življenjskih zadevah, prihodnosti (Men je pomagal, ko sm rekla dons bom 

to nardila jutr bom to nardila, pojutrišnjem bom to in sm vedla zase, kaj moram še narest, 

dej, dej, dej pa sm probala in nardila), željah; hkrati omogočajo druženja in čas v tišini za 

osebni razmislek. Strinjali so se, da jim je zasebni pogovor z duhovnikom pomagal (Ja tut. Da 

si se lahko pogovarju, zaupu. Enkt j en duhovnik, sm se mal spričku in j vidu, da sm neki 

žalostn j sam do mene pršu duhovnik pa začel pogovor in sva se dobila in sm dal vn, pa je blo 

takoj laži. Pa j sam to vidu. In j sam do mene pršou. -Mene je tut uprašau duhovnik, kaj si 

žalostna, sm rekla brata nimam pa je reku se bova pogovorla, pa je blo laži men. Pa sm šla 

radio poslušat, pa musko.). Duhovne vaje imajo radi tudi zaradi izletov, romanj in 

spoznavanja novih krajev. Predstavljajo jim vir pomoči in vzpostavljanja odpornosti za 

reševanje lastnih težav. 



 
46 

 

V nadaljevanju smo jim zastavili še nekaj istih vprašanj kot v prvem intervjuju. 

Udeleženci so najpogosteje navajali podobne dejavnosti za zadovoljevanje potreb in 

občutenje zadovoljstva, kot so jih navajali v prvem intervjuju: druženje, rekreacija v naravi pa 

tudi nova udobna, prevozna sredstva, ki jih imajo v skupnosti. 

Ravno tako so se rezultati prvega intervjuja izkazali za zanesljive, saj osebe sledijo enakih 

življenjskim smernicam dobrega in slabega, kot so jih navedli že prvikrat. Zavedajo se razlike 

med spoštljivim in nespoštljivim vedenjem ter da je prvo potrebno, drugo pa napačno. Eden 

izmed udeležencev je izpostavil tudi, da je tudi sam že kdaj poučil druge o tem, kaj je prav in 

kaj ne. Navedli so tudi, da se poslužujejo strategije umika, v primeru prepiranja, da se na ta 

način pomirijo. Na njihova načela so vplivali: šola, skupnost, Sožitje, tudi cerkev (Veš kaj, sej 

dons je lepa pridiga bla, sm poslušala, napeta ušesa. De mormo prijatli bit, pa da se lahko 

pomenimo, če kej ni prou.). Ena izmed udeleženk je povedala, da mora biti človek sam 

dovzeten za pravila, kar ona je. 

Na podlagi analize odgovorov smo ugotovili tudi, da osebe enako kot prvič doživljajo svoje 

zadovoljstvo z življenjem. Ene so z njim zadovoljne, druge pa so povedale, da je odvisno od 

vsakodnevnih situacij. Ena udeleženka je tekom intervjuja izrazila željo po novih dejavnostih 

za večje zadovoljstvo z življenjem. Želi si potovati z letalom in poromati na sveti kraj. To bi 

vplivalo na njeno dobro počutje ob doživljanju in poglabljanju duhovnega udejstvovanja (Pa 

na Božjo pot bi rada šla. Enkrat z avionam. Am, al pa z avtobusam. Kdaj bom pa šla na Božjo 

pot (op.a. romanje)? *Kadar bo barka kej organizirala. U Fatimo, tm. Pa že prej ku bom 60, 

de si nem premislla.). 

Al pa na Svete Višarje. Z žičnco. Na Svetih Višarjih še nkol nism bla. Kdaj bom šla?  Bo 

Barka organizirala pa boš lahko šla zravn.  Bi se dobr počutila, ja.* Kaj bi delala? Bi vidla 

velik gospodov (op.a. duhovnikov).). 

Kvalitativna analiza je pokazala, da so odgovori na ista vprašanja v obeh intervjujih enaki oz. 

podobni. Določeni odgovori so se le ponovili, drugi pa so ponudili še dodatna spoznanja. Tok 

pogovora drugega intervjuja nam je še bolj podrobno razkril poglobljeno doživljanje 

duhovnega življenja OZMDR, saj smo tako pridobili rezultate, ki se nanašajo tudi na romanja, 

duhovne vaje, povezanost z župnijsko skupnostjo … 

V nadaljevanju bomo ta spoznanja povezali s spoznanji iz strokovne literature in formulirali 

fenomene duhovnega življenja v skladno teorijo (kot temu pravi Mesec, 1998), ki bo temeljila 

na pridobljenih rezultatih. Vse to bomo opisali v razpravi, ki bo v nadaljevanju osnova za 

oblikovanje nasvetov in smernic strokovnjakom za realizacijo vključevanja duhovnosti v 

strokovno delo z OZMDR z namenom boljše kvalitete življenja zanje. V nadaljevanju bo 

termin OZMDR ali oseba nanašajoč na udeležence naše raziskave, termin OMDR pa kot širši 

termin nanašajoč tudi na težje in težke MDR. Uporabljen bo zlasti v povezavi z literaturo. 

6. Razprava in interpretacija 

Na podlagi pridobljenih analiziranih rezultatov smo v procesu analiziranja strukturirali shemo 

povezanosti področij/kategorij, ki smo jih z izsledki oblikovali. Shema prikazuje preplet 

področij med seboj, njihovo medsebojno interaktivnost in skladnost v celoti. Vse to kažejo in 

potrjujejo v teoriji opisana spoznanja o večdimenzionalnosti duhovnosti kot vseobsegajoči 

dimenziji in kvaliteti pomembni za naša življenja (glej prilogo A). 
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6.1. Smisel življenja  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kaj odraslim posameznikom z motnjami v duševnem 

razvoju pomeni duhovnost? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANIH REZULTATOV: 

SMISEL ŽIVLJENJA je dimenzija duhovne razsežnosti, ki predstavlja iskanje življenjskega 

smisla kot notranjo privlačnostno motivacijo, ki usmerja človekovo delovanje. Nanaša se 

na iskanje smisla življenja v odnosu/ih, delu (kjer upoštevamo delo kot zaposlitev v službi 

in kot prostočasne dejavnosti) ter trpljenju. Posebej upoštevamo tudi svobodo kot 

razsežnost/element smisla, ki se kaže v poznavanje sebe, odprtosti za druge, pripadnosti, 

preko česar posameznik postaja to, kar je, z ozirom na istočasno odgovornost do tega. 

Posameznik doživlja pomembnost življenja in vzrok, zakaj je tukaj kot človeško bitje. 

OZMDR so individuumi, zato vsak na svoj način išče, doživlja in uresničuje svoj smisel 

življenja kot dimenzijo duhovnosti. Duhovnost je tako edinstven fenomen posameznika in je 

njemu lasten (Zinnbauer, 1997, v Zhang in Rusch, 2008), kar smo ugotovili že v teoretičnem 

delu (op.a. glej str. 23). Osebe tako najdejo smisel zlasti v odnosu in posledično tudi v delu, ki 

jih izpolnjuje, saj na ta način pokažejo svoje znanje, sposobnosti, ki jih imajo. Osebam veliko 

pomenijo prostočasne aktivnosti, hrana, delo v delavnicah, sprostitev, obiski svetih maš, 

udeleževanje dogodkov v družbi, druženje. Večdimenzionalnost smisla smo spoznali že v 

teoretičnem delu (op.a. glej str. 30), kjer E. Lukas (n.p., v Frankl, 1999) pravi, da se smisel v 

odnosu in delu smiselno deli še v podkategorije. Od teh so osebe v raziskavi omenjale 

družino, poklicno zaposlitev, medčloveške odnose kot najpomembnejše, dejavnosti iz 

osebnega zanimanja, doživetja ter življenjsko nujo (osnovne potrebe, lakota, žeja, sla ...). 

Veliko jim pomeni, da lahko hodijo v službo kot vsi ljudje, ponosni so na svoje delo kot 

proces in končne izdelke kot cilj njihovega dela v delavnicah. Kot pravi Vanier (1982) je delo  

pomembno, še toliko bolj ker ustvarja priložnosti za skupno delo, ki omogoča deljenje 

sposobnosti za neko delo, ki se opravlja skupaj, ali pa zgolj navdušenje nad življenjem samim, 

ki ga OMDR preko dela izraža. Če je delo težko, je zato veselje ob skupnem delu in pomoči 

še toliko večje. Obenem pa še večjo vrednost smisla najdejo v odnosu, ki se pri delu 

vzpostavlja, tako v službi kot v hiši doma (…rada vidm, da smo skupaj, pa da v delavnici tam 

ku svečnike delamo.).  

Smisel življenja v odnosu je nekako njihova duhovna motivacijska sila, ki povezuje vse 

njihove aktivnosti, da jih še raje opravljajo oz. se jih udeležujejo. O takšni sili kot jo 

poimenuje tudi Frankl (2016) smo pisali tudi v teoretičnem delu (op.a. glej str. 28). Biti 

skupaj je doživljanje, ki osebam nudi varnost, sprejetost in občutek ljubljenosti ter 

občutje pomembnosti za druge ljudi, da niso pozabljeni, odrinjeni, kar se pogosto dogaja v 

neinkluzivnih družbah, kjer OMDR zavračajo. (Mene spomni včasih, ko pride kšn obisk pa si 

vesel…-Predvčerajšnjem mi asistent mi j z našo K. je rekla, da lahko vzamem tamalo šalčko 

sva mela skupej kave, K. je šla neki še tipkat je mela neki zase, js sm šla gor, in je blo tko 

lepo. - Men j pa največ pomenlo, da skos pohvalo dobim, sm bla prej doma pridna, š danes ne 

vem, kdo me je tok pohvalu da je zvečer v radio dal, de je oči slišal, še danes ne vem 

(glasbena želja z voščilom) kdo je dal, pa tle na Barki me pohvaljo.). Odnos je ''človeška 

notranja, duhovna odločitev'' (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1999, str. 66), kar pomeni, da 

OZMDR težijo k odnosom in si želijo povezanosti z  drugimi ljudmi (Mene je pa še najbol 

všeč, da se pogovarjaš, pa da se družiš, pa da si pol prjatu,…). Socialni stiki sprožajo v 

OZMDR pozitivna čustva (Sm vesela, če jih imam-prijatelje. (Veš da so ob tebi?)  Ja). ''Vsak 
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človek namreč potrebuje skupnost'' (str. 179), da se lahko razvija, odpira drugim in živi polno 

življenje (Vanier, 2002). Vanier (1982) pravi, da je največ, kar OMDR potrebujejo, topel, 

ljubeč odnos, kjer lahko rastejo in se razvijajo. Takšni pristni, avtentični odnosi so vir 

varnosti. Potrebujejo strokovne delavce, ki znajo delati z njimi, ravno tako kot potrebujejo 

ljudi, ki se družijo in veselijo z njimi, ljudi, ki se odločijo živeti z njimi v skupnosti in postati 

njihovi prijatelji, kar jim vliva veliko upanje. Ravno zavračanje, ki so ga bili deležni nekateri 

v otroštvu, je pustilo boleče sledi v njihovem  življenju. Sprejemajoči odnosi jim pomenijo 

varnost in upanje za prihodnost. Sprejeti moramo vse, kar je v osebah lepega, pa tudi vse 

njihove primanjkljaje. 

Glede na željo in veselje ob obisku svetih maš pa OZMDR želijo negovati tudi odnos z 

Bogom, zato jim je prijetno obiskovati svete maše (V cerkvi je tut lepo.). OMDR tako versko 

življenje doživljajo s perspektive odnosnosti, kar vera sama tudi je (Fowler, 1981 v 

Prijatelj, 2007); kljub nižjim kognitivnim sposobnostim, kot smo ugotovili že v teoretičnem 

delu (op.a. glej str. 28). Razvidno je, da je za KŽ OZMDR pomembno zadovoljevanje 

raznolikih potreb po Maslowu (1986) ter da za transcendenco kot najvišjo stopnjo ni potrebno 

imeti zadovoljenih vseh prejšnjih stopenj njegove hierarhične lestvice. 

Bistvo življenja, ki nam daje odgovor na eksistencialno vprašanje »zakaj smo na svetu?«, 

OZMDR doživljajo v skupnosti, v občutku biti skupaj, delati skupaj, skupaj iti k maši, 

skupaj kuhati … (Men pomen, da se družimo, pa da smo prijatelji skupej, js mam tak 

notranji mir. -Zato kr smo družina, skupej smo. Js sm rada na Barki,… -In sm šla, in mi je vse 

dobr blo. Zdej se pa počutm kot bi bla doma.). ''V skupnosti so namreč ljudje poklicani k 

sodelovanju.'' (Vanier, 1994, str. 40). Četudi gre za primarne potrebe (kot je potreba po hrani, 

pijači), jih OZMDR zadovoljujejo preko odnosa, na način, da skupaj pripravljajo hrano, 

skupaj obedujejo, uporabljajo računalnik, da so v povezavi z drugimi ljudmi. O pomenu 

odnosa za OMDR je pisal tudi Vanier (2002), ki je preko skupnega življenja skupaj s prvima 

dečkoma v njegovi skupnosti doumel pomembnost odnosa za OMDR. Pravi, da je ravno v 

njuni krhkosti in trpljenju, ker so ju drugi zavračali, odkril njuno hrepenenje po občestvu. 

Niso bili pomembni vzgojni prijemi, ki jih je uporabljal pri osamosvajanju, pač pa njegov 

odnos do njiju. Način, kako ju je gledal, poslušal s spoštovanjem in naklonjenostjo, da se je 

odzival na njune potrebe, se z njima smejal in praznoval. S tem sta tudi sama odkrivala pravo 

lepoto, edinstvenost in vrednost sebe. Tudi Frankl (2016) pravi, da le sprejemajoča ljubezen 

omogoča, da vidimo v bistvo osebnosti druge osebe, kar prispeva k razvoju posameznika, da 

postane vse tisto, kar še ni, pa mu je usojeno. In s pomočjo drugega tako posameznik to 

spoznava in začne uresničevati. Ravno zato je potrebno okolje pripraviti tako, da bo 

sprejemajoče in podporno, da bo omogočalo OMDR razvijanje lastnih potencialov in 

preporod kot pravi Vanier (2002).  

OZMDR največ pomeni življenje v skupnosti in posedovanje prijateljev in socialne mreže 

(Neki zase, neki za asistente. Tako da smo skupnost. -Velik (pomen da lahko pokličem ljudi, ki 

jim imam rada). Da se spomnejo nate, ti pa na njih? Ja.). Pomembna jim je tudi vključenost v 

okolje, dogodke v okolici, javno življenje, s čimer se lahko predstavijo in pridobivajo občutek 

pripadnosti, pomembnosti in sprejetosti. 

Kot smo že v teoretičnem delu zapisali, posameznik raste in postaja, kar je, le preko svobode 

(op.a. glej str. 29). Skupnost je tako kraj, kjer lahko vsakdo postaja različen od drugih. 

Svoboda je ena izmed bistvenih razsežnosti iskanja smisla življenja. OZMDR same 

doživljajo potrebnost samopoznavanja in lastne izbire (Pa da vidiš kaj ti paše, ko ti pa ni 

všeč,… -Včasih mi pride kokr se odločm, pa rečem ne ljub se mi k sm že v službi šivala 

(govori za doma), pa sm šla na sprehod, kavico, pa je blo neki lepga. Js zase vem kaj morm še 
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narest. Vem, da je treba tut v službi, to morm vem.). To jim omogoča tudi višjo KŽ. 

Samoodločanje je namreč tudi eno izmed področij KŽ po Schalocku (op.a. glej str. 13), ki 

pomembno vpliva na doživljanje KŽ OZMDR, saj jim, v kolikor imajo to možnost, omogoča 

avtonomijo odločanja o osebnih zadevah, postavljanju osebnih ciljev v okviru realnih 

zmožnosti, kontrolo nad lastnim življenjem (Boben, 2001). 

6.2. Načela kot življenjske usmeritve, vrednote 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kaj odraslim posameznikom z motnjami v duševnem 

razvoju pomeni duhovnost? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANIH REZULTATOV: 

NAČELA KOT ŽIVLJENJSKE USMERITVE, VREDNOTE: se nanašajo na notranje 

duhovno življenje, smernice, ki usmerjajo posameznike pri njihovem delovanju 

navzven. Govorimo o zavedanju in vrednotah, ki jih posamezniki posedujejo in jim v 

življenju sledijo: Spoštljiv odnos do vseh ljudi, ne glede na individualne razlike, prizadevanje 

za dobro na Zemlji, nemožnost soodločanja o lastnem življenju kot potrebno in dobro, 

opravljanje svojih dolžnosti, oblike nespoštljivega odnosa so napačne, oblike spoštljivega 

odnosa so potrebne, dejavniki vplivanja na življenjske smernice, zavedanje pravil skupnega 

življenja, nezmožnost vplivanja na preteklost. 

OZMDR se zavedajo razlik med dobrim in slabim in si želijo prizadevati za dobro in prav. 

To se kaže v njihovem razmišljanju glede socialnih interakcij z drugimi ljudmi. Zanje je 

spoštljiv odnos ključnega pomena. Kot so tudi same povedale, je druženje zanje 

najpomembnejše, pri čemer niso pomembne individualne razlike, saj imamo ljudje lahko 

odnos s komerkoli. To kaže na odprtost OMDR za sprejemanje avtentičnosti drugih ljudi 

in posledično pomeni, da so OMDR  bitja dajanja (Vanier, 2002). 

Menijo, da si je potrebno prizadevati za dobra dejanja in da mora biti človek sam 

dovzeten za dobro (Morš nekej narest, če češ da greš v nebesa. Ja ni kaj je to, sam morš se 

neki spomnt, da neki nardiš, drgač pa greš dol, v peku.). Ena izmed karakteristik duhovnosti 

je tudi duhovna usmeritev (kot smerokazi v življenju, op.a. glej teoretični del na str. 16), ki 

jim posameznik sledi. Zato vrednote in moralna pravila, ki OZMDR pri tem vodijo, 

pomembno vplivajo na njihove osebne odločitve, kako bodo v določeni situaciji ravnali, ali 

bodo spoštovali skupna pravila, opravili dolžnosti v hiši, pomagali sostanovalcu ali ne. Pri 

tem ima tako ključno vlogo družina in kasneje institucija, skupnost, v kateri posameznik živi. 

Naloga strokovnjakov je torej, da jim pomagamo odkrivati prave vrednote, katerim bodo 

lahko sledili pri iskanju lastnega smisla življenja. Vrednote so namreč večsmerno in 

kompleksno povezane z duhovnostjo. Vrednotna usmerjenost je pomemben prediktor 

duhovnosti, obenem pa velja tudi obratno. Pri tem govorimo predvsem o verskih vrednotah, 

povezanih z vero v Boga, moralnimi načeli, ljubeznijo, dobroto in slogo med ljudmi (Musek 

in Maravič, 2004). Zgoraj našteto glede na dobljene izsledke potrjuje tudi naša raziskava. 

OZMDR poznajo oblike spoštljivega in nespoštljivega odnosa. Dejanja spoštljivosti so po 

njihovem mnenju: deljenje z drugimi, opravičilo za napake, prošnja, pomoč, prijaznost. Kot 

nespoštljiva dejanja pa navajajo prepiranje, krajo, pretepe, tožarjenje, zafrkavanje, pretirano 

govorjenje. Zavedajo se tudi, da v skupnosti obstajajo dogovorjena pravila, ki veljajo za vse in 

so potrebna, četudi jih občasno pozabijo oz. ne upoštevajo. Pri tem uveljavljajo lastno 

svobodo, vendar pozabijo, da je pogojena z odgovornostjo, zato temu ne moremo reči 

svobodna izbira in dejanje, ki omogoča osamosvojitev. Posameznik, ki dobro pozna sebe, o 

čemer smo govorili že pri smislu življenja, in pozna tudi skupnost, je zmožen o pravilih 
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pravilnega ravnanja poučevati tudi druge. Nekatere OZMDR se tega zavedajo in to tudi 

udejanjajo. 

OZMDR namreč poznajo svoje dolžnosti in vedo, da jih je potrebno opravljati. To je njihova 

odgovornost. (Pospravljanje. Da je lepo. Čiščenje mora bit, a veš. Da je red.). Svoboda v 

iskanju smisla je namreč pogojena z odgovornostjo, ki jo ima posameznik, da dano vestno 

izpolni. 

Družina, prijatelji, šola, društvo Sožitje, skupnost, Cerkev so dejavniki, ki vplivajo na 

oblikovanje življenjskih načel in smernic OZMDR. Vidimo, da so vplivi različni, pogosto so 

tudi v interaktivnem prepletanju.  

Izpolnjenost tistega, kar posameznika usmerja in vodi skozi življenje, pozitivno vpliva na 

njegovo zadovoljstvo. Posameznik se čuti srečnejšega, izpolnjenega, če dosega svoja 

pričakovanja in želje, ki jih usmerjajo njegova življenjska načela (Musek, 2015). To 

potrjujejo tudi ugotovitve raziskave, saj OZMDR v skupnosti prevzemajo določena 

skupnostna načela, ki jih sprejmejo za svoja in jih dopolnjujejo s svojimi individualnimi 

načeli. V kolikor skupnostna načela udejanjajo vsi, občutijo zadovoljstvo (npr. pospravljanje), 

saj živijo skupaj. Glede na dane pogoje pa vidimo, da jim je tudi izpolnjevanje osebnih 

individualnih načel v veliki meri omogočeno. To pozitivno vpliva na njihovo KŽ. 

6.3.  Pogoji in podpora v okolju 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšne pogoje, možnosti in podporo v okolju imajo 

odrasli posamezniki z motnjami v duševnem razvoju za zadovoljevanje duhovnih 

potreb? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANIH REZULTATOV: 

POGOJI IN PODPORA OKOLJA ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE: se nanaša na možnosti in 

vire, ki jih osebe imajo v okolju, v katerem (trenutno) živijo: možnost za pogovor z 

duhovnikom, spremljanje k religijskim obredom in dejavnostim, možnost zasebnega ali 

skupnega prostora za molitev, možnosti samoodločanja in soodločanja o svojem življenju. 

Zelo pomembno vlogo v življenju OZMDR ima duhovnik. Z duhovnikom skupaj delajo, se 

družijo, z njim se lahko pogovorijo, kadar občutijo žalost ali nemoč, predstavlja jim vir 

pomoči in tolažbe. Z njim se udeležujejo romanj, duhovnih vaj, pripravljajo svete maše. 

Veseli so, da je nepogrešljiv del njihove skupnosti. 

OZMDR se z veseljem udeležujejo tudi nedeljskih svetih maš v cerkvi. To, da imajo tovrstno 

možnost, jim veliko pomeni. Tudi udeleževanje duhovnih vaj jih veseli, saj jim predstavljajo 

priložnost za spoznavanje sebe in drugih, obenem pa so še bolj povezani tudi z Bogom (Men 

je prou uredi blo na duhovnih vajah.). Na duhovnih vajah se pogovarjajo o osebni rasti, 

pojejo, se družijo, molijo. Obiskali so že veliko različnih krajev, kar je priložnost tudi za 

spoznavanje pokrajine, ki omogoča boljšo vključenost v okolje in boljše geografsko 

poznavanje.  

V Skupnosti, kamor so vključeni, jim tudi asistenti omogočajo možnost lastne izbire, v 

kolikor so tega sposobni. Po potrebi jim nudijo usmerjanje. 

V skupnosti dnevno molijo, praznujejo duhovne praznike, ki jih obogatijo z njimi povezanimi 

navadami (jaslice, večerna molitev …). V stanovanjski skupnosti imajo tudi kapelo, kamor se 

lahko vsakdo zateče. Večere, čas po obedih, namenjajo samorefleksiji vseh OMDR, ki živijo 

tam. 
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Pogoji, ki jih ima posameznik v okolju, pomembno vplivajo na njegovo KŽ. Zadovoljene 

potrebe posamezniku predstavljajo predpogoj za kvalitetno in osmišljeno življenje. V bivalnih 

enotah se pogosto zgodi, da OZMDR nimajo zadosti možnosti za preživljanje prostega časa 

po lastni izbiri, ukvarjanja z njimi pomembnimi rečmi, da ne morejo odločati o lastnih 

zadevah, da nimajo intimnosti. V večjih institucijah je velik izziv samostojno bivanje, 

spoštovanje zasebnosti, vključevanje v širše družbeno okolje, pogostejša je pasivnost 

OZMDR (op.a. glej teoretični del str. 8). OZMDR se pogosto soočajo s socialno 

izključenostjo iz širšega družbenega okolja in okoljskimi omejitvami (Watson in Keith, 2002, 

Santos 2014, v Simoes in Santos, 2016). Niti strokovnjaki jih ne podpirajo dovolj, da bi lahko 

postali aktivnejši člani družbe (Santos, 2014, v Simoes in Santos, 2016). Dejstvo pa  je, da bi 

morali biti oni glavni akterji odločanja o lastnem življenju. Več pozornosti bi namreč morali 

posvetiti podpornemu okolju in okoljskim virom kot pa samim motnjam v duševnem 

razvoju (Simoes in Santos, 2016). Osebe, ki imajo več možnosti za samouresničevanje in 

tudi duhovno življenje, tako pogosteje občutijo zadovoljstvo.  

Da je razvoj duhovnosti pri OZMDR pomemben, so pred leti spoznali tudi v enem izmed 

slovenskih javnih centrov za usposabljanje, delo in varstvo, kjer so na pobudo takratnega 

vodstva, izpovedi staršev in želja OZMDR, začeli s pripravami na zakramente svetega 

obhajila in birme znotraj centra. K sodelovanju so povabili tamkajšnjega župnika in v 12 letih 

omogočili prejem zakramentov OZMDR, ki so to osebno želele. Oblikovali so skupino 

Emanuel, ki še danes deluje znotraj centra in se redno srečuje na veroučnih srečanjih s 

skupinsko habilitatorko in duhovnikom, kjer spoznavajo zgodbe Svetega pisma, izdelujejo 

adventne venčke, okraske, jaslice v avli, gledajo risane filme o svetopisemskih zgodbah, 

molijo, redno obiskujejo sveto mašo v župniji in tudi aktivno sodelujejo pri obredu. Iz 

izkušenj potrjujejo, da OZMDR čutijo pristno zadovoljstvo ob tovrstnih dogodkih (Rožej, 

2018). Koordinatorka skupine je za enega izmed časopisov dejala: ''Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju vero doživljajo zelo spontano, čisto naravno. Opažam, da so tudi tisti, ki ne 

morejo govoriti in se odzivajo samo s kretnjami, pri maši zadovoljni, umirjeni. Tudi večina 

staršev je prejem svete birme doživela kot potrditev v njihovem starševstvu.'' (Petovar, 2008). 

Da bodo OZMDR duhovno napredovale, moramo oblikovati podporne službe, ki bodo 

opolnomočile posameznike in jim omogočale aktivno participacijo pri odločanju o 

njihovem lastnem življenju. ''Na posameznikove potenciale moramo gledati v najboljši možni 

luči, predpogoj za to pa je, da verjamemo v obstoj tega potenciala in si ga želimo udejanjati. 

Namreč tožiti, da je to nemogoče in da je vse težko, nas ne vodi v napredek. Realnost je taka 

da so ''razmere , resda slabe, toda če ne naredimo vsega, kar lahko, bodo še slabše'' (Frankl, 

2016, str. 27). In to je naloga strokovnjakov, da z viri in osebno usmerjeno podporo 

zagotavljamo višjo KŽ O(Z)MDR. 

Vanier (1982) pravi, da je prava skupnost kraj, kjer lahko OMDR živijo svoje življenje, 

izražajo svojo osebnost, se učijo odločanja, kjer so lahko takšni, kot so, in jih drugi 

sprejemajo, kraj, kjer se lahko osebnostno razvijajo na svojstven način v notranji svobodi, 

hkrati pa je to kraj, kjer lahko vsak od nas živi z njimi. V skupnostih Barka tako OMDR učijo 

ljubiti. Pomagajo jim, da postanejo svobodni ljudje. V odnosih skušajo OMDR pomagati 

odkriti lastno lepoto njih samih, obenem pa Barko imenuje ''šola, v kateri se udejanja 

duhovnost usmerjena na ljubezen do drugega'' (Vanier, n.p., str. 4, 5 v Acan, n.p.) In 

takšno podporno okolje in podporne službe OMDR potrebujejo za kvalitetno življenje, saj ima 

vsakdo pravico, da »je, kar je«, kot pravi Vanier (1994). 
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6.4.  Osebni vzorci delovanja (v smeri altruizma)  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z 

motnjami v duševnem razvoju kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z 

drugimi?  

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANIH REZULTATOV: 

OSEBNI VZORCI DELOVANJA (V SMERI ALTRUIZMA) so eden izmed podpodročij 

duhovne biti. Govorimo o duhovnem življenju, ki ga posamezniki kažejo navzven s svojim 

vedenjem in delovanjem, predvsem v smeri pomoči sočloveku, s čemer udejanjajo svojo 

duhovnost. Nanaša se na dejanja, ki jih posamezniki storijo drugim oz. za druge; dejanja 

prijaznosti, sobivanja, izkazovanje asertivnosti, pozitivna čustva ob pripadnosti skupnosti, 

pomoči sočloveku, vedenjska oblika spoštljivega odnosa, pomen medsebojne pomoči in 

navezanosti. 

Skupno bivanje OZMDR predstavlja tudi možnost za učenje socialnih spretnosti in jih 

navaja na altruistično delovanje pomoči sočloveku. V skupnosti je veliko starejših OMDR, 

ki potrebujejo več pomoči, kar spodbuja mlajše OMDR, da to opazijo in jim nudijo potrebno 

pomoč, po svojih zmožnostih. OZMDR so poročale, da rade pomagajo svojemu sostanovalcu 

in pri tem občutijo zadovoljstvo, obenem pa se na ta način tudi družijo z njim (Milanu 

pomagam, v sobo, posteljo ga pomagam, da ti ne pade,  ker ga loh mal zanese…). Rade tudi 

delijo stvari z drugimi in se z njimi poveselijo (Ja, js v hiši jih (op.a. pice) naročim, da pol 

diši cela. Za vse.). Veliko jim pomeni, da se ob tem, ko si pomagajo, družijo (Js mam kr tako 

veselje, da mam neki zase, pa za Metoda, skupej delamo…). Dejanja prijaznosti jih tako še 

bolj povezujejo v eno Skupnost, saj si s pomočjo bližnjemu izkazujejo naklonjenost in 

ljubezen. Zavedajo se tudi, da tudi sami včasih potrebujejo pomoč asistentov ter da zanjo 

lahko prosijo (Ja, sam če ne gre, prosm za pomoč. -Maš misli, sam pa ne veš vsega). 

O vedenjskem aspektu duhovnosti smo pisali tudi v teoretičnem delu (op.a. glej str. 24). Če 

povzamemo; to kar nam predstavljajo naše življenjske smernice, kar preko iskanja smisla 

spoznavamo in doživljamo, vpliva na naše delovanje navzven do drugih ljudi, zlasti v smeri 

sprejemanja, spoštovanja, strpnosti, sožitja, pomoči. OZMDR imajo zmožnost odprtosti za 

druge ljudi in do drugih ljudi. Vera in zaupanje sta zanje naravna, pravi Vanier (1982). 

Skupnosti morajo postati skupnosti dajanja in sprejemanja, kar omogoča razvoj (prav tam). 

OZMDR so povedale tudi, da so tekom življenja in učenja pridobile spretnost asertivnosti. V 

situacijah, ko začutijo nemir zaradi vedenja drugega, se raje umaknejo na miren kraj, na samo. 

Nekateri to naredijo brez posredovanja asistentov, druge na to spomnijo oni. Na ta način ne 

povzročajo dodatnih trenj in morebitnih neprimernih vedenjskih vzorcev. Nekateri se, v 

kolikor se čutijo ogrožene, zaradi zafrkavanja s strani drugih, tudi branijo oz. na primeren 

način izrazijo svoje mnenje. Vanier (1994) pravi, da mora biti skupnost tudi kraj 

potrpežljivosti. Z veliko mero učenja, določene samorefleksije in pogovorom z duhovnim 

voditeljem, ki osebe usmerja, lahko prepoznajo sebe in svoj način delovanja navzven in ga 

tako spreminjajo v smeri družbene sprejemljivosti. Tudi pri tem ne gre brez odnosa; kot pravi 

Vanier (prav tam) je ravno v preizkušnjah sprejemanja ljudi, s katerimi imajo osebe največ 

težav, odraz rasti v ljubezni. 
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6.5. Občutek globlje povezanosti  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z 

motnjami v duševnem razvoju kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z 

drugimi? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANANIH REZULTATOV: 

OBČUTEK GLOBLJE POVEZANOSTI: se nanaša na 3 dimenzije povezanosti: vertikalno z 

Bogom, horizontalno z drugimi ljudmi in osebno s samim seboj. Gre za duhovno 

verovanje, ki posameznikom omogoča vzpostavljanje odpornosti (tolažbe, upanja, zagona), 

kot posledico povezanosti z Bogom. Občutek globlje povezanosti z Bogom se nanaša 

predvsem na doživljanje in učinkovanje osebne vere v Boga in večno življenje, ki jo 

posamezniki izražajo z molitvijo, sveto mašo; vera v posmrtno večno življenje, lepota 

večnega življenja, pozitivna čustva ob misli na posmrtno življenje, molitev, pogovor z 

Bogom, čas za razmislek, prostori za prakticiranje molitve, neprakticiranje molitve, učinki 

molitve, vera v ljubečega Boga, pozitivna občutja, ki jih sproža vera v Boga. Občutek globlje 

povezanosti s samim seboj posameznikom na različne načine omogoča notranjo pomiritev s 

samim seboj, kljub vsem obveznostim, skrbem in jim obogati izkustvo: viri sprostitve in 

umiritve, dejavnosti, ko si vzameš čas zase, pozitivna občutja ob pogovoru z duhovnikom, 

neprakticiranje pogovorov z duhovnikom. Občutek globlje povezanosti z drugimi pa se 

nanaša na vzajemno notranjo pomiritev preko odnosov: viri sprostitve in umiritve preko 

prijateljskih odnosov z drugimi in duhovno povezanost z drugimi preko molitve: moliti za 

druge (za zdravje, veselje…).  

OZMDR verujejo v Boga, ki je dober, daje upanje in pomoč, ter v posmrtno večno življenje v 

lepoti in sreči. (Ja kok bo v nebesih lepo, da se ne da povedat. Večna sreča. Kok bo tam lepo, 

ko bom bla za večno srečna,… -V nebesih bo pa zelo lepo.). Verujejo tudi v obstoj pekla in v 

to, da je za prihod v nebesa potrebno delati dobro že v tem življenju. Misel na nebesa jim 

sproža pozitivne občutke veselja, navdušenja. Ena izmed udeleženk je večkrat tudi klicala 

Božja imena ob vzhičenosti, veselju.  

Molitev jim predstavlja eno izmed možnosti za pomiritev in boljše počutje, pa tudi pogovor z 

Bogom. Predstavlja vir vzpostavljanja odpornosti (op.a. glej str. 24). Nekateri radi molijo v 

hiši, zlasti pri obedih, kjer tudi pojejo duhovne pesmi, drugi raje molijo sami, tudi v naravi. 

Obenem pa jim molitev predstavlja povezanost s pokojnimi ljudmi, ki so jih poznali. Pogosto 

molijo zanje in se jih na ta način spomnijo. To jim veliko pomeni, saj tako ohranjajo odnos z 

njimi in jih nikoli ne pozabijo. Molijo tudi za zdravje, za prijatelje, družino, pa tudi za vse 

tiste, ki se jih nihče več ne spominja, torej zlasti za druge ljudi (Men molitev pomaga tkt ku 

veš, da je eden v bolnici pa da morš za njega molt.). To kaže na pomembnost odnosa v 

njihovih življenjih in občutek pomembnosti, pripadnosti, ki si ga želijo čutiti, da tudi oni ne bi 

bili pozabljeni, odrinjeni. Vanier (1994) pravi, da so osebe poklicane k molitvi v skupnosti, da 

v tišini in interakciji molijo k Bogu, ki je v danih trenutkih še bolj navzoč med njimi. V 

molitvah največkrat prosijo in se priporočajo, manjkrat pa tudi zahvaljujejo Bogu za varstvo 

in pomoč (Mene bi kmal avto povozu, pa me ni. De me je rešu. Me je varoval.). Molijo tudi 

skupaj, pred spanjem imajo poseben čas za refleksijo, kjer vsak izmed njih lahko pove, v 

kolikor želi, svoje občutje, skrbi, lepe misli. Za to je predvideno posebno vzdušje, ki je po 

navadi zapisano v internih dokumentih skupnosti in se lahko med posameznimi 

organizacijami razlikuje. Pripravijo dekoracijo, sliko z verskim motivom, svečo, rožo z 

domačega vrta, luč v sobi pa je potrebno ugasniti. Tako se ustvari vzdušje za osebni premislek 

in podeljevanje z drugimi (El Rusc, interno gradivo, n.p.). Ena izmed udeleženk se molitve ne 

poslužuje, ima pa druge načine pomiritve, tolažbe. 
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Posebej povezane se OMDR čutijo tudi s svojimi prijatelji, katerim zaupajo in jim je prijetno 

z njimi. S prijatelji in znanci zelo radi komunicirajo preko IKT, še raje jih obiščejo ali uživajo 

ob njihovih obiskih. Posebej veliko jim njihovi obiski pomenijo ob praznikih. Pomirja jih tudi 

pogovor s prijatelji, ki jih potolažijo in razumejo, drugi tolažbo iščejo v pogovorih z asistenti 

ali duhovnimi voditelji. Kot pravi Vanier (1982) mora celotna skupnost temeljiti na odnosu, 

ki preko vsakdanje delitve življenja, dela, opravil skuša pozitivno vplivati na individualne 

potrebe posameznikov in prisluhniti tako njihovim željam kot tudi težavam in oviram, s 

katerimi se srečujejo. Skupni obedi OZMDR simbolizirajo povezanost in skupnost, saj čutijo 

ob tovrstnih priložnostih družinsko vzdušje. Vanier (1982) pravi, da so obedi čas za 

poslušanje in deljenje lastnih izkušenj in doživetij, s čimer se gradi pripadnost. 

Komunikacija je lahko tako verbalna kot tudi neverbalna, s obema osebe veliko povedo o 

svojem počutju, občutkih, ki jih želijo deliti z drugimi. Udeležencem je zelo všeč prepevanje 

ob mizi in druženje. Duhovne pesmi, ki jih pojejo za blagoslov in zahvalo, izražajo njihovo 

molitev. Družijo se tudi pri pripravi hrane, pogrinjkov … (Ja to v bistvu, ko kuhaš večerjo, da 

si lepo zraven, ja, js ob petkih zvečer kuham, j pa lepo de smo skupej …). Blagoslov mize pred 

skupnim obedom naj bi bil obenem tudi izraz veselja ob posebnem dogodku dneva (npr. 

vrnitvi stanovalca od doma v skupnost), ob čemer se v znak povezanosti vsi primejo za roke s 

svojima sosedoma (El Rusc, interno gradivo, n.p.) Vanier (1994) pravi, da je molitev 

potrebna, ker preko nje lahko posameznik ali skupnost raste in se razvija, obenem pa mora 

imeti vsak zavest, da mu molitev pomaga, da postaja boljši človek in da pomaga (služi kot 

se v svetopisemskem besedišču izrazi Vanier) drugim ljudem, zlasti tistim, ki potrebujejo 

pomoč. Molitev je tako vir napolnjevanja človeškega duha, da je zmožen biti pomirjen s 

sabo in drugimi ter živeti z njimi v sožitju. V skupnostih tako čas molitve poveže med seboj 

vse udeležence, ki želijo sodelovati, v tišini in miru, ter omogoča vsakemu, da to začuti 

(Vanier, 1982). 

Pomemben jim je tudi čas, ki ga lahko preživijo s samim seboj. Vsak ga preživlja na svoj 

način, vsem pa omogoča obogatitev izkustev. Nekateri poslušajo glasbo, drugi gredo v 

naravo, se ukvarjajo s svojimi prostočasnimi aktivnostmi, se družijo s prijatelji ali pa sami 

obedujejo v miru, kar jim včasih ustreza. Tako imajo res čas samo zase. Ena izmed udeleženk 

pa je posebej izpostavila pomen sprostitve in počitka, ob sedenju na njej ljubi zofi. Nekateri 

imajo tudi proste izhode po predhodnem dogovoru. Navedli pa so tudi pomen časa: včasih je 

potrebno, da mine nekaj časa v slabih trenutkih, da se njihovo počutje izboljša. 

Vanier (2002) pravi, da vsaka oseba potrebuje čas za ponotranjenje, to je čas za premislek v 

tišini, saj le-to pomeni rast. V ponotranjenju lahko vsakdo odkrije Boga in se osvobodi želja 

po zunanjem izražanju. To slikovito opiše s primerom Petra, takrat še fanta z MDR, ki je 

dolgo živel v eni izmed skupnosti Barka. Vprašali so ga, ali rad moli, in je odgovoril, da rad. 

Povedal je, da kadar moli, posluša, medtem ko mu Bog govori: »Ti si moj ljubljeni sin«. 

6.6. Sodelovanje pri religijskih aktivnostih  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z 

motnjami v duševnem razvoju kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z 

drugimi? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANANIH REZULTATOV: 

SODELOVANJE PRI RELIGIJSKIH AKTIVNOSTIH sproža v OZMDR posebno 

doživljanje udeleževanja religijskih obredov in aktivnosti: svete maše, duhovnih vaj, 

romanj in aktivno sodelovanje pri tem v okviru osebnih zmožnosti. Povezano je s pogoji in 
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podporo, ki jo posamezniki imajo v okolju: pomembnost duhovnega udejstvovanja, pogojna 

pomembnost duhovnega udejstvovanja. 

OZMDR sodelujejo pri svetih mašah, na romanjih in duhovnih vajah. Obisk nedeljske svete 

maše jim predstavlja tedenski ritual, ki se ga mnogi med njimi posebej veselijo in ga 

pričakujejo (Js sm dons kr, še pojedli nismo, sm že mela se koj napravt, pa kapo gor pa čevlje 

pa gremo. Js mam že to skos, že od mejčkenga to vem. To se tok veselim.). Pri sveti maši jim 

posebej veliko pomeni sveto obhajilo, ki ga lahko prejmejo, radi poslušajo duhovnikovo 

pridigo in pesmi. Nekateri znajo tudi dobro moliti predpisane cerkvene molitve ali zapeti 

določene pesmi, s čimer  so vključeni v okolje. Kot je razvidno iz analize, na doživljanje svete 

maše vpliva duhovnikov odnos, ki ga ima do njih in ostalih vernikov v cerkvi. Udeležujejo se  

tudi romanj, kjer lahko še bolj poglobijo svojo vero in povezanost z Bogom in med seboj, 

obenem pa se tudi pomirijo. Duhovne vaje jim predstavljajo vir pomiritve in sprostitve. 

Na duhovnih vajah imajo možnost pogovora z duhovnikom, osebnega premisleka, petja, 

slavljenja Boga, umiritve v tišini. To jim pomaga pri reševanju problemov in 

spoprijemanju s kriznimi situacijami, organiziranju osebnih zadev ter jih pomirja (Mene je 

tut uprašau duhovnik, kaj si žalostna, sm rekla brata nimam, pa je reku, se bova pogovorla, 

pa je blo laži men. Pa sm šla radio poslušat pa musko. -Men je pomagal, ko sm rekla, dons 

bom to nardila, jutr bom to nardila, pojutrišnjem bom to in sm vedla zase, kaj moram še 

narest, dej, dej, dej pa sm probala in nardila.). Vsak na svojstven način doživlja tovrstne 

izkušnje. Duhovne vaje organizirajo kot skupnost v različnih krajih, pri čemer nudijo duhovno 

vodenje tudi asistentom. 

V dokumentu El Rusc (interno gradivo, n.p.), ki izhaja iz krovnega dokumenta mednarodne 

organizacije L'arche, vsaka skupnost pa ga potem v tem okviru oblikuje še po svoji lastni 

zamisli, je predvideno, da se v stanovanjskih enotah skupnosti omogoči dekoracija, ki je v 

skladu z liturgičnim časom, na stenah so lahko slike z verskimi motivi, na vidnem mestu urnik 

svetih maš v kraju. V župniji lahko sodelujejo mesečno kot skupnost neke stanovanjske enote, 

tedensko pa se svetih maš udeležujejo tisti, ki si želijo oz. to potrebujejo. Na ta način se tudi 

vključujejo v širše okolje in družbo. Mesečno se pripravlja tudi evharistija v skupnosti, na 

katero povabijo tudi vse prijatelje, prostovoljce in druge, ne le OMDR in zaposlenih. Na 

evharistijo je potrebno OMDR pripraviti. Duhovnik pripravi razumljivejšo pridigo, sodelujejo 

pa tudi OMDR s svojimi prošnjami in zahvalami. Sveta maša se izvede, če je le mogoče, v 

krogu kot simbolu povezanosti. Po navadi imajo skupnosti kapele v delavnicah, kjer OMDR 

delajo, lahko pa sveto mašo izvedejo tudi na prostem. Običajno imajo tudi majhno knjižnico s 

knjižnimi gradivi Jeana Vanierja, pesmaricami, Svetim pismom, liturgičnim zvezkom, 

knjigami z duhovno vsebino, ki je primerna in dostopna tudi OMDR. Asistenti imajo vsako 

leto možnost duhovnega srečanja z drugimi skupnostmi po svetu, kjer si izmenjajo izkušnje in 

poglobijo svojo vero. V skupnostih se organizirajo tudi posebni duhovni dogodki, ko gostijo 

pevske zbore, skavte idr., s katerimi sodelujejo in skupaj duhovno živijo. 

6.7. Sodelovanje pri praznovanju posebnih življenjskih dogodkov 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z 

motnjami v duševnem razvoju kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z 

drugimi? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANANIH REZULTATOV: 

SODELOVANJE PRI PRAZNOVANJU POSEBNIH ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV se 

nanaša na praznovanje, veselje in delitev veselja do življenja in vsega, kar življenje s časom 

prinaša. Govorimo o doživljanju izpolnjevanja: praznovanje različnih osebnih, verskih, 
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ljudskih praznikov, skupno praznovanje, pozitivni občutki ob praznovanju, negativni občutek 

ob prazniku božiča, dejavnosti/oblike izražanja praznovanja, pozitivni učinek praznikov, 

najljubši prazniki, pojmovanje praznikov, obdarovanje, nepotrebnost spreminjanja 

dosedanjega praznovanja, potrebnost spreminjanja dosedanjega praznovanja.  

OZMDR praznujejo različne osebne, verske in ljudske praznike, božič, veliko noč, novo leto, 

rojstne in godovne dni. Praznovanje je priložnost za veselje in delitev tega veselja z 

drugimi. To je OZMDR zelo pomembno, ob tem čutijo pozitivna čustva in občutke ob 

skupnem praznovanju (Pojemo, pa praznujemo skupaj. -Ja skupaj smo, da smo družina. 

Skupaj smo z osebam pa asistentam, pa se razumemo vsi.). Ob verskih praznikih jim je 

pomembno doživeti pravo duhovno bistvo praznikov, postaviti jaslice, smrečico, se obdariti, 

iti k sveti maši in se spomniti, zakaj tovrstne praznike sploh imamo in zakaj jih lahko 

praznujemo. To jih napolni s srečo in mirom (Jaslce, sm bla pred božičam v klinčnm centri pa 

so ble jaslce. So ble jaslce, pa snoč k sm šla spat sm jaslce gledala, sm v sob spala nism nč 

bla tečna pa nesrečna, k so ble jaslce, pa sm jaslce gledala, pa ne v steno.). Prazniki jim 

predstavljajo priložnost za druženje in obiske prijateljev, družine (v kolikor jo še imajo), za 

skupno pogostitev, ko so jedila običajno bolj praznično pripravljena, za sveto mašo, 

obdarovanje (…me je vprašal, kaj si želiš, sm rekla, da greva na kavico, to je moj praznik…. 

Aja, pa da čaj pijemo.), po navadi lahko za praznike tudi dlje spijo, kar doživljajo kot 

pozitivno, ob vsem lepem pa se spomnijo tudi pokojnih, ki ne morejo več praznovati z njimi. 

Skupno vsem tem oblikam praznovanja je odnosna razsežnost. Praznovanje omogoča 

srečevanje, le-to pa vsakega osrečuje. Praznovanja ne bi spreminjali, bi si pa želeli, da bi bilo 

praznikov še več.  

Vanier (2002, str. 176) pravi, da je ''skupnost vedno kraj veselja in praznovanja''. To daje 

OMDR občutek večje sprejetosti, saj so bili pogosto v svojih domačih okoljih obravnavani 

kot izvor žalosti. ''Praznovanje pa jim razodeva veselje, nad tem, da smo skupaj, veseli smo, 

da obstajaš tak, kot si.'' (prav tam). S tem se ustvarja edinost skupnosti, saj praznujejo 

zaradi sreče, ki jo občutijo skupaj, medsebojne ljubezni, ki jo čutijo drug do drugega, in 

ker ima vsak svoje mesto v skupnosti, s čimer se izkazuje veselje njegove edinstvene 

navzočnosti in smisel življenja v odnosu. Vsaka OMDR in asistent izkazujeta svoje veselje, ki 

ga obenem tudi prejemata od drugih, ki delijo te lepe trenutke z njim(i). Za praznovanje je 

potrebno medsebojno zaupanje in odprtost. Praznovanje je lahko že dnevno; s 

pripovedovanjem smešnih zgodb, šal, z nasmehi in smehom, sproščenostjo drug z drugim, 

skupnim obedovanjem, ki je praznovanje v malem, obhajanjem evharistije ... Praznovanje 

udejanja hvaležnost, da smo skupaj, daje novo upanje in globlje medsebojno povezuje, 

zato je tako lepo.  

6.7. Vpliv duhovnega življenja na doživljanje kvalitete življenja 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako duhovno življenje odraslih posameznikov z 

motnjami v duševnem razvoju vpliva na njihovo subjektivno zadovoljstvo z življenjem? 

DEFINICIJA NA PODLAGI ANALIZIRANANIH REZULTATOV: 

VPLIV DUHOVNEGA ŽIVLJENJA NA DOŽIVLJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA se 

nanaša na učinke duhovnega življenja, dejavnosti, povezanosti z Bogom, skupnostjo; na 

subjektivno zadovoljstvo z lastnim življenjem: zadovoljstvo s svojim življenjem v danem 

trenutku, pogojno zadovoljstvo s svojim življenjem, nove dejavnosti za večje zadovoljstvo v 

življenju, zadovoljstvo s svojim življenjem v danem trenutku. 

Večinoma so izsledki na ta neposredna vprašanja vezana na vplive pokazali, da je večina 

udeleženih OZMDR zadovoljna s svojim sedanjim življenjem. Veseli so, da jim ponujajo 
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raznolike aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo, da imajo lastno sobo, prijatelje, delo. Želeli bi 

si še obisk kakšnega kina ali pa polet z letalom. Večina pa na vprašanje, če bi kaj spremenili 

ni znala podati konkretnega odgovora kaj. 

Glede na spoznanja obeh celotnih intervjujev ugotavljamo raznolike možnosti za OMDR, 

tako v delavnicah, prostem času, stanovanjski enoti, kot tudi vključevanju v okolje. Posebej 

veliko priložnosti imajo za duhovno življenje: obiski svetih maš, skupna praznovanja, obedi, 

molitve, refleksije, pogovori z duhovnikom, čas zase, romanja, duhovne vaje, kapela v 

stanovanjski enoti, dekoracija z verskimi motivi, srečevanja z drugimi ljudmi, prijatelji, 

obiski, vključevanje v širše okolje, deljenje skupnega življenja, biti skupaj povezani kot 

skupnost. Vsi ti viri v okolju in podpora, ki jim jo nudijo, jim omogočajo višjo kvaliteto 

življenja nasploh. Seveda bi si želeli še kaj spremeniti oz. še kaj več, a kot vidimo na podlagi 

vseh prejšnjih odgovorov že trenutne možnosti vplivajo na višje subjektivno zadovoljstvo z 

življenjem. Kot smo ugotovili v teoretičnem delu (glej str. 12), predstavlja duhovnost sestavni 

del posameznikove biti, kar se kaže v življenjskih smernicah, iskanju smisla življenja, 

bogatitvi vsakodnevnih izkustev, skupnem praznovanju in slavljenju, sodelovanju pri 

religijskih dejavnostih in globlji vertikalni, horizontalni in intrapersonalni povezanosti. Vse to 

definira udeležene OZMDR kot duhovne posameznike in kot posameznike nasploh. 

7. Smernice strokovnjakom za zagotavljanje duhovne podpore osebam z motnjami 

v duševnem razvoju 

''Smisla ni mogoče iznajti, temveč zgolj najti'' (Frankl, 2010, str. 84). Iskanje smisla življenja 

je tako posameznikova osebna življenjska naloga, ne pa naloga njegove družine, prijateljev, 

strokovnih delavcev. Posameznik sam mora najti svoj smisel življenja, naša naloga pa je, 

da ga pri tem usmerjamo in zagotavljamo podporno okolje. 

Marsikdaj OMDR nimajo dovolj možnosti za izražanje lastne duhovnosti in so glede tega 

prikrajšane. Na podlagi ugotovitev o pozitivnem vplivu duhovnega življenja na KŽ OZMDR 

želimo podati nekaj konkretnih smernic strokovnjakom, različnih smeri, z namenom 

povečanja ozaveščenosti in nudenja ustrezne podpore osebam z motnjami v duševnem 

razvoju za izboljšanje njihove kvalitete življenja. Smernice predstavljajo možnosti za razvoj 

KŽ OMDR in zavedanje celostnosti posameznika, kar zajema tudi duhovnost. To so 

konkretne strategije, ki bi jih bilo smiselno vnašati v naše strokovno delo in s tem zagotavljati 

podporno inkluzivno okolje, kjer bo vsak posameznik lahko razvil svoje (duhovne) 

potenciale, zadovoljeval svoje (duhovne) potrebe in s tem postajal bolj zadovoljen. Želimo jih 

podati kot predloge za razmislek stroke in družbe ter udejanjanje pri konkretnem delu z 

OMDR v organizacijah, bivalnih enotah, skupnostih za vse OMDR. Smernice so oblikovane 

na podlagi ugotovitev raziskave ter izsledkov in priporočil iz tuje literature na tem področju 

ter dopolnjevanju virov v obstoječem sistemu socialne skrbi za OMDR v Sloveniji  in bi tako 

lahko prispevale tudi k razvoju naše specialno in rehabilitacijsko pedagoške stroke. 

Smernice za zagotavljanje duhovne podpore OMDR so prilagodljive glede na posameznikovo 

samostojnost in potrebo po pomoči. Nekatere je lažje udejanjati v manjših skupnostih, 

bivalnih enotah, za kar je potrebno nadaljnje spodbujanje deinstitucionalizacije. Strategije je 

smiselno udejanjati individualno, z OMDR, ki si to želijo in potrebujejo. Zato je priporočljivo 

oblikovanje duhovnega programa (Taylor, idr., 2014), ki vključuje raznolike dejavnosti in 

strategije, del katerih je opisan tudi v nadaljevanju. Za kvalitetnejše udejanjanje duhovnega 

programa je smiselno oblikovanje inkluzivnega plana (Vanderbilt Keneddy Center for 

excellence in developmental disabilities, n.p.), ki zajema področje posameznikove duhovnosti 

in predstavlja del osebno usmerjenega planiranja podpore, ki je v ospredju našega dela. Ta 

predvideva podporo preko odnosa, za kar je potreben t. i. duhovni partner oz. asistent, ki z 
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osebo naveže zaupni stik in jo spremlja pri aktivnem vključevanju v duhovne in religijske 

aktivnosti. OMDR predstavlja prijatelja in zaupnika. Njegova vloga je mediacijska, vzgojna, 

povezovalna, razvojna. V inkluzivnem planu bi se predvidele dejavnosti, v katerih bi oseba 

sodelovala in prilagoditve, ki bi jih pri tem potrebovala. Ker gre za planiranje, inkluzivni plan 

zahteva sprotno evalviranje in spreminjanje, glede na posameznikove trenutne potrebe in 

pogoje v okolju. Inkluzivni plan je lahko tudi del obstoječe dokumentacije za stanovalce 

bivalnih enot in skupnosti, torej odraslih OMDR. V njem se lahko predvidijo naslednje 

aktivnosti duhovnega programa, ki spodbujajo osebno in skupinsko duhovnost, in se za 

vsakega posameznika z MDR določijo individualno: 

 Omogočanje aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa, okupacijo, iskanje 

smiselnih aktivnosti glede na želje in potrebe posameznikov z MDR in zagotavljanje 

optimalnih virov za to. Potrebno je zagotoviti svobodo izbire in posameznikovo 

odgovornost za participacijo. Smiselno je poskušati najti aktivnosti, v katerih so osebe 

spretne in motivirane ter se razlikujejo od dela v delavnicah, VDC-jih. S tem širijo 

nabor znanj in interesov, obenem pa ločijo med prostim časom in delom v delavnicah 

VDC-ja. 

 Vsaka OMDR naj ima redno dolžnost v bivalni enoti, skupnosti. Spodbujati je 

potrebno medsebojno pomoč. 

 Spodbujanje druženja OMDR med seboj in z ljudmi v okolju, prostovoljci kot del 

podpornega kroga. 

 Zagotavljanje mirnega kotička, prostora za umiritev, kjer je na voljo duhovno 

gradivo, slike, simboli. Smiselno je tudi prilagoditi enega izmed prostorov v kapelo. 

 Organiziran osebni čas za umiritev: poslušanje (duhovne) glasbe, poslušanje citatov 

iz Svetega pisma, osebna molitev v lastni sobi. 

 Ob obroku uvesti skupen pozdrav, misel, zahvalo kuharicam, pomočnikom, (kdor 

želi tudi Bogu v tišini). OMDR povedo lastno misel po svoji želji. 

 Večerna refleksija; po obedu se OMDR vsak večer pogovorijo z asistenti o dnevu, se 

zahvalijo, pohvalijo drug drugega. 

 Omogočanje opravljanja svetih maš v bivalni enoti, skupnosti. Potrebno je  

povabiti duhovnika in omogočiti OMDR aktivno participacijo pri obredu 

(ministriranje, petje pesmi, razumljiva, enostavnejša besedila …). 

 Duhovna asistenca, vodenje duhovnika, ki redno obiskuje OMDR, zlasti starejše, ki 

se težje udeležujejo dejavnosti v župniji. 

 Organiziranje skupin znotraj bivalnih enot, skupnosti z namenom 

samospoznavanja, reševanja morebitnih težav, vzpostavljanja odpornosti, 

povezovanja, izražanja svoje duhovnosti. Takšne skupine so npr. pogovorne skupine, 

skupine za molitev, petje duhovnih pesmi, organizacija izletov, romanj, duhovnih vaj, 

s čimer se širi krog podpore za OMDR. 

 Omogočanje, da OMDR okrasijo lastno sobo po svojih željah. Smiselno jim je dati 

možnost, da OMDR obesijo verske simbole, postavijo jaslice na vidna mesta v 

zasebnem prostoru lastne sobe, če to želijo. 

 Zagotoviti nekaj knjižnega gradiva, slik, glasbe z duhovno vsebino v knjižnici 

bivalne enote oz. skupnosti. 

 Uvesti osebna praznovanja stanovalcev, ko lahko v skupnost/bivalno enoto povabijo 

svojce, prijatelje. Aktivno se jih vključi v pripravo praznovanja (vabila, peka peciva, 

prostor, prigrizki …). Kdor želi, lahko praznuje tudi svoj godovni dan. 

 Praznovanja praznikov obeleževati na poseben način: posebna večerja, vzdušje, 

okrasitev, druženje, obdarovanje Skriti prijatelj znotraj skupnosti/bivalne enote, 
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srečanja staršev, drugih enot, skupnosti, obeležiti čas pričakovanja na posebnem 

koledarju skupine … 

 Povezovanje z lokalnim okoljem, župnijo in vključevanje OMDR: omogočanje 

prostovoljnega dela OMDR npr. v organizaciji Karitas, DSO, čiščenje v cerkvi z 

asistenco, pisanje kartic v bolnišnico, domove za starejše občane … Smiselno je 

povabiti prostovoljce iz lokalnega okolja, ki bi lahko nudili potrebno asistenco 

OMDR. 

 Možnost obiskovanja nedeljskih svetih maš v lokalnem okolju, v manjših skupinah 

ob spremstvu strokovnih delavcev ali prostovoljcev. 

 Povezovanje z društvom Vera in luč, predstavitev delovanja in aktivna udeležba na 

organiziranih dogodkih: poletni tabori, mesečna srečanja s katehezo, obiski romarskih 

središč … Društvo omogoča tudi možnost vključevanja staršev in nudenja duhovne 

podpore. 

 Vključevanje duhovnih elementov v skupinsko habilitacijo. Oblikovanje podporne 

službe, strokovne skupine, ki je zadolžena za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo 

duhovnega programa za posamezne OMDR. 

 V skupnosti/bivalni enoti je potrebno zagotoviti ozaveščanje in izobraževanje vseh 

strokovnih delavcev s področja duhovnosti. Kot duhovni asistenti OMDR pri 

dejavnostih so lahko določeni strokovni delavci, ki tovrstno duhovno podporo želijo 

nuditi in so zanjo kompetentni. Smiselno je redno strokovno izpopolnjevanje s 

področja duhovnosti OMDR. V tovrstna primerna izobraževanja je smiselno vključiti 

tudi prostovoljce iz lokalnega ali župnijskega okolja oz. jim tovrstna potrebna znanja 

zagotovijo in podajo strokovni delavci skupnosti/bivalne enote. 

 Ponuditi informacije in možnosti za vključevanje staršev, katerih sinovi, hčere z 

MDR so stanovalci bivalnih enot/skupnosti, v organizacije in društva za duhovno 

podporo oz. v duhovne aktivnosti na ravni ustanove ter svetovati, kje lahko sami 

poiščejo duhovno podporo. 

 … 
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IV. SKLEP 

Pomembno je videnje OMDR kot celostnih človeških bitij, pomembne so podporne službe kot 

pomoč strokovnjakov za opolnomočenje posameznikov in premagovanje osebnih izzivov z 

življenjem z MDR, vendar najpomembnejši ob vsem tem je odnos, odnos sprejetosti, 

pripadnosti, vključenosti, pomembnosti, deljenja. Odnos OZMDR omogoča razvoj lastnih 

potencialov (tega, kar vsak posameznik je), obenem pa osmišlja njihova življenja. OZMDR si 

želijo odnosov, želijo doživeti občutek »biti skupaj v navzočnosti sedanjega trenutka«. Kot je 

rekel že Vanier (1982), lahko posameznik s svojimi čustvenimi in fiziološkimi omejitvami 

raste samo in izključno preko pristnih, globljih, osebnih odnosov. Kot smo ugotovili v 

raziskavi, si OZMDR želijo odnosov s prijatelji z MDR in brez, bližnje družine in sorodnikov, 

prostovoljcev, asistentov, duhovnika in ne nazadnje Boga, da doživljajo višjo kvaliteto 

življenja. Tudi OMDR so duhovna bitja in z ustrezno podporo in pogoji v okolju lahko ta svoj 

duhovni potencial živijo. 

1. Refleksija in kritično vrednotenje 

Pričujoče delo je zaradi svoje kompleksnosti samega fenomena duhovnosti in obenem samega 

načina fenomenološkega raziskovanja zahteval poglobljeno raziskovanje ustrezne strokovne 

in znanstvene literature, ki je pri nas ni veliko, saj to področje še ni predmet strokovnih študij. 

Strokovna literatura, ki že obstaja je kvalitetna, potrebna pa je dobra mera kritičnosti in 

strokovnosti, da jo znaš ločiti od ideološke, zlasti zato, ker so mnenja nekaterih deljena, češ, 

da duhovnost ni in ne more biti predmet raziskav, a obstoječe znanstvene raziskave 

dokazujejo ravno nasprotno. Ker se z duhovnostjo do neke mere določene znanstvene veje že 

ukvarjajo, obstaja velika terminološka nekonsistentnost. Vsaka namreč uporablja svoje 

termine: tako npr. antropologija govori o človeku, psihologija o posamezniku in osebi, drug 

primer je pojem vere, religioznosti, duhovnosti, blagostanja, KŽ … čeprav smo tudi mi 

dokazali, da obstaja utemeljena razlika med njima, se pa resda dopolnjujejo in interaktivno 

povezujejo. Zato smo tudi mi že v začetku dela podali razlago, da je oseba = posameznik kot 

celoten splet različnih značilnosti, ki ga definirajo in vplivajo nanj. Ta dva termina sta za našo 

specialno in rehabilitacijsko pedagoško prakso najbolj relevantna in z ozirom na socialni 

model pogosto uporabljena. 

Pri empiričnem delu je predstavljal velik izziv sam način fenomenološkega raziskovanja, ki 

zahteva opisovanje fenomenov (v tem primeru duhovnosti), ne pa pojasnjevanje. Temu 

kriteriju smo v veliki meri skušali zadostiti v kvalitativni analizi, medtem ko smo v razpravi te 

opise dopolnili z opisi drugih strokovnjakov in literature, s čimer smo želeli zagotoviti večjo 

veljavnost in zanesljivost raziskave. Raziskava želi podati premislek o dejanski 

pomembnosti duhovnosti za posameznika, zaradi majhnega vzorca in same narave 

fenomenološkega raziskovanja njen namen ni posploševanje, pač pa prepoznavanje stanja, 

osebnega doživljanja OZMDR. Da bi čim bolj zadostili merskim karakteristikam, smo 

rezultate intervjujev dopolnili z izsledki opažanj, da smo pridobili bolj celoten vidik življenja 

udeleženih OZMDR. Ravno vidik celostnosti je bil vzrok, da smo rezultate obeh intervjujev 

združili, s čimer smo pridobili več kvalitetnih ugotovitev pomembnih za našo raziskavo. 

Izkušnje fenomenoloških raziskovalcev namreč kažejo, da je ponavljanje najboljše zagotovilo 

za poglobljeno fenomenološko študijo (Hurlburt, 1992 v Lah in Kordeš, 2012). Pri tem smo v 

veliki meri morali jasno določiti definicije določenih kategorij; npr. razlikovati med smislom 

življenja v odnosu in občutkom globlje povezanosti. Pri prvem gre za motivacijsko silo, ki 

osmišlja življenje. OZMDR, ga ravno odnosi osmišljajo, saj dobijo občutek sprejetosti, 

ljubljenosti, varnosti, pomembnosti, kar kažejo navzven preko občutkov globlje povezanosti z 

drugimi v druženju, skupnem delu, molitvi, umiritvi, kar pa zajema drugi termin. Pri sami 
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transkripciji smo imeli nekaj več dilem glede odgovorov ene izmed udeleženk, ki je zaradi 

osebnih primanjkljajev podajala zelo kratke odgovore. Četudi smo bili v začetku priča 

dvomom, da so te OZMDR sposobne duhovnega življenja, se je v raziskavi potrdilo ravno 

nasprotno, kar je poudarjal že Vanier (1982). Četudi to ni bil namen raziskave, smo pogledali 

njene posamezne odgovore in odkrili, da doživlja duhovno življenje na svoj edinstven, 

različen način ter da so njeni odgovori doprinesli velik prispevek k samim končnim 

ugotovitvam. Res vidimo, koliko so OZMDR dejansko sposobne, kar potrjuje, da moramo 

verjeti vanje. Njene odgovore smo zaradi razumljivosti tako dopolnili z našimi podvprašanji, s 

čimer nismo posegli v rezultate, pač pa smo jih le obogatili. 

V refleksiji dela smo se veliko ukvarjali tudi z izborom udeležencev. Menimo, da bi bilo za 

namene razširjene študije primerno vključiti tudi O(Z)MDR, ki duhovno živijo, a bivajo doma 

pri starših, sorodnikih. V raziskavi smo ciljno izbrali udeležence, ki živijo v skupnosti, ki se 

ciljno ukvarja s programom duhovnosti, saj lahko kot specialni in rehabilitacijski pedagogi 

najprej vplivamo na dvig kvalitete podpornih služb v zavodih, bivalnih enotah, skupnostih, 

kjer osebe živijo. Vsekakor pa si gotovo tudi določeni starši želijo več ustreznega usmerjanja 

na tem področju. 

V prihodnje predlagamo, da bi bilo smiselno tovrstno raziskovanje dopolniti tudi z intervjuji 

mentorjev v bivalnih enotah, skupnostih, kjer osebe živijo, saj vidimo, da strokovni delavci še 

marsičesa o tej tematiki ne vedo. Za namene posploševanja bi bilo smiselno raziskavo 

razširiti, kar pa bi zahtevalo večji strokovni tim, ki bi pri tem sodeloval, saj so fenomenološki 

intervjuji o osebnem doživljanju najbolj smotrni glede na obravnavano temo. Morda pa bo 

tudi to delo spodbuda za nadaljnje raziskovanje in udejanjanje v slovenski praksi na tem 

področju. 
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VI. PRILOGE 

PRILOGA A: SHEMA ODNOSOV MED KATEGORIJAMI V RAZISKAVI 

V spodnji shemi prikazujemo odnose, ki so nastali na podlagi podrobne kvalitativne analize s 

sodelujočimi v raziskavi. Razvidno je prepletanje in interaktivno delovanje ter medsebojno 

vplivanje posameznih področij duhovnosti/kategorij, kar med drugim potrjuje 

multidimenzionalnost in kompleksnost duhovnosti kot človekove biti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji in podpora za duhovno življenje v okolju 

Občutek globlje povezanosti z: Bogom (vertikalno), 

drugimi (horizontalno) in samim seboj. 

Osebni vzorci delovanja 

Smisel življenja: delo, odnosi, svoboda 

in odgovornost 

Vpliv DŽ na KŽ  

Sodelovanje pri religijskih aktivnostih 

Sodelovanje pri praznovanju življenja 

Načela kot življenjske smernice 
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Odnosna razsežnost, ki je v ospredju KŽ udeleženih OMDR v raziskavi, se kaže tudi v 

interaktivnosti med kategorijami, ki smo jo oblikovali na podlagi obeh skupinskih 

doživljajskih intervjujev. Iz izsledkov raziskave je razvidno, da udeleženci kot osrednji pojem 

duhovnega življenja izpostavljajo smisel življenja. Le-ta usmerja posameznikovo delovanje 

in vpliva na njegove osebne altruistične vzorce, ki jih iskanje smisla v odnosu in delu 

pozitivno spodbuja, hkrati pa na to vpliva tudi odgovornost do opravljanja hišnih opravil, 

spoštovanja drugih stanovalcev. Smisel življenja predstavlja motivacijsko silo, ki v iskanju 

odnosa spodbuja povezanost z Bogom, drugimi ljudmi in samim seboj, obenem pa tudi 

spodbuja druženje ob praznovanjih življenja in posebnih dogodkov. Iskanje smisla daje 

posameznikom življenjske usmeritve in tako vpliva tudi na njihova življenjska načela. 

Občutek globlje povezanosti se kaže v osebnih vzorcih kot obogatitev izkustev in 

vzpostavljanje odpornosti z molitvijo, kar vpliva na KŽ. Vera, ki se kaže s to globljo 

povezanostjo, se odraža v sodelovanju pri religijskih aktivnostih, najbolj pa se odraža kot 

posledica iskanja smisla življenja, saj je vera odnosna in predstavlja pot in posledico iskanja 

smisla. Osebni vzorci delovanja vplivajo na KŽ (udeleženci npr. navajajo, da občutijo 

zadovoljstvo, če pomagajo drugim, redno opravljajo dolžnosti v skupnosti, kar vpliva na vse 

stanovalce …). Načela kot življenjske usmeritve najbolj vplivajo na osebne vzorce 

delovanja, saj se načela, katerim osebe sledijo, jih zagovarjajo, ponotranjijo, kažejo navzven v 

osebnem delovanju in vedenju. Načela vplivajo tudi na smisel življenja, zlasti na podpodročje 

odgovornosti, zavedanje smiselnosti pravil, opravljanja dolžnosti – vse našteto je 

posameznikova odgovornost pri svobodni izbiri lastnih dejavnosti, ki se jim posveča in ga 

motivirajo. Vsekakor pa načela vplivajo na želje in pričakovanja posameznikov in s tem na 

njihovo KŽ. Sodelovanje pri praznovanju življenja najbolj vpliva na globljo medsebojno 

povezanost, saj prijetni trenutki veselja, druženja dajejo globlji osebni občutek pripadnosti, 

pomembnosti in občutek biti skupaj. Praznovanje je že samo po sebi smiselno, saj posameznik 

v iskanju smisla življenja v odnosu potrebuje praznovanje zaradi prej naštetih pozitivnih 

občutij. Sodelovanje pri religijskih aktivnostih vpliva na osebno delovanje, saj religijski 

obredi narekujejo posebne predpisane vzorce. Najbolj intenzivno tovrstno sodelovanje vpliva 

na občutek globlje povezanosti zlasti z Bogom, preko obiskovanja svetih maš, romanj, 

duhovnih vaj, posledično pa tudi drugih, saj OMDR ob tem srečujejo druge ljudi in si želijo 

osebnih stikov z njimi. Tudi to sodelovanje in participacija vplivata na njihovo KŽ. Eden 

izmed okvirnih področij duhovnega življenja, ki vsa ostala spodbuja in omogoča, je področje 

podpore in pogojev v okolju. Kaže se pomemben vpliv na večino področij duhovnega 

življenja ter potrjuje nujnost zagotavljanja okoljskih virov in kroga podpore za pozitivne 

vplive na izboljševanje KŽ OMDR. V tem segmentu vidimo strokovno utemeljeno potrebo po 

strokovnem izpopolnjevanju na tem področju, z namenom zagotavljanja celostne osebno 

usmerjene podpore OMDR, tudi na področju duhovnih potreb, ki niso zanemarljive, temveč 

bistvene za posameznikov obstoj in razvoj. Če povzamemo lahko vidimo, da vse preostale 

kategorije pozitivno vplivajo na kategorijo vpliva duhovnega življenja na KŽ OMDR, kar 

dokazuje pomembnost duhovnosti tudi za OMDR. 
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PRILOGA B Transkribirana vprašanja delno strukturiranih skupinskih intervjujev 

(1) Kaj radi počnete, da se počutite vesele in zadovoljne? Katere stvari radi počnete? 

Zakaj so pomembne za vas? 

(2) Verjamete, da je to kar delate pomembno? Da je vaše življenje pomembno? 

Verjamete, da je vaše življenje pomembno? 

(3) Ste kdaj razmišljali, zakaj mi sploh živimo? Včasih se pogovarjamo o tem pri kakšni 

večerji, pa v cerkvi, pri maši? Zakaj živimo? Si kdaj razmišljal/a, zakaj živimo? 

(Zakaj smo se rodili, zakaj smo ljudje, imaš ideje, zakaj smo tukaj na Zemlji?) 

(4) Kaj vas pa spomni na to, da je življenje pomembno? Katere stvari te 

spominjajo/katere stvari počneš, da je življenje pomembno? (iskanje smisla v odnosu, 

delu, trpljenju po Franklu) 

(5) Verjamete v to, da obstaja nekaj več, da obstaja Bog, in da obstaja nekaj po tem, ko 

umremo? Kako bi pa opisali ta nebesa? Nekateri ljudje verjamejo v Boga. Kaj pa ti? 

(6) Kaj mislite, kaj so tiste dobre stvari, ki jih moramo delati sebi in drugim. Kaj misliš, 

katere so zate dobre, pravilne stvari, ki jih ljudje počnemo? 

(7) Kakšne so pa slabe stvari, ki jih delamo ljudje pa jih ne bi smeli? Katere stvari so po 

tvojem mnenju slabe, napačne, ki jih ljudje počnemo? 

(8) Kje ste se pa vi naučili, kaj je prav delati in česa ne? Vas je kdo naučil slišati, videti? 

1i Imaš kakšna pravila, ki se jih držiš, da počneš tisto, kar je dobro in ne tisto, kar je 

slabo? Kje si se jih naučil? So ta pravila pomembna zate? So potrebna? Zakaj? 

(9) Imate kakšno stvar, ki jo počnete, da se umirite, najdete svoj mir, razmišljate v tišini? 

3a Katere stvari te pomirjajo, da se počutiš mirnejši? Počneš to? 

(10) Kaj pa molitev, ali vas molitev tudi sprošča? Ali kdaj moliš ali v tišini 

razmišljaš? Kdaj in zakaj? Kaj ti to pomeni? Imaš kakšen poseben prostor, kamor 

greš moliti, razmišljati? Kakšen je ta prostor? Zakaj je poseben? Kako ti molitev, 

razmislek v tišini pomaga? Kako pogosto počneš to? Kako se počutiš ob tem? Se 

čutiš po tem miren? 

(11) Kaj pa, ali se pogovarjate kaj z duhovnikom? Kako pomemben je za vas 

duhovnik? Zakaj? Kaj se pogovarjate z njim? Kako se počutite ob tem? 

(12) K maši vam je všeč it? Vam je pomembno, da lahko greste k maši, vzamete čas 

zase? Kaj vam je najbolj všeč v cerkvi, pri sveti maši? Se pogovarjate kdaj o tem, kar 

se pri maši dogaja? S kom? Vam je to pomembno? 

(13) Se sami odločite za določene stvari? Se sami odločite sodelovati  v 

dejavnostih? (se sami odločite iti k sveti maši, na praznovanje rojstnega dne, se sami 

odločite pomagati drugim?) 

(14) Vam ta čas, ki si ga vzamete, pol pomaga, da se bolj razumete z drugimi, če 

poslušate glasbo, greste k maši …?  

(15) Je za vas pomembno, da lahko verujete v Boga? 

(16) Katere praznike praznujete? Katere posebne praznike praznujete? 

(17) Kaj posebnega počnete, ko so prazniki? 

(18)  Kako se počutite, ko so prazniki?  

(19) A imate svoj najljubši praznik? 

(20) Praznujete tudi rojstne dneve drugih ali sam svoje? Praznuješ tudi rojstne dni 

drugih ljudi, svojih prijateljev v Barki, domačih? Zakaj je to pomembno?  

(21) Bi kaj drugače praznoval praznike, če bi lahko kaj spremenila? 

(22) Kaj vam pomenijo prijatelji? Kaj lahko poveš o svojih prijateljih v Barki? Kaj 

ti pomenijo, kako se počutiš, ko veš, da jih imaš ob sebi? Zakaj si moramo pomagat 

med seboj?  

 



 
4 

 

(23) Ste zadovoljni z vsem, kar počnete s svojim življenjem?  

(24) Bi želel počet še kaj, kar ne morete, smete, ne gre? Bi želeli početi še kaj, pa ne 

morete, ne smete? Kaj bi še želel početi? Izkoristite dejavnosti, ki vam jih ponudijo? 

Se vam zdijo smiselne? Za kaj se vam zdijo ne/smiselne? 

(25) Kaj pa dejavnosti, ki jih imate v Barki, jih izkoristite? Izkoristite dejavnosti, ki 

vam jih ponudijo? Se vam zdijo smiselne? Za kaj se vam zdijo ne/smiselne? 

(26) Bi kaj spremenil še v svojem življenju? 

LEGENDA: 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

1. Kaj odraslim posameznikom z motnjami v duševnem razvoju pomeni duhovnost? 

2. Kakšne pogoje, možnosti in podporo v okolju imajo odrasli posamezniki z motnjami 

v duševnem razvoju za zadovoljevanje duhovnih potreb? 

3. Kako se duhovno življenje odraslih posameznikov z motnjami v duševnem razvoju 

kaže v njihovem vsakdanjem življenju in odnosih z drugimi?  

4. Kako duhovno življenje odraslih posameznikov z motnjami v duševnem razvoju 

vpliva na njihovo subjektivno zadovoljstvo z življenjem? 
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PRILOGA C  Kodiranje transkribiranega skupinskega intervjuja 1 

 

SKUPINSKI INTERVJU 1 Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

(1)T: 1 Da šivam ,a veš.  2 Pa da je kašna dobra večerja, a veš. Pa zajtrk, a veš. 

 

I:  Js pa, js pa 2 na kavico. Dons smo šle skupaj z Meto. Pa tud 3 rada vidm, da 

smo skupaj, pa da v delavnici tam ku 4 svečnike delamo. To mam rada, 3 da 

mam neki zase, pa za vse skupi. Da se družim z drugimi, pa da 5 neki vidm. Da 

vidm mal zadovoljstvo mam al nimam, to pa ne morm. 6 Včasih sm zadovoljna, 

včasih mi pa neki manjka. Kavice ni blo tkt. Če mi neki manjka delam tisto kar 

me osreč. 

 

M:  Js pa vem kva. 1,4 Tisto ku je na miz.  (pokaže na pripomočke za klekljanje) 

1 Pa igrice rada igram.  Tako tut na telefonu, pa na računalniku. Pa 1 da kšno 

dobro muziko poslušam. Pa  3 da imam dobre prijatelje. De greš z njimi ven na 

pjačo, pa se z njimi kej pogovarjaš. 

 

S: (se smeje): 1 Rad fotografiram. Pa 4 v delavnici delam iz lesa. Pa 1 na 

računalniku sm rad. So mi vse fotografije dobr ratele, tut tiste nočne, ku sva jih 

nardila. Sem oboje probu pa so vse dobr ratatle. 

Vse to me osrečuje. Včasih ja ,včasih ne. 3 Pa še prijateljstvo. To da smo skupej. 

 

B*: 7 Sedim, ja. Pa vse. Pa počivaš? Ja. Še kej? 2 Pa jem. Še kej? Pa vse. 8 Hodiš 

k maši tudi rada? Ja. 4 Pa delavnice? Ja. 

 

*odgovori ene izmed udeleženih oseb so parafrazirani, z dodanimi podvprašanji 

za boljše razumevanje udeležene osebe pri tematiki intervjuja  

1 Prostočasna aktivnost  

2 Hrana 

3 Biti skupaj z drugimi, 

imeti socialno mrežo, 

prijatelje, druženje z 

drugimi, imeti zaupanje, 

varnost, sprejetost 

4 delati v službi, 

okupacija,  delovna 

aktivnost  

5 doživeti različne lepote 

življenja, se udeleževati 

dejavnosti, dogodkov, biti 

povezan z naravo, ljudmi, 

družbo, skupnostjo 

6 svobodna izbira za 

ukvarjanje z dejavnostmi, 

ki osrečujejo, napolnijo  

7 sprostitev, brezdelje, 

počitek 

8 z veseljem obiskati 

svete maše,  duhovno 

udejstvovanje, skrb za 

duhovno življenje, čas za 

Boga 

Zadovoljevanje  potreb za 

doseganje zadovoljstva 

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Dejavnosti za doseganje 

zadovoljstva 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU IN DELU 
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(2)  I: Men je zato, ker 5 rada to vidm (doživljam) pa to mi je všeč mi. Pa sm 

misla da bom šivala pa sem rekla, ah dons si mi pa ne ljub šivat. Pa sm se šla mal 

uležt. Pa vam je to pomembno? Ja, ja. Zakaj? Zato ker 9 men je všeč, ku lah kej 

zase nardiš pa za vse skupnost nardiš. 3 Men paše, rada vidm da se družimo, da 

nism sama, da mam vse njih, pa asistente mam skupi. To mam js rada da njih 

vidm, pa da rečemo a to bomo mi nardil. 

TANJA: 10 Ja tut men je pomembno. Zakaj? Ker rada delam a veš. 

 

Kaj pa M rad dela? 

T: 1 Kocke zlaga.  

Vsak nekej? Pa ti B? 

T: 1,4 Šiva a veš, z volno. 

9 doživljanje 

pomembnosti narediti 

nekaj dobrega zase in za 

druge, skrb zase in za 

druge, deliti čas, stvari z 

drugimi; biti za druge 

10 doživljanje 

pomembnosti dela, 

prispevanje k družbi, 

zaposlenost, čutiti se 

pomembnega 

 

Doživljanje pomembnosti 

dejavnosti, ki osrečujejo 

(9,10) 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU IN DELU 

 

(3)  I: 11 Zato da smo ljudje, ne živali. Zato da smo ljudje pa 12 da se lepo 

mamo. Zato pa to men paše.  Samo včasih pa ne morm pomislt, kaj bi še lahko 

nardila zase. 

 

T: 12 Ker je lepo življenje. Če maš pa 60 let pa sploh. Drugo leto ga imaš? Ja. 

 

I: Pa js tut. 

Sta marsikaj že dale skos in vesta da je življenje lepo? 

I: Ja. 8 Dons mi je blo všeč ko smo šli k maš. 

T: Zde mamo novga župnika. Boštjana. 

Mislm da sm ga spoznal? 

T: Aja, pa je šel v NM domov. 

Kako se pa razumete z njim? 

I, T: 13 Dobr. 

Vam je pomembn, da imate župnika? 

T: 13 Ja pr nas spi, spodej. Ena pojstla je frej veš. 

Marjanca kaj pa ti? Kaj pa tebi? 

 

M: Nisi take korektne stvari sprašvou. Veš kaj, men je mal težko. Js bi z veseljam 

govorila, sam vse se mi trene, čist vse, še sama ne vem kako bom to rešila. 

Ampak, ne bi rada glih zdele. 

 

S: Prej ku si vprašu tut tole 14 za Vero in luč, js mam polhn prijateljev s tam. Bi 

11 Biti človek človeku,  

Živimo, da smo ljudje 

12 razumeti se z ljudmi, 

biti prijazen, imeti dobre 

odnose, se počutiti 

prijetno z drugimi, živeti 

v sožitju, življenje je lepo 

 

13 doživljanje 

pomembnosti, imeti 

župnika 

 

14 živeti za prijateljstvo, 

povezanost, pripadnost, 

imeti stike z njimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen (vrednost) 

življenja (11,12, ? 14, 15, 

16) 

 

 

 

 

 

Župnik je pomemben v 

skupnosti (13) 

 

 

Vzrok, bistvo življenja 

(14-16) 

Živimo, da se imamo lepo 

z drugimi 14,16 

Živimo kar tako, zaradi 

življenja samega 15 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

 

 

 

 

 

 

 

POGOJI IN PODPORA 

OKOLJA ZA 

DUHOVNO ŽIVLJENJE  

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 
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rekel da živimo tut zato da imamo prijatelje? Ja seveda. Pa 3x na teden se prek 

skypa govoru z enmu. Glih včeri sam pol sm mogu nehat kr smo mel kosilo. 

Tako pride. 

 

B*: 15 Kr tako. Al živiš zato, da se imaš fajn? 16 Ja. Čeprou je včas hudo? Samo 

tisto kar je dobro zmaga?  Ja. 

 

15 živeti kar tako 

16 živeti, da se imamo 

lepo, se dobro počutimo, 

občutimo veselje, 

zadovoljstvo 

 

(4) I: 17 Mene spomni včasih, ko pride kšn obisk pa si vesel. Ja to je moja 

dolžnost. To ni od vsazga. 18 To je moja dolžnost, da se lohka družimo. Ampak 

se lohka z vsakim.  Ni važn kdo je, kako ti je ime, samo da se družimo pa smo 

prijatli, pa gremo na tortico, kavico. Samo to. Pa da se imamo radi? 19 Ja, pa če 

bo to bo skoz blo! 

T: V cerkvi a veš. 20 V cerkvi je tut lepo. 21 V  delavnici je tut lepo. Te stvari te 

spomnejo na to. A pa rada hodiš? Ne sama ne smem hodit. Ampak rada pa greš 

Ja. 

S: Naprej, še Bernardo prej? 

A te spomni kej na to, da je lepo življenje? 

B*: 22 Ja. Kaj pa? Sedenje. Sproščanje aneda. Maš prou. Včasih pozabmo na to. 

Lepo. 

 

17 veselje ob druženju, 

obisku, ko se te nekdo 

spomni in razveseli 

18 čutiti dolžnost, da se 

družiš z drugimi, ne glede 

na to, kdo je 

19 spoštovanje do vseh 

ljudi je univerzalno 

20 odkrivati lepoto, 

pomembnost  v obisku 

cerkve, svete maše 

21 pomembnost dela 

22 pomembnost 

sprostitve, sproščanja, 

počitka 

 

Socialni stiki so 

pomemben del življenja 

Pozitivna čustva ob 

druženju 17 

 

 

Spoštljiv odnos do vseh 

ljudi, ne glede na 

individualne razlike 18,19 

 

 

 

Delo, sveta maša in 

sprostitev kot pokazatelji 

pomembnosti življenja 

20-22 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

 

 

 

 

 

ALTRUIZEM 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU IN DELU 

(5)  I: 23 V nebese.  Ja. Js mam tut. 

 

S: (kaže dol) 24 Eni bojo šli dol kr majo preveč grehov. (gleda T in se smeje) Kaj 

pa je dol? Peku. Eni bojo šli pa gor v nebese. 

 

T: 23, 24 Verujem, verujem ja. 

 

S: V peku. 

T:  V peku bom šla js, gor na vrh. Gor nem več pršla js. (se smeje) 

S: Gor neuš mogla it, bolj dol ko pa gor. 

Zanimiv , da pravš de boš šla v peku gor. Zakaj pa tko mislš. 

T: Ja zato kr 25 nem več dol pršla ne. Tebe pa tut ne bojo vzel. 

23 vera v nebesa 

 

24 vera v obstoj pekla za 

vse človeške slabosti 

 

 

 

 

 

 

25 vera v večnost v 

nebesih ne na Zemlji 

Vera v posmrtno večno 

življenje 23-26, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 
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S: 26 Mene pa bojo, kr znam pomagat drugim, sam ti pa včasih ne. Trmasta je 

kukr kdaj. 

Kako bi pa opisal ta nebesa? 

I: 27 Morš nekej narest, če češ da greš v nebesa. Ja ni kaj je to, sam morš se neki 

spomnt, da neki nardiš, drgač pa greš dol, v peku. 

 

S:Sej sm ti že povedu, da eni grejo gor, drugi pa dol. 

Kaj pa ti B? Kaj pravš za nebesa? Verjameš. 

 

B*: 28 Ja. Kakšna pa so nebesa? Lepa. 

 

S: A si gledu film, ku gre en duhec vn? To je to, 29 ku gre duh iz človeka vn js 

sm gledu to v filmu. 

 

26 vera v obstoj in prihod 

v nebesa in za vsa 

človekova dobra dela 

 

27 človekovo zavedanje, 

samoaktivnost, težnja k 

dobremu 

 

28 lepota nebes, večnosti 

 

29 vera v neumrljivost 

duše 

 

 

 

 

 

Prizadevanje za dobro na 

Zemlji 27 

 

 

Lepota večnega življenja 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRUIZEM, NAČELA 

KOT ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 

(6)  I: Js že vem, 30 vse morš, kar ti ukažejo to morš narst, pa 31jim lahko daš kej 

svojga, pa da podariš drugem. Tako mam js, js mam tkole. 

 

T: 32 Pospravljanje. Da je lepo. Čiščenje mora bit a veš. Da je red. 

 

S: 33 Drugim pomagat. 34 Pa dobra dela delat. Katero?  To kr sm reku. Pomagat 

al pa 32 pospravlat. 33 Milanu pomagam, v sobo ,posteljo ga pomagam, da ti ne 

pade,  ker ga loh mal zanese, kr ma tako težo, pa ga loh mal zanese. mu morš kr 

pomagat. Mu rad pomagaš. Ja. Kako se počutiš ko mu pomagaš? 35 Vesel. 36 Če 

me pa kej ga pa tut js nazaj, nism tih. Samo tako se malo hecava. On ma včasih 

slab dan, js pa glih domov pridm pa mu hočem kej, on pa se kontra daje. Pa to ni 

včasih fajn. 

 

B: 37 Posodo brisat. Pa vse. (njena zadolžitev v hiši) 

 

T: Sam ona tako bolj, ne preveč kr gre. 

S: Sam tih bot. Ti si glih taka. (hudomušen smeh) 

I: Pr men je pa treba, ko mi asistent reče lej, 53 krožnike pa šalčke posprav, pa 

nardim pol grem pa počivat, pa sm frej. Pa če grem, ko si frej pa lepo greš v svo 

jo sobo, adijo pa greš počivat. 

30 biti poslušen, ubogljiv 

31 deliti svoje stvari, 

dobrine z drugimi 

32 skrb za čistočo in red 

 

33 pomoč drugim 

34 delati dobra dela 

drugim ljudem 

35 veselje, pozitivni 

občutki ob pomoči 

drugemu 

36 hudomušno hecanje, 

postaviti se zase 

37 opravljati svoje 

zadolžitve, ki prispevajo k 

skupnemu življenju 

 

 

Nemožnost soodločanja o 

lastnem življenju kot 

potrebno in dobro 30 

 

Oblike spoštljivega 

odnosa so potrebne 31,  

34, 

Dejanja prijaznosti, 

sobivanja 33, 35 

 

Opravljanje svojih 

dolžnosti 32, 37 

 

 

 

Asertivnost 36 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

(7)  I: De si, da 38 na enga druzga, da ga špikaš, pa da nis prjatu. Pa to ni prov.  38 nespoštovanje, Oblike nespoštljivega NAČELA KOT 
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T: 39 Kreganje. Se ne smemo. Ampak se kregajo včasih (pogleda S in se 

zasmeje) 

 

S: 40 Js včasih ne zaupaš vsakemu. Včasih tut ne. Kr morš tega človeka več vidit, 

bolj spoznat. Tko kot k moji Anic, ji dolg nism mogu dat svoje mobitelske ,pol 

sm jo pa bolj spoznal sm pa vedu da ji lahka dam. 41 Tut je fajn, da znajo bit 

nekateri tih. Ne pa tko kot nekateri kr takoj ropotajo, 42 pa se tožarjo, sam nem 

po imenih zdej. Sam to ti povem; ura j bla 1 zjutri sm šou po hodniku mim sobe 

ene, pa sm slišu: To je pa Stanko reku. Js sm se pa obrnu ku je to reku: Kaj je 

Stanko reku? 40, 42 Zarad tkt mu ne morm zaupat. Kr me je zatožu. 

 

B*: 43 Vse najboljše. Se ti zdi, da samo dobre stvari mormo delat? Ja. Pa je kšna 

stvar slaba, ki jo ne smemo? Sam najboljše. 

 

I: 31, 44 Včasih men pride na misel kako bi js kšnga asistenta razveselila; pa 

včasih mu kej dam npr. Dons bom povedala kerga smo klical: Janika vas 

pozdravlja lepo  in se zahvaljuje za molitve. Js mam tak značaj neki zaupam 

včasih pa tut ne morš zaupat pa greš nekam pol pa ne hodiš okrog pa nč te ne 

zanima ane, pa to ni nč, včasih men pa pride, aha js morm pa še neki narest adi, 

pa gremo to narest. Malo malo pa še počakam. Tako. 

zafrkavanje drugih 

39 prepiri 

 

40 nezaupanje, prehitra 

zaupljivost 

 

41 neasertivnost, zadržati 

stvari zase 

42 tožarjenje  

 

43 samo najboljše je 

potrebno, dobrota 

 

 

 

44 podarjati, izkazovati 

ljubezen, naklonjenost 

odnosa 38-42 

dejanja 

 

 

 

 

 

 

 

Oblika spoštljivega 

odnosa 43, 44 

dejanja 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

ALTRUIZEM 

(8)  I: Ne, 45 moja mami me je naučila, da mam js neki zase, neki pa za asistente. 

46 Neki zase, neki za asistente. Tako da smo skupnost. 

 

T: 45 Ja tut, sam nobenga več nimam. Ko so bli živi so te oni naučili? Ja, sam so 

prej šli, a veš. Zdej mam sam še brata pa Majo mam. 

 

I: Js pa nimam, moj brat se je pa ponesreču v gozdu. 47 Je tut šel v nebesa ane, pa 

se ga lahko lepo spominjaš in si vesela, da je gor. Ja. 

 

S: Ko si reku kje si se nauču pa to; 48 tudi na Sožitju, pa včasih tut vidiš da vsega 

ne veš. Tudi. Ko smo se neki učil, ko sm bil js so ble same punce ku so to vodile 

v taboru pa ena Polona je je do mene pršla, ker en fant se jim je notr zaklenu pa 

ni hotu odklent. Ni hotu. Midva sva bla pa bol tko en tim, ku sva se pogovarjala 

to un tret, pa pride ta P pa pove kaj je, sm reku da sm ž pozabu njegovo ime,  pa 

45 družina kot dejavnik 

vplivanja na življenjska 

načela, smernice 

 

46 biti skupaj, biti 

skupnost 

 

47 nebesa kot vir upanja, 

veselja 

48 Tabori 

vseživljenjskega učenja 

kot dejavnik vplivanja 

 

 

Dejavniki vplivanja na 

življenjske smernice 45, 

48, 50, 52 

 

Pomen življenja v 

skupnosti 46 

 

Pozitivna čustva ob misli 

na posmrtno življenje 47 

 

 

 

 

 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

(ŽIVETI SKUPNOST Z 

DRUGIMI) 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 
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mi reče da me ma neki za vprašat. Si sam al je kdo s tabo, punca pa za ovinkom, 

pol j pa odpru sm se mu pa umaknu pa takole sm mu nogo nastavu pol je pa on 

nazaj šeu z njimi js sm šel pa dol nazaj. To j blo na Sožitju. Bil je en tak ku se ni 

dal. 

 

I: 48 Js sm bla tut na Sožitju 49 kako smo se učil da če kšno napako nardiš se 

morš asistentu opravičt. 44 Pa kaj smo se še učil, a smo mel predavanja da lahko 

asistentu neki podariš, neki malga svojga, kšno risbico narišeš pa to, da ma 

asistent neki od tebe, da lahk neki od tebe pričakuje. 

 

S: Pa ku sm bil zdej tm je blo tut fajn kr j bla ona tm, kr sm jo že prej poznau. Da 

ni čist nov tim. 

Se v Barki tut kej naučite? 

I: 50 Tut. 51 Da kar ti asistent ukaže, ga morš uprašat če lahko, lahko kapučin 

nardiš v četrtk, ampak morš lepo vprašat pa prav lahko, drugače pa ne dovoli. Pa 

tko more bit. 17 Predvčerajšnjem mi asistent mi j z našo Kiko je rekla da lahko 

vzamem tamalo šalčko sva mela skupej kave, Kika je šla neki še tipkat je mela 

neki zase, js sm šla gor, in je blo tko lepo. 

 

B*: 50 V Barki? Ja. Še kje? 45 Doma. 

M: Od drugih, 45 pa mal doma, 52 mal pa od prijateljev. 45 Mene so velik doma 

spodbujal. Mi smo mel garaška, težka dela smo mel. Š prvo svetovno vojno. 

S: Tkt š niste mel.  

M: Pa on ne ve, ne more govorit zamene... 

 

I: Men tut pride. 53 Včasih mi pride kokr se odločm, pa rečem ne ljub se mi k sm 

že v službi šivala (govori za doma), pa sm šla na sprehod, kavico, pa je blo neki 

lepga. Js zase vem kaj morm še narest. Vem, da je treba tut v službi to morm 

vem. Ne ljub se v službi, ampak pol v hiši doma pa ne, pa mal radio pa muzika pa 

to js to že vem, pa mal nardim neki za asistente, pa zase, pol greš pa ležat, pa 

radio poslušat. Sej ga js ne morm sama more pridit asistent na pomoč, na pomoč 

more pridit, neki že ampak vsega js ne morm.  

 

 

 

 

 

 

49 potrebnost opravičila 

za napake 

 

 

 

 

 

50 skupnost Barka (dom 

in delavnice) kot dejavnik 

vplivanja 

51 sodelovati z asistenti, 

prositi za skupne reči 

17 veselje ob druženju, 

obisku, ko se te nekdo 

spomni in razveseli 

 

 

52 prijatelji kot dejavnik 

vplivanja 

 

 

 

53 poslušati sebe, poznati 

sebe, biti odprt, dovzeten 

za dobro, druge, življenje 

z drugimi v skupnosti 

 

 

 

 

 

 

Oblike spoštljivega 

odnosa 49, 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialni stiki so 

pomemben del življenja 

Pozitivna čustva ob 

druženju 17 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebnost 

samopoznavanja in 

odprtosti do drugih 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOBODA KOT 

RAZSEŽNOST 

SMISLA? (Vanier, pri 

Franklu) (SMISEL 

ŽIVLJENJA) 
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(9)  I: 54 Js mam radio, pa muziko. Kšno posebno? Nimam posebnega, mam 

Veseljaka pa Ognjišče. To sm dons posušala. To mam js. J bla lepa pesem pa sm 

zaspala v tistem. In si se sprostila in umirila? Ja. 

 

T: 54 Ja isto, sam js mam tamalga na slušalke. Ja sam pol me pa zmanjka. Pa 

večkt tut te baterije kr crknejo. Te še kej pomirja? 

 

Ja veš kaj, pa toaletni papir. 

S: ja tole je pa res za zdej.. 

T: Ja čaki no, toaletni papir ku ga tale (S)  velik porab. Mal heca more bit. (se 

smeji) 

 

S: 55 Ven grem. V naravo in 57 delat. In še neki lahko grem, sam zdele ni 

možno. Kaj lahko grem? Hm, ne vem. 56 Se usedeš pa greš.  Dol v delavnic 

zjutri si ga vidu. Aja kolo z njim greš pa se mal pomiriš pa razmišljaš? Tudi. 

 

B*: 58 Zdej je boljše. 

 

I: Včasih js tut rečm: jutr bi pa loh šli na kavico pa rče asistent: ni možno, bomo 

šli drugič š kam. js sm bla v hribih pa mi je tm pasal ane. Sm bla v hribih pa sva 

šle z M hodit, na kosilo sva ble na kav, kaj je blo lepšga, pa pot je bla sva 

govorile kaj vse loh še medve naredva, pa kaj je blo so vse rekle ne nismo mogle 

vse same bo mogu še en asistent pomagat, sva naredle to, je blo tko lepo, pa sva 

nardile to, sva šel hodit, kva je bil ,en torek je bil ,pa sva se tm ustavle, pa kavico 

pa j blo. 

54 glasba kot vir 

sprostitve, umiritve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Narava kot vir 

sprostitve, umiritve 

56 športna aktivnost kot 

vir sprostitve 

57 delo kot vir sprostitve 

in umiritve 

58 izboljšanje počutja, 

doživljanje sedanjega časa 

kot umirjenega, 

sproščenega 

Viri sprostitve in 

umiritve, dejavnosti, ko si 

vzameš čas zase 54-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izboljšanje počutja 58 

 

 

 

 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S SABO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

(10)  I: 59 Tut. Tut, tut. Kje pa moliš? 60 Na Barki ku mamo molitev v delavnici 

pa v hiši. Sama al z drugimi ? Vse skupnost, z osebami z vsem. 

 

T: 59, 60 Isto. 

 

S: 59, 61 Js grem pa rajš ven al pa v šumo. Al veš kaj mislm ne?! 

 

B*: 59 Rada moliš? Ja. Te to pomiri? Je boljše.  

 

M: 59 Te pomiri če moliš? Ne 62 mene pomiri prijateljski odnos. Kaj pa molitev? 

59 doživljanje molitve kot 

vira umiritve in sprostitve 

60 Barka kot prostor 

molitve, povezanosti z 

Bogom 

61 narava kot prostor  

molitve, povezanosti z 

Bogom 

 

62 Doživljanje 

Molitev, pogovor z 

Bogom, čas za razmislek 

59 

 

Prostori za prakticiranje 

molitve (60,61) 

 

 

 

Viri sprostitve in umiritve 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 

(TRANSCENDENCA, 

VERTIKALEN ODNOS) 
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63 Za to sm pa js bl slabo, bl slabo. Veš kaj da ti js povem, zdej me preizkušaš, 

kok gre deleč, sam to ne gre, nisi ti moj zastopnik da bi mogu slišat na okolo 

sokolo. To ne zato te vprašam pa poveš kr želiš. Ja js povem kolikor mi zadošča, 

ne vem kaj nej rečem. Js sm pa dons skregana. 

 

S: Sm hotu pa sam to  rečt, de 64 če sm mel eno osebo k se ne razumeš prevč 

dobr, sem sam poklicu mojga prijatelja duhovnika in sm takoj bil dobre volje ku 

me je malo potolažil. Pa sm mu loh zaupu. Pa mi je tut on mal povedal. 

prijateljskega odnosa kot 

vira pomiritve 

63 neprakticiranje molitve 

 

64 duhovnik kot vir 

tolažbe, zaupanja, 

ponovnega veselja 

preko odnosov z drugimi 

62 

Neprakticiranje molitve 

63 

 

Viri sprostitve in 

umiritve, dejavnosti, ko si 

vzameš čas zase 64 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S 

SABO, DRUGIMI?  

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S 

SABO, DRUGIMI? Oni 

se bolje počutijo ko se 

pogovarjajo družijo-to je 

namen  

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

(11)I: 64 Tut, tut. Kaj pa? 65 Kako si, pa kako si preživu ta teden pa vikend, de si 

dobr z drugim pa de se pol naštima in duhovnik tebe pove. Js lahko grem z 

asistentom, pa če ni možnost, pa greva drug dan na kavico pa tortico. Sm mela 

čist zase nekej. 66 Vem, da lahk pomagam drugim, pol grem pa v sobo pa radio, 

muziko, pa šivaš, ležiš. Js vem, kar moraš narest moraš narest. Pol pa je. Včasih 

pa pozabm, joj se ni nič. 

 

Kako se počutite ko se pogovarjate z njim. 

I: 67 Dobr. 

 

Se pogovarjaš z njim? 

 

T: 68 Bl švoh. Kdo te pa razveseli? 

T: 55 Da grem mal na sprehod ven. 

 

B*: 65 Se pogovarjaš? Ja. Ti pomaga kej? Ja. Kako se pa počutiš? 67 Boljše. 

 

M: 68 Js pa z duhovniki nimam nč opravka. 69 Sm že rekla da mam oskrbnico pa 

prijateljico dobro. 

65 pogovor z duhovnikom 

za boljše počutje, 

reševanje problemov 

 

66 zavedanje obveznosti, 

dolžnosti in pravice imeti 

čas zase 

 

67 dobro počutje ob 

pogovoru z duhovnikom 

 

68 redki pogovori z 

duhovnikom 

 

 

 

 

69 oskrbnica in 

prijateljica kot vir tolažbe, 

Viri sprostitve in 

umiritve, dejavnosti, ko si 

vzameš čas zase 65 

 

 

Zavedanje pravil 

skupnega življenja 66 

 

Pozitivna občutja ob 

pogovoru z duhovnikom 

67 

 

Neprakticiranje 

pogovorov z duhovnikom 

68  

 

 

Viri sprostitve in umiritve 

preko odnosov z drugimi 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S SABO  

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S SABO 

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

 

 

 

 

 

OBČUTEK GLOBLJE 
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 reševanja problemov 69 POVEZANOSTI S SABO 

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

(12)  I: 70 Js sm dons kr, še pojedli nismo, sm že mela se koj napravt, pa kapo 

gor pa čevlje pa gremo. Js mam že to skos ,že od mejčkenga to vem. To se tok 

veselim. 

Kaj vam je všeč pri maši? 

 

I: 71 Lejte dons je bil župnik, vse v redu, smo obhajilo dobl, drugi so pa kosilo 

skuhal, smo jedl, pol 72 sva mele pa frej dan, sva šle ven na jezero labode gledat, 

men je blo všeč to. pol sm pa šla nazaj, sej ne vem kaj bi še blo, kaj naj še 

nardim, ja ležat grem ne. 

 

T: 73 Včasih. De poslušamo mi je všeč. Se pogovoriš s kom o tem? Ne. Ko pojejo 

mi je še boljš. 

 

S: Js sm bil nek druged, 1 drug problem bom dal. Sm šel k maši med tednom ne, 

pa j 1 par al so bli slovenci al tujci, drugi pa slovenci. Tako je bil otrok tih, pa ga 

glih neki zvije po trebuhu, pa tako, pa je sred maše župnik ustavu mašo: če misl 

vaš otrok jokat pa pejte ven. Js bi tega župnika Ni prou nardil js bi pustu. Kukt na 

to pomislm kr ni naredu prou. 77 

 

B*: 73 in 74 Za branje vse. Glasba? Ja. 

S: Če ne fušajo (smeh) 

 

70 želja, veselje iti k sveti 

maši 

 

 

 

71 doživljanje svetega 

obhajila kot lepega, 

pomembnega 

72 doživljanje 

potrebnosti, všečnosti 

prostega časa, časa zase 

 

73 doživljanje všečnosti 

verske, duhovne glasbe 

 

 

 

 

 

74 doživljanje verskih, 

duhovnih besedil kot 

všečnih, pomembnih 

 

Pomembnost duhovnega 

udejstvovanja 70, 71, 73, 

74) 

 

 

 

 

Potrebnost preživljanja 

prostega časa po lastni 

želji 72 

SODELOVANJE PRI 

RELIGIJSKIH 

AKTIVNOSTIH 

 

 

 

 

 

SVOBODA KOT 

RAZSEŽNOST 

(12a)  I: 75 Js vem, meni paše, loh gremo k maši, 76 po maši še mal naokrog 

kavico to je zame, pol gremo pa domov kosilo kuhat, 72 pol grem pa mal počivat. 

Js grem radio poslušat, šivat, štrikat. Ti je pomembno to? Ja. Pol pa dns sm 

zaspala..sm radio poslaušal ooo, nč zaspala sm, na uro gledam še ni tok, ja nč 

zaspala sm, v tistm hip j men pršl, aha, pa še neki j zanarest, k nism pa sm. 

 

T: 75 Mi je pomembno ja. 

 

S:   (smeh). Kaj pa čas zase, ti je pomembno? 72 To pa. 

75 doživljanje 

pomembnosti obiska svete 

maše 

76 doživljanje 

pomembnosti iti ven, v 

družbo, lokal 

 

77 doživljanje 

pomembnosti svete maše 

Pomembnost duhovnega 

udejstvovanja 75 

 

 

Pomembnost vključenosti 

v družbo 76 

 

Pogojna pomembnost 

duhovnega udejstvovanja 

SODELOVANJE PRI 

RELIGIJSKIH 

AKTIVNOSTIH 
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B*: 72 Ti je pomembno, da si vzameš čas zase? Ja. Kako se počutiš po tem? Se 

dobro počutim. 

 

S: Js sm šel k maši je bla 2h dolga pa nism mogu zdržat, sm mogu it prej vn. 

 

I: 78 Mene je pa še najbol všeč, da se pogovarjaš, pa da se družiš, pa da si pol 

prjatu, 49 včasih pa pride, da se skregaš ane, pol pa morš pomislt kaj boš naredu, 

pa se spomnm asistent se opraviču, pol se pa spomnm o mam še neki za narest, 

pa pozabm, pa pozabm, še kaj mi na misel pride, počakaj mal pa bo. Tako mi 

pride na misel. 

glede na župnikov odnos 

(v zgolj enem doživetem 

primeru) 

 

 

 

 

 

 

78 doživljanje 

pomembnosti prijateljskih 

odnosov 

77 

 

 

 

 

 

 

Pomembnost posedovanja 

socialne mreže 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

(13)  I: 79 Ne, to pa asistenti. 76 Ja tut zadnjič je rekla men ku so šle v Presko na 

sejm z Bibijo in Boštjanom smo šli prodajat izdelke ane, to j blo všeč, pa smo šli 

pol pa Bibi je rekla da loh še mal pomalcava, nisva mela malco sva mela 

palačinko pa čaj ane, men je blo všeč, pa pol ko sva pršla nazaj sva gledala, sej j 

rekla Bibi Boštjan pusti jo tle pa mi nimamo kej več, 76 pa gremo na kavico, pa 

sm začutla, pa to je blo veselje, sam mir morš met, pa gledaš, sm bla ku zajc sm 

mela taka ušesa. 

 

S: 80 Tudi sam, včasih pa tut povem, da me ne bo ob tej uri, da bom mal zamudu 

pa je. 

 

81 Kaj pa ti B se sama odločiš, da boš nardila neki dobrega? 

B*: Ja. 

I: 81 Men paše, da Metodu pomagam, se sama odločm, nč asistent ne reče, js 

grem do Metoda, Metodu nardim to, pa ga primem za roko da greva na straniše, 

skupej greva, skupej, če ne pa asistenti pravm, da ne morm sama, pa mi asistent 

mora pridit na pomoč. Meni pomaga pa Metoda vzame, ampak js pa še nekej 

mam pa vse pozabm, vse. 

82 Js mam kr tako veselje, da mam neki zase, pa za Metoda, skupej delamo, on je 

v lesni pri Mojci pa vidm, da mu je treba vsak dan š mal pomagat mu. 

79 asistenti določijo,  kaj 

je potrebno storiti 

 

 

 

 

 

 

80 možnost soodločanja o 

lastnih zadevah 

 

81 samoodločanje za 

dobro 

 

 

82 doživljanje veselja ob 

pomoči drugemu, ob 

pripadnosti S/skupnosti 

 

Nemožnost 

samoodločanja 79 

 

 

 

 

 

 

Možnost samoodločanja 

in lastne izbire 80, 81 

 

 

 

 

 

Pozitivna čustva ob 

pripadnosti skupnosti, 

pomoči sočloveku 82 

POGOJI IN PODPORA 

OKOLJA ZA 

DUHOVNO ŽIVLJENJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

ALTRUIZEM 

(14)  I:83 Ja, ja. 

 

T: 83 Ja, ja mi,  sam če je pa preglasno pa tut ni dobr. (glasba) 

83 čas zase 

prispeva/vpliva k 

boljšemu razumevanju z 

Učinki preživetega časa 

zase 83, 84 

 

POGOJI IN PODPORA 

OKOLJA ZA 

DUHOVNO ŽIVLJENJE  
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S: 84 Včasih je, včasih pa tut ne. Včasih kej vmes pride pa tut ni. (Ne morš it glih 

če ns povablen.)?? 

 

B*: 85 Se dobro razumeš z drugimi? Ja. Pa drugi s tabo? Ja.  

 

I: 86 Men molitev pomaga tkt ku veš, da je eden v bolnici pa da morš za njega 

molt. 

 

drugimi, razmislek 

omogoča boljše odnose z 

drugimi 

84 čas zase lahko prispeva 

ali pa ne k boljšemu 

razumevanju z drugimi, 

razmisleku 

85 dobri odnosi z drugimi 

86 molitev kot vir tolažbe 

in upanja, priporočiti 

bolnega Bogu 

 

 

 

 

 

 

 

Oblika spoštljivega 

odnosa 85 

Učinki molitve 86 

 

SVOBODA KOT 

RAZSEŽNOST? 

 

 

 

 

 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 

VZPOSTAVLJANJE 

ODPORNOSTI 

(15)  I: 87 Je tut pomembno, da je Bog pri tebi, da je Bog pri tebi. Dobr je če je 

Bog pri meni, pa pol vse skupi stran vržeš tisto (slabo), moraš imet zase, ne 

moraš za druzga  vidit, da je Bog pri tebi pa, pa ti z njim. 

 

T: 88 Ja, verujem ja.  

 

S: Ne vem. 89 Mene bi kmal avto povozu, pa me ni. De me je rešu. Me je 

varoval. 

 

B*: Kako se počutiš, ko veš, da je Bog s tabo? 90 Se dobro počutim. 91 Ti je to 

pomembno? Ja. 

 

87 Bog je z nami  

 

88 vera v obstoj Boga 

 

 

89 Bog nam pomaga 

 

 

 

90 dobro počutje ob misli 

na Božjo navzočnost in 

pomoč 

91 doživljanje 

pomembnosti Boga v 

svojem življenju 

Vera v ljubečega Boga 

87-89 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna občutja, ki jih 

sproža vera v Boga 90, 91 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 

 

(16)T: 92 Božič, sveta noč bo kmal, pa novo leto. 

S: Pa še eden je. Katere ti praznuješ? 92, 93 Vse. Katere vse (krščanske, osebne)? 

Rojstni dan praznujete? 

93 Ja. 

B*: Katere praznike praznuješ? 92 Božič, pa novo leto, pa vse. Rojstni dan? 93 

92 praznovanje praznikov 

povezanih z vero 

 

93 praznovanje osebnih 

praznikov povezan 

Praznovanje različnih 

osebnih, verskih, ljudskih 

praznikov 92-94 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 
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Tudi. 

 

I: 92 Js pa božič pa novo leto,  pa velko noč pa za 94 pusta, da se našemim, da si 

maškara, to mam rada. 93 Drgač pa rojstn dan. Čaki drug let ga mava s Tanjo.  

 

94 doživljanje 

praznovanja ljudskih 

običajev 

 

(17) I: 95 Pojemo pa praznujemo skupaj. Skupaj praznujemo. Kako pa to zgleda? 

Ja skupaj smo, da smo družina. Skupaj smo z osebam pa asistentam, pa se 

razumemo vsi. Ne smeš de ti asistent lepo poveš kaj boš jutri delal, al boš loh šel 

na kavico, al ne boš mogu it, to j men všeč. Pol pa si rečem čakej: js morm še 

neki narest za asistente, pa nimam časa. To gre mi takole, pa ne morš tistga narest 

do konca. 

95 skupno veselo 

praznovanje kot družina 

Skupno praznovanje 95 SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

(18)  I: 96 Dobr.  

 

T: 97 Božič je bl tko no. Lansko leto me jemal strah blo tko. Ja neki so delal. 

Božiček je pršou pa je nekej, eno musko v kopalnico pa je nekej štemou, sm 

misla da mi bo televizor ukradeu. Zato se pa js božiča bojim. 

 

Kaj pa to ko imamo jaslice, pa se Jezus rodi? 

T: 98 To je pa v redu. 

 

S: 96 Komaj čakam. 99 Zato da lohka pol š prijatle mal srečam, pa bližnje tudi, 

pa tudi po skypu, s tistimi s kerimi se ne vidmo večkrat, ja, tudi s tabo se bom 

zdej po skypu. 

 

I: Veš, kaj, 100 men paše, de maš pol zase nekej lepga, ja, da se počutiš, neki si 

naredu za, za asistente, osebe, če pa maš tiste svoje, pa ne morš z asistenti bit 

skupej. 

 

M: 99 Novo leto, kr smo s starši skupej, sam zdej ne morm bit, pa sm s prijatlji, 

drgač pa večina tle na Barki, praznujem, za kšne počitnice sm pa rajš doma. Kako 

se počutiš, kaj ti pomen praznik? 101 Da dlje cajta loh spiš, pa gledaš televiziijo 

pa kej delaš svojga, pa to.  

 

96 dobro počutje ob 

praznikih in praznovanju 

 

97 Slaba izkušnja z 

Božičkom 

 

98 pozitivni občutki ob 

duhovnem vidiku božiča  

 

 

99 za praznike biti v stiku 

z bližnjimi, najdražjimi 

(prijatelji, družino) 

 

100 prazniki, ki vse 

napolnijo z lepim, lepo,  

ki ostane  

 

 

101 prazniki omogočajo 

več časa zase, za počitek, 

sprostitev 

Pozitivni občutki ob 

praznovanju 96, 98, 101 

 

Negativni občutek ob 

prazniku božiča 97 

 

 

 

 

 

Dejavnosti/oblike 

izražanja praznovanja 98 

(jaslice?), 99, 100, 106 

 

 

Pozitivni učinek 

praznikov 100 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

(19)  M: 102 Marijino vnebovzetje. Kr sm na Marijo krščena. 

 

I: 103 Men praznik pomen zame in za asistente.  

102 krščanski duhovni 

praznik kot osebni 

najljubši praznik 

Najljubši prazniki 102, 

103, 104 

 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 
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T: 104 Nov let j najboljš. Sam tkt grem pa spat veš, televizor kr ugasnem pa grem 

spat veš.  

 

S: 99 Za praznike, da se lahko srečam s prijatli. 103 Za novo letni pa rojstni dan. 

Pa še kakšn se najde. 

 

B*: 102 Božič pa vse. Zakaj? Kako se počutiš takrat? 105 Se dobro počutim. Kaj 

pa delaš, da se dobro počutiš? 101 Sedim pa vse.  

 

103 praznik je dan za vse, 

za skupnost 

 

104 praznik novega leta 

 

 

105 pozitivno doživljanje 

praznikov 

 

Pojmovanje praznikov 

103 

 

 

 

 

Pozitivni občutki ob 

praznovanju 105 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

(20) I: 99 Ja, od vseh praznujemo. Ja Blaž lej, ko js praznujem rojstni dan se 

najprej zmenmo kaj bi rada, pa prav asistent, kaj si želiš, 106 kaj si želiš, sm rekla 

da greva na kavico, to je moj praznik. A bi rada kam drugam šla, pa sm rekla to 

more bit, to j zame. Aja pa da čaj pijemo. 

 

T: 107 Ja, velik je izdelkov. Velik daril. Da darilo prinesem. 

 

S: 108 Da se tut lahko se družimo, ker se ne vidmo pogost. Je bolj zabavn jest 

torto skupaj? Ja. 107 En let sm dobil tako veeliko škatlo, pol drugič pa tako 

mejhno.  

106 skromnost pri izbiri 

daril, lastnih željah za 

srečo 

 

 

107 doživljanje 

pomembnosti podariti in 

dobiti darilo slavljencu 

108 prazniki kot 

priložnost za druženje 

Pomembnost obdarovanja  

106, 107 

 

 

 

 

Dejavnosti/oblike 

izražanja praznovanja 108 

 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

(21)I: 109 Nč, kr tko naj bo ku je. 

 

T: 109 Kr tko ja. 

 

S: 109 Ne, 110 no..de bi jih blo še več (smeh) 

 

M:109  Ne ,ne morem, tko pač pride. Kukr pride. 

 

B*: 109 Ne. Se ti lepo zdi? Ja. 

109 praznovanje 

praznikov ne bi 

spremenili, dosedanje 

praznovanje praznikov je 

dobro 

110 želja po večjem 

številu praznikov 

Nepotrebnost 

spreminjanja dosedanjega 

praznovanja 109 

 

Potrebnost spreminjanja 

dosedanjega praznovanja 

110 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

(22)  I: 111 Prijatelji so da se družiš, da si prijatu, pa greš na kavico, tortico, pa se 

kej pogovororiš, k ti pride na miseu. Lej naša K s Slovaške (op.a. asistentka) se 

pogovarjava kaj ti ni všeč, kaj bi ti rada mela za naprej, pa pravm tole bi, pa da bi 

šle še na kavico skupej, pa to je men všeč, da nismo skregani pa to. 

 

T: 112 Sm vesela, če jih imam. Veš da so ob tebi? Ja. 

 

111 prijatelji za druženje 

in delitev časa, misli z 

njimi 

112 veselje ob zavedanju, 

da imaš prijatelje 

113 prijatelji kot vir 

informacij 

Pomen prijateljstva in 

prijateljev 111, 113, 114, 

116 

 

Pozitivna čustva, ki jih 

vzbuja prijateljstvo 112 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 



 
19 

 

M: 113Da velik od njih kej zveš. Tko kot si ti moj prijatu, 114 pa mi kej 

pomagaš, če kej ne vem, na računalniku, če kej veš. 

 

B*: Kako se počutiš, ko si z njimi? 112 Dobro. Se ti zdi je pomembno, da jih 

imaš? 115 Ja. Kaj pa lahko delaš z njimi, kaj ti pomenijo? 116 Počivam pa vse. 

 

114 prijatelji kot 

pomočniki 

115 Doživljanje 

pomembnosti prijateljev 

116 prijatelji kot 

družabniki pri sproščanju 

 

 

Pomembnost imeti 

prijatelje 115 

 

 

(23) I: 117 Zato kr enga druzga vidš, da Metoda vidiš, Metod je slep, pa ti 

asistent pa lej Metoda pa se navežeš, pa ga vidiš vsak dan, ko smo skupej, smo 

prijatelji, ne morem bit sama. Ne morš. 

 

S: 118 Da mu lahko zaupaš, ne pa vsakmu. Zakaj je pomembno, da si 

pomagamo? Sej sem ti že prej dal primer za Milana, da maš. 

117  potrebnost socialnih 

stikov, navezanost, 

občutek skupnosti 

 

118 doživljanje 

pomembnosti zaupanja 

Pomen medsebojne 

pomoči in navezanosti 

117, 118 

 

 

 

ALTRUIZEM 

(24)  I: 119 Js sm zadovoljna, ja.  

 

T: 119 Ja, js tut. 

S: 120 Kokr kdaj. Ti bom povedu na štiri oči, bol. 

 

B*: 119 Ja. 

 

M: Mal sm ,ampak, ne vem kak bi rekla. Nimam..ne znam ti povedat, oprosti. 

120 Mal sm zadovoljna. 

119 doživljanje 

zadovoljstva s svojim 

življenjem 

120 doživljanje delnega 

zadovoljstva s svojim 

življenjem 

Zadovoljstvo s svojim 

življenjem v danem 

trenutku 119 

 

Pogojno zadovoljstvo s 

svojim življenjem 120 

VPLIV DUHOVNEGA 

ŽIVLJENJA NA 

DOŽIVLJANJE 

KVALITETE 

ŽIVLJENJA 

(25) M: 121 Js, oh sam bol težko. 

 

I: 121 Js pa 122 sam ne dovolejo asistenti de bi še kej. Ne smemo.  

 

T: 121 De bi šli še v kašn kino. Sm šla enkt v kino v Komuno, pa sem cel film 

prespala, pol sm se zbudla, že tri ure, k j blo konc ž. 

 

S: Ja, 123 sam če ne gre prosm za pomoč. 

 

B*: 124 Je v redu. 

121 želja po novih 

dejavnostih 

122 nemožnost novih 

dejavnosti za večje 

zadovoljstvo v življenju 

 

123 prositi za pomoč, ko 

jo potrebuje 

124 zadovoljstvo z 

dejavnostmi, ki jih počne 

do sedaj 

Nove dejavnosti za večje 

zadovoljstvo v življenju 

121, 122 

 

 

 

Oblike spoštljivega 

odnosa 123 

Zadovoljstvo s svojim 

življenjem v danem 

trenutku 124, 125 

VPLIV DUHOVNEGA 

ŽIVLJENJA NA 

DOŽIVLJANJE 

KVALITETE 

ŽIVLJENJA 

 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

ALTRUIZEM 

(26)  I: 125 Al se greš v koš metat z žogo, al se greš pa Človek ne jezi se. Tako. 

To j dobr. 123 Maš misli sam pa ne veš vsega. 

 

125 Zadovoljstvo s 

ponujenimi dejavnostmi v 

skupnosti 

 VPLIV DUHOVNEGA 

ŽIVLJENJA NA 

DOŽIVLJANJE 
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KVALITETE 

ŽIVLJENJA 

(27)  I: 119 Nč ,nč. Js ne bom spremenila nč ,to sm doživela, zdej mam pa prijatle 

pa asistent, to js čutm že, dons sm čutla. 

 

T: 119 Bi kr tko pustila k je. 

 

M: Blaž, mal preveč, 126 ne morm spremenit, če pomislš na kero stvar, ne znam 

svet okrog obrnt. 

Kaj pa ti lahko pomaga? 

M: Še kva, ne bom več govorila. 

 

B*: 119 Nč. 

126 zavedanje 

nezmožnosti spreminjati 

preteklost 

Nezmožnost vplivanja na 

preteklost 126 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE 

 



 
21 

 

PRILOGA D Kodiranje transkribiranega skupinskega intervjuja 2 

SKUPINSKI INTERVJU 2 Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije  

(1)Kako ste?   

I: Dobr. 

Je bil kašn dogodek danes? 

 

I: Smo šli na 1, 4 kavico, smo šli na kavico. Pa 6 počivanje, 1 radio, moja 

muzika. 

 

M: 2 Kosil j bil dobr, solata mesk, župca, pa vinčk pa kavica. 3 Pa Nika j pršla 

na obisk pa sem se dobr počutila. Mi je blo všeč obisk, se tko dobro počutim. 

(smeh) 7 Pa h kapucinam h maši mi j tut všeč, pa nazaj tut všeč, pa v petke tut 

všeč, včeraj. 

 

K: Js sm pa tut v redu. A žih povem kako sm Barko spoznala? Mal kasnej. 

Zakaj si v redu? 6 Nč me ne prganja, tko da je vse v redu. 3 Pa včeri tut vse v 

redu, sm šla s prjatlco ven. 

 

T: V redu. * Kej posebnga dons blo? 7 Ne dons ne, no pr maši, sm vesela. 

 

S: Kokr kdaj. Kako si zdaj? Bi lahko bil kje drugje sam ne morem bit pa sm 

tuki. Rajš bi bil pa še kje drugje. (imel je prosto popoldne po lastnih željah, pa 

se je vseeno odločil sodelovati pri intervjuju). *A je hudo drugač? Ne ni, *samo 

neki srednjega. 

 

B*: Si v redu? Ja. Zakaj si v redu. Kar tako. 5 Je lep dan? Ja. Ti je všeč, ker 

sonce sije? Ja. 6 Kaj ti je še všeč danes? Stoli. Pa vse. Vse kar si počela? Ja. 

Kaj pa ti B? 

 

B: Si v redu? Ja. 7 Kaj ti je bilo všeč danes? Sm bil v Škofji Loki (pri maši). 

Kaj ste še delal? 1, 4 Kavo pil. To ti je bilo všeč? Ja. (odide v jedilnico) 

1 Prostočasna aktivnost  

2 Hrana 

3 Biti skupaj z drugimi, 

imeti socialno mrežo, 

prijatelje, druženje z 

drugimi, imeti zaupanje, 

varnost, sprejetost 

4 doživeti različne lepote 

življenja, se udeleževati 

dejavnosti, dogodkov, biti 

povezan z naravo, ljudmi, 

družbo, skupnostjo 

5 ukvarjanje z 

dejavnostmi, ki 

osrečujejo, napolnijo  

6 sprostitev, brezdelje, 

počitek 

7 z veseljem obiskati 

svete maše,  duhovno 

udejstvovanje, skrb za 

duhovno življenje, čas za 

Boga 

 

zadovoljevanje  potreb za 

doseganje zadovoljstva 

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Dejavnosti za doseganje 

zadovoljstva 

 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU IN DELU 
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(2)  Božič je že za nami, malo drugače gledamo na to. Kako ste doživeli božič, 

kaj vam pomeni božič ,ki smo ga praznoval pred kratkim? 

 

T: 8 Salamo jemo, pa sir, pa pijemo, sam js ne pijem te alkolne pjače. Rajš 

vodo pa čaj. Najbolj ostalo v spominu? Ja. 

 

I: 9 Js sm bla pa pri moji žlahti za božič, da smo praznoval skupi, družinsko. 8 

Smo mel pico. Pa da smo se z otrocm igral, pa smo šli na kavico. To je men 

všeč. 

Kaj je blo teb všeč za božič? 

 

M: 10 Jaslce, sm bla pred božičam v klinčnm centri pa so ble jaslce. So ble 

jaslce, pa snoč k sm šla spat sm jaslce gledala, sm v sob spala nism nč bla tečna 

pa nesrečna, k so ble jaslce, pa sm jaslce gledala pa ne v steno. 

 

K: 11 Ja pr božiču sm bla pa js pri sestri, v Moravčih. Js mam tri sestre, pa tle 

mislte da je edina 1 moja sestra, sam js je nism prej spoznala, doklr nism na 

Barko prišla. Mam 3 sestre, starejšo in tamlajšo v Moravčah, eno pa tl eku se 

gre na Gorenjsko. 

 

S: Ja kaj sm pa js? (hudomušno) 

K: Ti si pa…načko. Ti si načko. (hudomušen smeh) 

S: A js nism brat? (nista krvna brat in sestra) 

K: Ne ti nisi brat, brat je v grobu. 

Še kaj ti je bilo všeč pri božiču? 

 

K: 12 Ja, to všeč ,da sm šla v (neki kraj-nerazločno povedano op.a.) na grob, k 

mam očeta, mater pa brata v grobu in sm jih obiskala na Štefanov dan. To mi j 

velik pomenl ja. Taprvo je oče umrl, pol j mama umrla, pol pa j š brat umrl. Pa 

mi neki pravjo da j š moj brat živ, sam to ni res. 

M, ti prideš kej nam povedat? 

M: Js ne morm. Če boš mi ti pomagu bom z veseljam pršla. (huda) js mam š 

eno sobo za pomit, pa pospravt…  

Sm te vprašal pa si povedala, v redu M, kr uredi svoje zadeve. 

Kaj pa ti B*? 

 

 

 

8 praznovanje ob hrani in 

pijači, pogostitev 

 

9 skupno veselo 

praznovanje kot družina 

 

10 pozitivni občutki (in 

učinki) ob duhovnem 

vidiku božiča (jaslice) 

 

11 za praznike biti v stiku 

z bližnjimi, najdražjimi 

(prijatelji, družino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pomembnost spomniti 

se dragih pokojnih za 

praznike 

 

 

13 vzklikanje Božjih 

imen ob dobrem počutju 

14 pozitivni občutki ob 

okrasitvi doma za božič 

(drevo, lučke)  

 

 

 

dejavnosti/oblike izražanja 

praznovanja 8 

 

skupno praznovanje  9, 11 

 

pozitivni občutki ob 

praznovanju 10, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejavnosti/oblike izražanja 

praznovanja 12 

 

 

 

Pozitivna občutja, ki jih 

sproža vera v Boga 13 

 

 

 

 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 
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M: 13 Kok se pa js dobr počutim. O Jezus in Marija. 

 

B: 14 Drevo. Ko ste ga postavljal, ali ko si ga gledala? Gledala, ja. Lučke pa 

okraski? Ja. Še kaj? Vse. 

 

S: Sm bil taprvo tuki pol sm šou pa domov in sm tm praznoval božič in novo 

leto. 24. sm že šel domov. Ne 23. Kako si se počutu ku si šel domov? 16 V 

redu. Kaj ti je blo posebej všeč? 15 Da sem po dolgem času tudi prijatelje vidu, 

ene 3, 4, ki se ne vidmo vsak dan, 17 pol sm pa še v mest šou vsak dan, tm k je 

bla živa muzika. 18 Pa sm loh slike delal, pa lučke sm slikou. Pa še kej bi se 

najdl. 

 

(pride župnik, M se ga zelo razveseli.) 

M: 19 O, B je pršu. (veselo) 

 

 

15 za praznike biti v stiku 

z bližnjimi, najdražjimi 

(prijatelji, družino) 

16 dobro počutje ob 

praznikih in praznovanju 

17 sproščeno praznovanje 

ob koncertu 

18 prazniki kot priložnost 

za ukvarjanje z najljubšo 

prostočasno aktivnostjo, 

prazniki kot priložnost za 

ustvarjanje spominov 

19 veselje ob 

duhovnikovem prihodu 

skupno praznovanje  15 

pozitivni občutki ob 

praznovanju 16 

 

dejavnosti/oblike izražanja 

praznovanja 17 

 

ustvarjanje spominov ob 

praznovanju 18  

 

Župnik je pomemben v 

skupnosti 19 

Zakaj pa sploh praznujemo božič? 

I: 16 Men je luštn. 15 Letos, letos, am je blo kar všeč, k sm bla pr žlahti, pa z 

otrocm, pa kocke smo mel pa igrce, pa šah smo se šle s puncam. Pa drugo leto 

še praznujeva s Tanjo nekej. 

(M je glasen) 

M: 20 Ja, am, svet Jožef je v hlevček, pa Marija, am sta Jezuščka rodila. Svet 

Jožef je bil ata od Jezuščka, Marija j pa mama od Jezuščka. Se prav j bil oče pa 

očet, pa svet duh j bil Bog. 

Zato praznujemo božič pa se spominjamo tega in jaslce postavljamo. 

M: 21 Ja kok bo v nebesih lepo, da se ne da povedat. Večna sreča. Kok bo tam 

lepo ko bom bla za večno srečna, 22 za večno sem dobr počutila. To se sploh 

ne da povedat. Se spoloh ne da povedat. Pa vse bo. 

K: 20 Jezus na svet pride. To ja. 23 Pa lepo je če človk potrpi kar je slabih 

stvari jemu pa vse pozab. Če kej vn pride de te težke stvari pozab. Js sm mela 

doma precej težkih stvari pa sem jih že zdej pozabla. K je bil brat bol tko. Kaj ti 

je pomagal pozabit? Zdej sm že 14 let na Barki, pa je že 14 let odkar je moja 

mama umrla pa moj , zdej že 15 let teče, in sm vse. Ata je precej skrbu za sina, 

da je kmetijo pobral, zapisu in tako je blo težko zde komu bo to kmetijo dal, kr 

ta brat je pra precej pil j prevč blo zanjega. In po mamini smrt sm pršla na 

15 za praznike biti v stiku 

z bližnjimi, najdražjimi 

(prijatelji, družino) kot 

vzrok praznovanja božiča 

16 dobro počutje ob 

praznikih in praznovanju 

20 rojstvo Jezusa kot 

vzrok praznovanja božiča 

 

21 lepota večnega 

življenja 

22 pozitivna čustva ob 

misli na posmrtno 

življenje 

 

23 pozabiti slabe trenutke 

preteklosti in živeti naprej 

 

 

Skupno praznovanje 15 

Pozitivni občutki ob 

praznovanju 16 

 

 

 

Duhovno bistvo božiča 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenje gre naprej 23 
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Barko. A vete kako je blo? Ko je ata umrl, am so socialne delavke hodile 

domov porajtat kako je doma, pa š stric od tata j reku, a ne more noben zrihtat 

de bo en dec kmetiju jemu, al more glih hodit socialna delavka. To je pol po 

naši zemlj hodu. Pa je bla štala narjena k j š oči bil, sestri pa nista nč skrbeli 

zanjo, samo js sm tista š živa. * Kaj ti je pa pomagal? 24 Ja človek nč več ne 

razmišljuje in pozabi. Se pravi čas? Čas ja,ja najbol. Tole s socialno je blo najbl 

in še zdej hod enkt na mesec k men.  

Kaj pa ti B*, zakaj praznujemo božič? 

B*: 25 Kar tako. Ker je vedno v decembru božič? Ja. 16 Pa se imamo lepo za 

božič? Ja. 

Pridi no malo bližje S boš š ti povedu, prid v družbo no. 

K: Ja, se mene boji. (hudomušen smeh) 

S: Sej grizeš ja (smeh) 

Zakaj praznujemo božič? 

S: 26 Da se mamo fajn, pa luštn, pa da se ne kregamo, de smo prijatl, včasih pa 

tut kej vmes pride da se skregaš. 27 Js sm bil, bom sam enkt reku, tuki na Barki 

j blo neki, pa nism mogu govort,  pa sm reku nej počaka, kr nism mogu govort, 

pol sm pa glas povzdignu , pol sm dobu pa kazen. In sm loh sam kimu, pa sm 

mislu de bom pokazu in sm bil cel dan presedu, sm joku pa praznik j bil in sm 

mel pokvarjen veliko noč in tega ne morm pozab't.  

Ta božič ti je ostal v lepem spominu? 

S: Ja, sam 27 ko pride pa  velika noč pa ne morm se. Zarad tistga dogodka.  Pa 

sm kr mal žalostn. Komi čakam da je vsega mim. 

T: 26 Da smo veseli. Pa da ne jokamo. Veš kaj, kr staršu nimam več.  

 

 

 

 

24 čas kot vir tolažbe 

 

 

25 praznovanje božiča 

zaradi navade 

16 dobro počutje ob 

praznikih in praznovanju 

 

26 praznovanje z 

namenom imeti se lepo 

 

27 slaba izkušnja za 

veliko noč  

 

 

 

 

26 praznovanje z 

namenom imeti se lepo, 

biti vesel, praznovanje je 

veselje 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv tradicije 25 

 

Pozitivni občutki ob 

praznovanju 16, 26 

 

 

 

 

Negativni občutek ob 

prazniku 27 

 

 

 

 

? Praznovanje je veselje 26 

(namesto + občutki) 

NAČELA KOT 

ŽIVLJENJSKE 

USMERITVE, 

VREDNOTE 
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POVEZNOSTI S 

SAMIM SEBOJ 

 

SODELOVANJE PRI 

PRAZNOVANJU 

POSEBNIH 

ŽIVLJENJSKIH 

DOGODKOV 

 

 

Kaj ti pa lahko pomaga kadar si žalostna? 

T: 27 Ja, da se umaknem nekam. Da maš mal časa zase? Ja. 

K: 27 Ja men tut to. Pa da se umirim. 

T: 28 Pa da se fajn zjokaš.  

Al pol pomaga de poslušate kašno glasbo, al gledate kšne slike? 

K: Ne 29 js mam pa radio Veseljak, da poslušam. Pa da si spet boljše volje? Ja. 

T: 29 Ja js morm pa pozabt na to a veš. Neki časa razmišljaš? Ja pa radio mam 

tm na zvočnik. 

A molte tut kej? 

K: 30 Ja vsak hiša ma od pondeljka do nedelje zjutri molitu, pa vsi ku 

27 biti sam s seboj 

28 jok pomaga pomiriti, 

je potreben 

 

29 glasba kot vir umiritve 

 

 

 

 

30 vsakodnevna molitev 

Viri sprostitve in umiritve, 

dejavnosti, ko si vzameš čas 

zase 27, 28, 29 

 

 

 

 

 

Molitev, pogovor z Bogom 

30, 31 

OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI S 

SAMIM SEBOJ 
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vstanemo, ko asistenti pridejo in pokličejo taprvu molitev, potem zajtrk in 

potem ob 9h delavnce. Sam jutri je prosti dan ku niso delavnice. 

Se pravi vam to pomaga? 

K: 31 To ,to največ pomaga če se tko človek umiri. 

M: 32 Včasih se tut joka pa od veselja, včasih v cerku, če je kej lepga pa mi od 

veselja gre na jok. Včas pa od žalost. 

Kdaj ti pa gre od veselja na jok? 

M: 33 Kadar je kej lepga k mislm kok j v nebesih lepo ko pravjo pa mi gre od 

veselja na jok. 

I: 34 Js, js sploh brata nimam več. Brat je šeu v gozd, pa ga je smreka.. čk.. pa j 

umrl. 

Samo se ga lahko spominjaš v mislih in molitvah pa je ane. 

I: Ja. 

Pa kaj še lahko nardiš zanj? 

I: 35 Lahko de greš v svojo sobo pa radio poslušaš. (brat je rad poslušal radio) 

Včasih pa tut ne k pozabš. 

36 Kaj pa ko greš k maši, se tudi spomneš nanjga? 

I: Tut, tut.  

Kaj narediš ko ti je lepo al pa ko ti je težko? Kam greš? 

S:  37 Poleti ,če ne dežuje pa če sm slabe volje, pa k vem, da me je kdo kej 

užalu, pa grem hitr v hišo pa na kolo pa se pelam pol ure kja, pa pol ure nazaj, 

pa se umes nardim pavzo pa grem še na kšno kavico. Pa tist ku me je užalu ga 

loh pol tut v miru vzamem. 38 Pa pokličem enga druzga in mu povem kaj je blo 

dons. In pol k mamo srečanje se usedeva in pomenva kaj je prav in kaj ni prov. 

Koga pokličeš? 

S: Ne bom po imenu reku zdele. 39 Mi je zaupni. Loh pa tut zdele kr si ga vidu 

tuki, Janez Poljašnšek al pa te ku so duhovniki pa ku so bli enkt so rekl da če 

mi bo kej hudu, da se loh tut na njih ubrnem. Tut lahko.  

Se drugi tut obrnete na duhovnika? 

I: Js ne. 40 Js se ubrnem na K (asistentka), pa K prav tole bomo še naredl pa 

gremo na kavico. Če je men hudo. Pa pravm, kika js se ne morm uležt, pa prav 

pa gremo na kavo pol pa bo. 

T: Men nobeden, kr ni nubenga. Kr sama? Ja kukr je. Pa maš kšnega zaupnika? 

Vsak po svoje. Kukr je, kukr pride. 41 Drgač se pa v eno sobo zapreš, de je mir.  

Kaj nardiš kadar se slabo počutiš? 

kot obred 

 

 

31 molitev kot vir 

pomiritve 

32 jok kot izraz veselja 

tudi v cerkvi 

33 jok ob misli na lepote 

večnosti 

34 spominjanje brata v 

mislih in molitvah 

 

 

35 izvajanje bratu ljubih 

dejavnosti kot spomin 

nanj 

36 spominjanje umrlega 

brata pri sveti maši 

 

37 narava kot vir 

pomiritve 

 

38 pogovor kot vir 

pomiritve 

 

39 pogovor z 

duhovnikom kot vir 

pomiritve 

 

40 Pogovor z asistentom 

kot vir pomiritve 

 

41 Čas zase kot vir 

tolažbe 

 

 

 

 

Pozitivna občutja, ki jih 

sproža vera v Boga 32 

 

 

Pozitivna čustva ob misli na 

posmrtno življenje 33 

 

 

 

Spomin na umrle 34-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri sprostitve in umiritve, 

dejavnosti, ko si vzameš čas 

zase 37-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas kot vir tolažbe 41 
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M: 42 Včas mam slabe misli, pa rečem misl, pa kšne motnje, to pa ne maram, 

pa ne rada. Pa da mam motnje, to pa ne rada. Kaj pa nardiš? Ne vem. Zdele se 

pa dobr počutm. Nč rada ne pripovedujm kej slabga, sam dobrga. 

42 neprijetnost ob slabih 

mislih 

 

 

 

 

POVEZANOSTI S 

SAMIM SEBOJ 

 

 

K: Js bom pa eno zgodbo povedala. 43 Js sm v cerkvi precej pomagala. Kr so 

nucal, kr j oči cerkvi dajal je mene prosu, tut da sm js, pa pospravlala sm cerku, 

pa čistla,  js sm mela mal rož pa sm jih mela dost in za cerku in za grob, poleti 

sm v cerku rože dajala, pa drug sosedi so pomagal ko oči ni mogu dat (mojga?) 

dnarja za cerku dal. 

 

Kaj ti je pomenl, da si lahko cerkvi pomagala, prispevala? 

K: Vete kako je, moja sestrična D. J. je cerku rihtala, j šla pa stran pol j pa 

rihtala kiri bo zde de bi cerku rihtal. Pol j pa tko pršl j enkt ena ekipa rihtala, 

drugič j druga ekipa rihtala. Pa sm bla v ekipi. 

Kako si se počutila ,da si lahko pomagala v cerkvi? Ti je veliko pomenilo to? 

K: 44 Ja, prav v redu. Velik je pomenil ja.  

Bi si zdej tut želela? 

K: 45 Ne zdej sm pa na Barki, to sm prej, ko sm bla doma. Isto po zemlj sm 

delala, cerku sm rihtala, doma. V kuhnji sm bla pr mam, eni so pa uzuni delal. 

 

43 pomoč v cerkvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 pomembnost 

prispevati k župnijski 

skupnosti 

 

45 posvečanje drugim 

zadolžitvam v Barki kot 

doma, drug način 

življenja 

 

Dejanja prijaznosti in 

sobivanja 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna čustva ob 

pripadnosti skupnosti, 

pomoči sočloveku 44 

 

 

Sprememba smisla 45 

OSEBNI VZORCI 

DELOVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA 

Kaj ti v življenju zelo veliko pomeni? Brez česa ne bi mogu? 

S: 46 Zdej ko sm se navadu, brez računalnika pa mobitela, to pa zato kr to je 

moj hobi, k nimam avta, drugi majo avte, js mam pa vsaj to pa se lahko 

zamotm. Js nimam zato računalnik, da gor surfam po internetu pa to, pa iščem 

nove prijatelje, da bi jih imeu, js mam zato računalnik da lahko v Picasi slike 

urejam, pa režem pa mam lahko potem vsako leto nove slike (rad fotografira 

ima smisel za to). To mi je veliko. 47 Dones js bom dobu zato punco (ne kot 

par), da bova slike pogledala, pa slike urejala, kere bom dal delat. Kr počas 

bom že zdej mogu začet (za razstavo). Jutri mam z enim fantom v Mladisnkem 

centri lahko bom mel slike obešene tut tam. En datum mam pa že, je 20. avgust 

do 7. septembra bom mel tudi slike obešene v Medvodah v knjižnici. To mam 

pa že datum. Sm dobu v petek. 48 In to ti veliko pomeni? Seveda! Zato sm si pa 

46 ukvarjanje s 

prostočasnimi 

aktivnostmi ima velik 

pomen v življenju 

 

47 predstaviti se družbi s 

svojimi izdelki 

 

 

 

 

48 pomembnost početi 

Zadovoljevanje  potreb za 

doseganje zadovoljstva  

Dejavnosti za doseganje 

zadovoljstva 46, 49, 51 

 

 

Pomembnost vključenosti v 

družbo 47 

 

 

Doživljanje pomembnosti 

dejavnosti, ki osrečujejo 48 

SMISEL ŽIVLJENJA 
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lani tut kupiu nov računalnik. 

Kaj pa ti B, brez katere stvari ne bi mogla živeti, kaj ti veliko pomeni, da imaš? 

B*: 49 Stole, mizo ,vse. Rada sediš na stolu za mizo? Ja. So ti všeč obedi, 

zajtrk, kosilo, večerja? Ja. Se dobro počutiš takrat? Ja. Kaj ti to pomeni, to da 

ješ, da smo skupaj ko jemo, ali to da zapojemo preden jemo, kaj ti veliko 

pomeni? Da pojemo, vse. 50 Rada poješ? Ja. Imaš rada pesmice? Ja. Rada 

poslušaš pesmice? Ja. Imaš kakšno posebej rada? Vse. Katero bi ti izbrala in 

zapela pri npr. zajtrku, kosilu? Dekle je vse. (Dekle je po vodo šlo?) to bi 

zapela pred zajtrkom? Ja. 

B, kaj pa tebi veliko pomeni v življenju? 

B: 51 Pice mam rad.  

K: 52 Ja, js v hiši jih naročim, da pol diši cela. Za vse.  

Ti je pomembno, da lahko za vse? 

K: Ja, pa kavo, če tko pride. 

S: Ja js sm bil pa na čevape. Sm bil včerej uzunej.  

T: 53 Da bi mela velik denarja, veš. Ja, vsi bi ga mogl met. Kr sm v penziji, a 

veš. Kaj bi ti pa to pomagalo, če bi imela veliko denarja? Nč, pršparala bi ga.  

54 Sam šparat ga ne morm, kr s sabo ga ne morm nest v nebesa. Ga morm dol 

pustit. 55 Kaj bi pol, bi ga komu dala? Ja nekdo bi ga dobu. To kar že imaš, 

delaš, kaj ti veliko pomeni? Ja to da te prtičke nardim do konca, a veš. Pa 

šivam. Da mi Mojca tam nariše, pa črke, a veš. Pol pa nardim js. Pol pa Mojca 

naprej. Mojca v vglavnem šiva, men pa črke naštima pol. 57 samo eni ne znajo 

tako delat ko js. Različno je. Js sm že navajena tega. včasih ga apa tut pobiksam 

pa ga odparat morm. 

M: Blaž zadnjič sm bla (pove nekaj o tem kako je šla jest in je tam videla 

buldožerja, kar ji je bilo vešč) 

Kaj ti velik pomen v življenju? 

M: 58 Vse mi je všeč, vse. Včasih sem bla boga, zdej mi je pa vse všeč, vse. Se 

dobr počutiš? Dobr. Pa vse ti je všeč? Ja. Sam z avionom se pa še nikol nisem 

pelala. Sam R. J. se pa je, pa mi j pravla, bi pa tut js rada enkrat vidla kako se je 

pelat, kako gre v zrak.  Bi se enkrat pelala, nekam. Kam pa? 

Kaam deleč, v kako drugo državo? Bo Barka kej organizirala. 

S: Je že, sam ni tkt hotla it zravn s helikopterjem. 

M: Zdej bi se pa rada, mal po zraku pa naokol pa nazaj na tla. 

Boš mogla asistenta vprašat pa se zment. 

dejavnosti, ki 

razveseljujejo 

49 skupni obedi imajo 

velik pomen v življenju 

50 veselje do skupinskega 

petja 

 

51 veselje do hrane, ima 

velik pomen v življenju 

52 poskrbeti za vse v 

skupnosti, s katerimi 

živijo 

 

53 denar za vse ljudi 

(materialna preskrbljenost 

za vse ljudi) 

 

54 zavedanje smrtnosti 

 

55 skrb za druge 

56 delo ima velik pomen 

v življenju 

57 zavedanje različnih 

sposobnosti ljudi 

 

58 splošno veselje do 

življenja, lepote življenja 

59 želja po vožnji z 

letalom 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna čustva ob 

druženju 50 

 

 

 

 

 

Dejanja prijaznosti, 

sobivanja 52 

 

 

Pomen, vrednost življenja 

53 

 

 

 

Vera v posmrtno večno 

življenje 54 

Pomen medsebojne pomoči 

in navezanosti 55 

 

Dejavnosti iskanja smisla 56 

Potrebnost samopoznavanja 

in odprtosti do drugih 57 

Pomen (vrednost) življenja 

58 

Nove dejavnosti za večje 

zadovoljstvo v življenju 59 
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M: Ja, pa bom Silvijo. 

T: Pa dvojne gate bi mogla met zravn, pol se pa zapre veš, pa ne morš več vn. 

I: Js sm se tut pelala, v Francijo s Kiko sva ble gor, pa mi ni blo nč, de bi mi blo 

kej slabo, al pa de bi bla gluha. 

I: 56 Js v živlejnju, de grem delat, to mam js veselje. Že zjutrej pravm, še ne 

pojemo, že skačem okrog, bi šla prec v delavnico, pol pa asistent prav:nisi še 

pojedla, š počakaj mal. Prec grem. Ja vriskamo. 60 Men pomen da se družimo, 

pa da smo prijatelji skupej, js mam tak notranji mir. 

K: 61 Men j pa največ pomenlo, da skos pohvalo dobim, sm bla prej doma 

pridna, š danes ne vem kdo me je tok pohvalu da je zvečer v radio dal, de je oči 

slišal, še danes ne vem (glasbena želja z voščilom) kdo je dal, pa tle na Barki 

me pohvaljo. 

M: 62 Pa na Božjo pot bi rada šla. Enkrat z avionam. Am al pa z avtobusam. 

Kdaj bom pa šla na Božjo pot (op.a. romanje)? Kadar bo barka kej organizirala. 

U Fatimo, tm. Pa že prej ku bom 60, de si nem premislla. 

M: Al pa na Svete Višarje. Z žičnco. Na Svetih Višarjih še nkol nism bla. Kdaj 

bom šla?  Bo Barka organizirala pa boš lahko šla zravn.  

Zakaj bi šla na Božjo pot? 

M: 63 Bi se dobr počutila, ja. Kaj bi delala? Bi vidla velik gospodov (op.a. 

duhovnikov). Kdaj bom pa šla na Božjo pot? Kerga mesca, marca, aprila, 

februarja... 

 

 

 

 

56 delo ima velik pomen 

v življenju 

60 imeti prijatelje in 

notranji mir s samim 

seboj 

 

61 pohvala za dobro 

opravljeno delo ima velik 

pomen v življenju, opaziti 

trud, prizadevanje 

 

 

62 želja po romanju 

 

63 romanje za boljše 

počutje in doživetje 

duhovnega, poseben 

dogodek je videti veliko 

duhovnikov 

Dejavnosti iskanja smisla 56 

 

Živimo, da se imamo lepo z 

drugimi 60 

 

 

 

Pomembnost, da drugi 

opazijo trud in prizadevanje 

61 

 

 

 

Romanje 62, 63 
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OBČUTEK GLOBLJE 

POVEZANOSTI Z 

BOGOM 

 

I: To pa mene še nisi vprašal, zakaj smo sploh na Barki. 64 Zato kr smo 

družina, skupej smo. Js sm rada na Barki, prej sm bla pr mamici, mamica je 

umrla in j rekla socialna delavka lahko greš na Barko. 65 In sm šla, in mi je vse 

dobr blo. Zdej se pa počutm kot bi bla doma. 

Ti to M velik pomeni, lahko pokličeš ljudi, ki jih imaš rada? 

M: 66 Velik. Da se spomnejo nate ti pa na njih? Ja.  

 

64 povezanost z drugimi 

v Barki kot družina 

 

65 dobro počutje v 

skupnosti 

66 biti v stiku z drugimi, 

spomniti se na soljudi 

Pomen življenja v skupnosti 

64, 65 

 

 

Pomembnost posedovanja 

socialne mreže 66 

SMISEL ŽIVLJENJA V 

ODNOSU 

V Sončni hiši imate kapelo. V mavrični tudi? 

Ne.  Pa bi jo imel? 

I: Ja, veš zakaj, 67 J je bolna, pa js molm zanjo vsak večer pa grem v svojo 

sobo, molm zanjo, zato da bi se pret pozdravla, dons sm dala denar župniku, de 

je zanjo ne bo maša tk sm dala v Bogime de se bo pret pozdravla. Ti pomaga če 

67 molitev za bolne kot 

vir upanja, pomoči, 

spomniti se bolnih 

 

 

Učinki molitve 67 

Molitev kot pogovor z 

Bogom, vir umiritve 68, 69 

 

Spomin na umrle 70 

OBČUTEK GLOBLJE 
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BOGOM 
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zmoliš? Ja. Ti da neko upanje, da se bo pozdravila? Ja. Včerej sm, ne v petek, 

smo mel mašo pa sm rekla B (duhovniku), kaj pa če bi za J molil, je reku ja 

prou pa dejmo. Js sm zvita ku lisička (potiho, zase) 

Za koga molite, tisti ki molite? 

S: 67 Za prijateljico, ki je trenutno mal bolna pa to, pa glava, pa trebuh pa vsak 

dan al pa vsaki drugi dan sva tut na vezi, zdej ku je v Sloveniji, drugače ko je 

pa v tujini pa mejn. 

68 Ti to veliko pomeni, da lahko moliš zanjo? 

S: Seveda, seveda. 

In si na ta način povezan. B ti? 

B*: 69 Za tebe, za vse. Še koga? Za B (prijatelja). Moliš za druge, prijatelje v 

Barki? Ja. 

I: 68 Za J, 70 pa za mojga brata (ki je umrl). Molite torej večinoma za druge? 

Ja. 

S: Za koga pa ti molš? 

Blaž: Sveti angel za naslednji dan, pa družino, sestro, starše, prijatelje, dedka, 

babici, stvari, ki jih delam v službi in doma, za punco pa zase. 

M: Sm zelo vesela. 70 Včas ko so umrl moja pokojna mama, 71 pa za zdravje. 

Angel Gospodov, pa Presveto srce jezusovo, pa O Gospa moja, pa tebe ljubim 

stvarnik moj, pa sveti angel. 72 Opoldne sm to molila pa zvečer rožn venc tut z 

mamico sm včas doma molila. Pa rada lepo mislm. 73 Pa na svet večer je 

mamica velik molila pa kadila pa tut midva, z očetam j tri rožn vence, pol pa 

smo polnočnco čakal, pol j bil pa bojžč, j bla pa maša po radiu. Pa na Štefana. 

74 J pa ena žena pršla pa je pršla na ubisk pa mi je blo všeč. K so se z mamico 

pogovarjale. Mamica je mjehen avtočk kupila pa sem se dobr počutila, pa sm 

mamic pomagala pa sm se tut dobr počutila. 75 Za praznike si rada molila? 

Rada. 31 Mamica j djala tri rožn vence, pa se ti nč neu treba bat ko boš 

umrčkala. 21 V nebesih bo pa zelo lepo. 

K: Ja včasih tko pride da nimaš nobene prošnje, velikrat j pa tko se spomnem 

za 69 žive in 77 mrtve tiste ku se jih noben ne spomne, 70 pa za svoje pokojne 

in za prijijatlco. 76 Pa za vreme včasih tut. Če je lep vreme in če je grd za dež 

tut pa za lep vreme. 

B*: 78 Ti je blo všeč? Pri maši. Všeč. Rad moliš? Rad molim. Za koga? Doma 

ali pri maši? Pri maši. 

I: 79 Maša men pomen, de grem k maš, pa da molm za J.  

68 pomembnost molitve 

 

69 molitev za svoje žive 

prijatelje, znance 

 

70 molitev za pokojne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 molitev za zdravje 

 

72 navada na molitev v 

domačem okolju 

 

73 doživeti božične 

praznike na duhoven 

način 

74 pomen obiskov za 

praznike 

75 pomembnost molitve 

31 molitev kot vir 

tolažbe, pomiritve 

21 lepota večnega 

življenja 

 

70 molitev za pokojne 

69 molitev za žive 

prijatelje ,znance  

 

Namen molitve 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navada na molitev v 

družinskem okolju 72, 73 

 

 

 

 

Pomembnost obiskov za 

praznike daje občutek večje 

povezanosti 74 

Molitev pogovor z Bogom 

75 

Molitev kot vzpostavljanje 

odpornosti 31 

 

Namen molitve 69, 70, 76, 

77 

 

Pomembnost duhovnega 

udejstvovanja/Udeleževanje 
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 76 molitev za vreme 

77 molitev za ljudi, ki se 

jih nihče več ne spomni 

78 pomembnost svete 

maše in molitve 

79 sveta maša kot lep 

dogodek in vir pomiritve 

svete maše 78, 79 RELIGIJSKIH 

AKTIVNOSTIH 

V Barki imate skupne obede. Kaj vam pomen da skupej jeste? 

I: 80 Men to pomen, da smo, da smo družina. 

T: 81 Tut, js sm vesela, k sm dobila novo kuhno (v hiši imajo novo). Ja sam 

neki manjka veš. Precej robe še manjka, mam že neki dol sam. Js te kosmiče 

namočm v vodo pa je. Poškropil so jo pa že (blagoslovil)? Že, samo neki še 

rabm, mi manjka, ker čajnik mam gor na oknu. Veš kaj bi rabla? Rabla bi eno 

musko tm pa en televizor. Sam to ne bi šlo. 

Včeri smo mogl bit že ob pol osmih v krevetu. A veš. 

B: 82 Kaj ti pomeni da skupaj jeste? Da jemo. Si vesel? Krožnik naštimam. 

M: 82 Js ja vesela sm. 83 Včas j poštar pršu z motorjam, j gnarčk prpelu, pa pol 

čez en cajt j Janez, pa notr pršu, pa je jest dobu, je fejst mož. 

Ko v Barki skupaj jeste? Na Barki tut rada jem, sam snoč j blo za večerjo 

klobasa mesena, pa ajdova kaša, pa zelenjava, sam zelenjeve pa nism mogla, 

ajdovo sm pa loh. 

Lepo pesmico si se spomnla včerej pred večerjo. (V Gospodu je moja moč) 

M: 84 Ja. Rada poješ to? Rada. To je za lepe misli. Pa na A se spomnem, ko 

pojemo v Gospodu je moja moč, kmi je dala, kr jo je tut Bog ustvaru, ko 

pojemo. Se spomneš na ljudi ki jih imaš rada ko poješ take pesmi? Ja pa 

Rogelsko Jelko. Bi jo poklicala. 

K: 85 Ja to v bistvu, ko kuhaš večerjo, da si lepo zraven, ja, js ob petkih zvečer 

kuham, j pa lepo de smo skupej, če je tko ,sam da se tisto ure držim kr morm ob 

8h (op.a.20h) bit gor. 

S: 86 Men je pa fajn da včasih tut sam ješ, včasih pa ni fajn če je preveč glasno 

pa to. pa se rajš hitr umaknem. Maš rad mir? Ja. Včasih pa tut paše da se z 

nekom pogovarjaš, če je pa mal preveč pa ti že cel dan brusnik laufa pa to, maš 

ž polno glavo, k ti kr not brni, ko morš to poslušat, pol pa š tuki, da ti kdo na 

glas se pa rajš umaknem. Raj grem pol k je vsega konc. 

B*: Kaj ti pomeni da skupaj jeste? 87 Da jemo, 88 da sedimo. Kako se počutiš? 

80 skupni obedi kot 

simbol družinske 

povezanosti 

81 kuhinja kot prostor za 

kuhanje in druženje 

 

82 veselje ob zadolžitvah 

za skupni obed/ delitvi 

nalog za skupen obed 

 

83 veselje ob pogostitvi 

drugih ljudi  

 

 

 

84 petje duhovnih pesmi 

kot spomin na drage ljudi 

 

85 skupna opravila 

(kuhanje) so lepa 

 

 

86 potrebnost obedovanja 

sam zase, kadar je 

preglasno govorjenje 

 

87  potrebnost hranjenja 

za preživetje ? 

Skupni obedi kot simbol 

skupnosti, povezanosti 80, 

81, 82, 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhovna pesem kot molitev 

84 

 

 

 

Skupni obedi kot simbol 

skupnosti, povezanosti 85, 

88, 89, 90 

 

Obedovanje v miru s samim 

seboj 86 
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Se dobr počutim. 89 Ti je všeč? Ja. Ko pojete? Ja. 

M: Ja, kok se dobro počutim. 

I: Js včasih pravm še 5 minut pa bom šla radio poslušat pa pravjo asistenti: 

počakej, še ni, bomo posšpravle pa boš šla. 90 Je treba da skupaj jemo pol pa še 

pospravmo. 

 

88 veselje ob sedenju za 

isto mizo-skupen obed 

89 veselje ob petju pesmi 

pred obedom 

90 potrebnost 

pospravljanja po obedu 

 

Na duhovne vaje tut hodte? 

S: Enkrat na let ja. 

Kaj pa delate tam? 

I: 91 Pogovarjamo se. O čem? Kdo smo, pa kaj bi še za naprej. pa če ti paše v 

delavnici bit, al pa čebi loh sama živela, sm rekla to ne bi mogla js sama živet, 

to mi morjo asistenti pomagat za oblečt pa obujem se sama, pa da se lahko 

zmeno, jutr bom to delala, jutr bom to. To j men všeč. Pa da se mal družimo. Js 

bi rada svečnike, v lesni delavnic. 

K: 92 Men je prou uredi blo na duhovnih vajah. Enkrat na let nas Barka vzame 

pa grmo na duhovne vaje. Mal dolga j bla res drgač j blo pa v redi. Men j blo 

vse v redi. 93 Ja če enkrat starše zgbiš pol veš, da morš po svet jt. 

T: 92 Am v eni hiši, pr nunah. Vse mi je blo všeč. K sm bla sama v sobi. Lepo 

je dol a veš. Sam js sm dol na cesto gledala, nism vidla nč, spalnica j bla v redu 

no. 

S: 91 Js sm bil pa na takih duhovnih vajah, nism bil sam z Barko de sem bil od 

jutra do kosila v skupini, pol si se loh mal pogovarju pol j mogla bit tišina, po 

osmi uri zvečer je blo pa konc tega pa si se loh spet mal z drugimi pogovarju. 

To so ble dobre duhovne vaje. Da si mel čas zase v tišini in si bil z ljudmi? 

Seveda. To je blo. Kaj pa si delu ko si bil sam? 91 Moliu, al pa kašno zapel, al 

si se dobu z duhovnikom, da si kšno rekel, al pa z si se loh tkt dobiu 

(animator?) za eno uro pogovarjau kaj je blo teb všeč, kaj ne, kaj bi lahko 

popravl, naslednje leto. 94 Enkrat je blo ko sm vidu, da ne morjo bit cel dan tih, 

da sm jim dal idejo za nasedn let, da je pol dneva tišina, drug del bi bil pa bol 

druženje, al pa delavnice, pa petje pa to. in pol j blo to kukr za naslednje leto. 

Pa mi je blo lusštn, ko sm vidu, kr j bla moja zamisu. 

Pa so vam te duhovne vaje kej pomagale? 

S: 95 Ja tut. Da si se lahko pogovarju, zaupu. Enkt j en duhovnik, sm se mal 

spričku in j vidu, da sm neki žalostn j sam do mene pršu duhovnik pa začel 

pogovor in sva se dobila in sm dal vn, pa je blo takoj laži. Pa j sam to vidu. In j 

91 dejavnosti na 

duhovnih vajah (pogovor 

o življenjskih stvareh, 

prihodnosti, druženje) 

 

 

92 veselje ob udeležbi na 

duhovnih vajah 

 

93 osamosvojitev po 

izgubi staršev je potrebna 

 

 

91  dejavnosti na 

duhovnih vajah 

 

94 veselje ob upoštevanju 

idej za dejavnosti na 

duhovnih vajah 

 

 

 

95 duhovne vaje kot vir 

pomoči 

 

 

 

 

96 omogočanje duhovnih 

Duhovne vaje kot priložnost 

spoznavanja sebe in drugih 

91, 92 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki vplivanja na 

življenjske smernice 93 

 

Duhovne vaje kot priložnost 

spoznavanja sebe in drugih 

91, 92 

 

Možnost soodločanja 94 

 

 

 

 

Duhovne vaje kot vir 

pomoči, umiritve, 

vzpostavljanja odpornosti 

95 
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sam do mene pršou. 

I: 95 Mene je tut uprašau duhovnik kaj si žalostna, sm rekla brata nimam pa je 

reku se bova pogovorla, ša je blo laži men. Pa sm šla radio poslušat pa musko. 

K: Ja js pa nimam tle družine pa sm sama skrbela za kmetijo. 

So vam še pri čem duhovne vaje pomagale? 

I: 95 Še. Men je pomagal, ko sm rekla dons bom to nardila jutr bom to nardila, 

pojutrišnjem bom to in sm vedla zase, kaj moram še narest, dej, dej, dej pa sm 

probala in nardila. In so ti duhovne vaje pomagale da si vidla kaj lahko še 

narediš? Ja, danes, to jutri to. Pa je blo. 

M: Kaj pa je duhovna vaja? Kšna BožJa pot? 

96 Tapr'u sm bla v Bohinju, pa na izlet sm šla večkrat kam pa na Dolenskm, 

Dobrna, Repne. Kako si se počutla? 97 Kr dobr. Pa Avstriji pa v Šmarjeti. Kaj 

ti je ostalo v spominu? Ne vem. Pa so ti kej pomagale? Ko sm v Bohinj bla pa 

sm na en izlet šla pa po kamjih pa sm se matrala da nebi padla pol sm spet tm z 

ladjico pelala pa nazaj. 91 Pa v Bohinju sm k maš tut šla, pa v Šmarjet tut k 

maš pa sm radio poslušala. 

So ti kej pomagale duhovne vaje? 

M: Pomagale. Ne vem, da sm se včas slabo počutila, včas pa dobr. Pa g. župnik 

je mel mašo, pa koncert mi je bla muska všeč. 

I: Men je to ko prideš nekam, tkt ne smeš letat okrog, in se usedeš in vprašaš, 

če lahka banana. Js sm šla k mojem Greget ne, je rojstn dan jemu, smo lepo 

skupej praznoval, vse teta pa strice, pa sm uprašala če lohka banana, pa so rekl 

ja izvoli tmle maš, vzemi pa loh ješ. Pa sm rekla tortica. Pa j rekla tm maš pa 

boš š pol mal, mal pazi. 

B*: Si bla na kšnih duhovnih vajah? Ja. Kaj ti je ostalo v spominu? Vse. Kako 

si se počutla? 97 Sm se dobr počutla. 95 So ti kaj pomagale? Na boljše. 

 

vaj v različnih mestih 

 

 

 

97 dobro počutje na 

duhovnih vajah 

 

 

 

91 dejavnosti na 

duhovnih vajah 

 

 

95 duhovne vaje kot vir 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

95 duhovne vaje kot vir 

pomoči 

97 dobro počutje na 

duhovnih vajah 

Duhovne vaje kot priložnost 

spoznavanja sebe in drugih 

/Večkratne duhovne vaje 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhovne vaje kot priložnost 

za spoznavanje sebe in 

drugih 91 

 

 

 

Duhovne vaje kot vir 

pomoči, umiritve, 

vzpostavljanja odpornosti 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kašni dogodki ki vam posebej velik pomenijo? 

I: 98 Veš kaj, dons smo šel na kavo, pa sm rekla kdo bo pa plaču sm rekla js 

častim. Pa me vpraša zakaj pa, sm rekla to j moja stvar, vse lepo povabim pa 

gremo nekam in smo lepo skupej družina in se počutim dobr. Drgač pa ne. 

T: 99 Da greš mal peš. 

K: Js pa tale greva (kaže na T) v delavnico skupej peš. 

T: Pa nazaj grem tut peš. 

S: 99 Js grem pa s kolesom. 

98  Prostočasna aktivnost  

skupaj z drugimi, imeti 

socialno mrežo, prijatelje, 

druženje z drugimi,  

 

99 rekreacija v naravi 

 

 

Zadovoljevanje  potreb za 

doseganje zadovoljstva 

(98,99 100) 

Dejavnosti za doseganje 

zadovoljstva 
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T: 99 Ja pa mal hodm pa kšnga petelina vidm pa kokoš. 

M nekaj sprašuje o kosilnici, ker imajo novo. 

M je tebi kaj posebej všeč v Barki? 

M: 100 Ja, Berlingo. Pa kombi, ku smo kupl ta siv (op. a. imajo novega). 

 

 

 

100 nova, udobna 

prevozna sredstva 

Kako se moramo ljudje obnašat drug do druzga? 

I: 101 Men paše, da si prjatu, pa da moraš pokazat, da boš nekej naredu za 

njega. Pa da vidiš kaj ti paše, ko ti pa ni všeč, pa pozabiš nanjga. Pozabmo včas 

pomagat Metodu in mu mormo š rečt kej. 

Se spomnete pol da je treba in mu pomagate? Ja. 

T: 102 Pomagaš mu, ne. 103 Pa da se ne tepemo.  

B: Kako se mormo obnašat do drugih? Prijazni al se kregamo? 

T: 103 Krast se tut ne sme drugim. 

B: 102 Prijazni. 

S: Zdele bi na to temo ki so ji glih začel bi mal drgač reku; 104 zadnjič so se 2 

osebe neki zrukale, pa sm reku ne se kregat, pa so rekle js sm tok pa tok stara, 

pa sm reku kaj pa js ka jih mam že čez 50, sm reku ne govor kdo je starejši pa 

kdo ni, dejmo se nehat kregat, kr je blo pa že tega dost, sm bil priča in smo se 

vsi 3 dobil in Matej pa to ni fajn, da se kregajo pa da se šinfa. Da ni ona rekla 

pa un pa tret. Pol sm bil pa js tisti ki je to vidu, kr hitr loh kej ubrne. Pa sm reku 

ja prou če se pa ne znate poment, sm mogu pa glas povdignt in sm ga res sm 

reku, zdej mi pa nehej lagat, sm bil zravn ko sm vaju zaustavu. To sm reku. 

Zdej pa se mi nehite kregat, pa se dejmo zment, kr mam js zdele popoldne sm 

tuki do 17, sem hotu it na kombi. Sm pomagu de se je rešl ni fajn da se 

kregamo no. Js mam slab dan in jim tut povem, sm enkt nesu dol neki za pit ku 

mamo kosilnico in j bil hrib in sm direkt na kamen prletu in me ta noga mal 

boli in tkt vem da mam slab dan, če bo kdo kej reku, če se ne zna dopovedat. 

B: 105 Kako se moramo obnašat drug do drugega? Da se lepo obnašamo.  Kako 

pa to zgleda?  Da smo pridni. Še kaj? 101 Da smo prijatelji. Kako se pa ne 

smemo obnašat? Da smo pridni. 

S: 106 Js bi samo še to dodal, zdele ko j bla tuki naša prijateljica Marinka. Ko 

sm vidu, da ne bo nehala sm se mogu umaknit (Marinka je prej začela s svojim 

pretiranim govorjenjem o kosilnici in traktorju). Kr me je prou začela zbadat, 

pa sm se mogu umaknet. Sm mogu it kja pa ven, samo da je ne bi poslušal. Ko 

enkrat začne se morš umaknt da pol zniža ton, ker drgač bi lahko tut js ji dal tak 

101 biti prijatelj z drugimi 

 

102 medsebojna pomoč 

 

103 pretepanje in ropanje 

je prepovedano 

 

 

 

104 druge poučiti, kaj je 

prav in kaj ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 lepo obnašanje je 

potrebno 

 

 

106 strategija umika, da 

ne pride do prepirov 

 

 

Spoštljiv odnos do vseh 

ljudi, ne glede na 

individualne razlike 101 

 

Oblike nespoštljivega 

odnosa so napačne, 103, 107 

 

Oblika spoštljivega odnosa 

so potrebne 102 

 

Poučevanje drugih o 

socialno sprejemljivem 

vedenju 104 

 

 

 

Oblike spoštljivega vedenja 

105, 108 

 

Asertivnost 106 
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ton pa sm se raj umaknu kukr da bi se zad'ru nazaj. 

T: 107 Ja kregat se ne smemo ane. Ja, 108 sam včasih ga moram mal pomasirat 

(op. a. misli Staneta) mal masaže, po hrbtu. Ja. Mal boljš volje pride. Se mi je 

že večkrat nastavu. 

I: Včasih če men reče asistent krožnike posprav, ajde grem, pa 109 tut sama 

vidm delo, asistentam reče ajde puste me pri mir, sama delo nardim. Pol pa 

prav asistent, kaj bi pa zdej rada, sm rekla kavico, ne danes ne bo kavice bo v 

četrtek kapučino, tako. Ane da nardim use za pospravlat. Js sama vidm ko j 

neki za nardit, 106 pa rečem adijo asistenti, pa skačem po tleh, ko nč ne vejo 

asistenti kaj bi rada. Pa grem  v sobo, ko ne moreš zadržat besed.  Asistent reče 

pa grem. (Stane se pa sam umakne, Ireni pa asistent reče-opomba asistentke B). 

107 kreganje je 

prepovedano 

108 sprostiti prijatelja, da 

se bolje počuti 

 

 

106 strategija umika, da 

ne pride do prepirov 

109 opravljati zadolžitve 

je nujno 

 

 

 

Vedenjska oblika 

spoštljivega odnosa 106 

Kje ste se naučil kaj je prav pa kaj ne? 

I: 110 Js sm se navadla v Jarših v šoli, so rekl to ni prou, to ne bo šlo za v 

delavnice, boš kazen mela, še kave ne bo, maš kazen nimaš kej v delavnico it. 

111 V hiši se tut učite? Ja. 

T: Js sm bla prvo v Mladinski knjigi, sm debele knjige gor nalagala, pa vrtela 

okrog na dile, blazn težko je blo. Sam enkrat sm pa naloge dobila pa sm kr 

zvezde vidla. Kje si se pa naučila, da moramo biti dobri do drugih kot si prej 

rekla itd? 112 Sama sem se mogla. Js sm vsak dan osem ur delala v službi v 

Črnučah. Zdej sem pa pri M. 

S: Js bom pa, kaj sem že hotu. Mogoče sm ž povedu, 113 da sm bil na Sožitju 

in so ble same punce tm, ki so ble tko kot si bil ti tm (op.a. spremljevalec) in ta 

fant ni ubogu enih punc j neki po svoje hotu delat ,midva sva se pa tko 

pogovarjala, pa se je zaklenu in sm reku da naj odklene da mam neki mu za 

povedat, punce so ble pa za vogalom, ko j pa odklenu, sm pa hitr mu nogo 

nastavu, da ni nazaj zaklenu punce so šle pa not. Js pa nazaj dol. In sm jim 

pomagal. Sm nardil dobro delo. (op.a. ista prilika kot pri prvem intervjuju) in še 

od tkt sva z eno na vezi, kki je bla lansko leto z mano. 

B*: Kje si se naučila? Da šivamo vse. 111 A v delavnici? Ja. Ti drugi povejo? 

Ja.  

Se lahko kaj naučite tudi pri maši, v cerkvi od duhovnika? 

I: 114 Veš kaj, sej dons je lepa pridiga bla, sm poslušala, napeta ušesa. De 

mormo prijatli bit, pa da se lahko pomenimo če kej ni prou. 

T: Ja, da poješ, kakšno pesem zapoješ. Sam mi mora en pomagat pol, kr črke 

tamale ne vidm. Razmišljaš kdaj o čem pojejo? Včasih mi je kašna všeč, včasih 

110 šola kot prostor 

učenja pravil 

 

111 skupnost Barka kot 

prostor učenja pravil 

 

112 sam moraš biti 

dovzeten za učenje pravil 

 

113 Sožitje kot prostor 

učenja pravil 

 

 

 

114 sveta maša kot 

prostor za učenje pravil 

Dejavniki vplivanja na 

življenjske smernice 110-

114 
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pa tut ne, veš. 

S: Sej pomagam ejga. Ti bi mogu mal na prakso pridit (hudomušno). Ne vem 

če bi znal pozvont (smeh) 

A ste zadovoljni s svojim živlejnjem? 

T: 116 Ja sem. Včasih sem, včasih pa tut ne. Bi kaj spremnila? Bi, če kšn me 

mal ujezi, pol mi je pa mal težko a veš. 

S: Al pa ti k ne znaš tih, zabremzat, pa te mormo ustavt. Kr vidm, da ne bo 

konca, pol morm pa js neki rečt oprost. (govori nekaj o toaletnem papirju, da ga 

preveč porabi) 

I: 115 Zadovoljna, zadovoljna. Veš zakaj? Svojo sobo mam, pa če bi kej rada 

rečm asistentam grem lahk radio poslušat, pa pravjo pejt, to je pa tvoja stvar, pa 

kavo spiješ. Če pa pravjo počivat, lahko greš pejt gor pa spiš. 

B: 115 Ja. 

I: Sam zadnjič nism bla zadovolnja kr ni radio delau. 

S: Sm ti že povedal. Včasih sm, včasih pa tut ne. 115 Js komi čakam, da bom 

začel z montažo gajbic, ker tega že dolg nism delau, pa zdej mamo nov model 

in to komi čakam. Kr bom sam lahko delal, vse sam. sam model mi bojo nardil 

pol bom pa vse sam, luknje vse. 

B*: 115 Si zadovoljna? Ja. Bi kej spremenila? Ne. 

I: 117 Včasih me moti, kaj bi še loh nardila, pa vprašam, kaj bi še, pa asisteti 

rečejo pejt, tmle še ,tmle še.. Sam asistent mi more rečt. 

 

 

115 zadovoljstvo s svojim 

življenjem 

 

116 pogojna zadovoljnost 

z življenjem (odvisno od 

situacij) 

 

117 opaziti delo, 

zadolžitve 

Zadovoljstvo s svojim 

življenjem v danem trenutku 

115 

Pogojna zadovoljnost z 

življenjem116  

 

 

VPLIV DUHOVNOSTI 

NA KŽ 


