
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika 

Posebne razvojne in učne težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja Cole 

MOTIVI SPREMLJEVALCEV OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU IN CEREBRALNO PARALIZO ZA DELO NA POLETNIH 

TABORIH 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika 

Posebne razvojne in učne težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja Cole 

MOTIVI SPREMLJEVALCEV OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU IN CEREBRALNO PARALIZO ZA DELO NA POLETNIH 

TABORIH 

Magistrsko delo 

 

Mentorica doc. dr. Erna Žgur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom »Motivi spremljevalcev otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in cerebralno paralizo za delo na poletnih taborih« rezultat lastnega 

raziskovalnega dela. 

 

                     Andreja Cole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ko hodiš, 

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova. 

 (Tone Pavček) 
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POVZETEK 

Magistrsko delo raziskuje motive spremljevalcev otrok z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) in cerebralno paralizo (v nadaljevanju CP) za delo na poletnih taborih. 

V teoretičnem delu smo opredelili pojem prostovoljstva in se dotaknili pomena 

prostovoljskega dela za osebe z MDR. Nadaljevali smo z opredelitvijo pojma motivacije, kjer 

smo navedli najpogostejše vplive nagrajevanja na motivacijo. Predstavili smo otroke s 

posebnimi potrebami, podrobneje opisali skupino motenj v duševnem razvoju in cerebralno 

paralizo ter opisali Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček. 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, narejene med 49 prostovoljci, ki so 

kot spremljevalci otrok z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo opravljali delo 

v poletnih kolonijah društev Zveze Sonček. V raziskavi so sodelovali dijaki, študentje in 

zaposleni, z razponom starosti med 16 in 25 leti. Rezultate smo statistično obdelali in jih 

tabelarično ter opisno predstavili. 

Ugotovili smo, da so motivi posameznika za pristop k opravljanju prostovoljskega dela v 

društvih oseb z MDR in CP zelo raznoliki, a najpogosteje vezani na željo po pridobivanju 

znanj. Notranja motivacija in altruizem sta se pri udeležencih izkazala za temeljno gonilo 

prostovoljstva. Ugotovili smo tudi, da se med prostovoljce vključuje veliko več žensk kot 

moških. Razlogi za to so po naših ugotovitvah vezani na osebnostne lastnosti posameznika. 

Skupek empatije, samozavesti, sočutja, nežnosti in zaščitništva, pripisan pretežno ženskemu 

spolu, predstavlja del osebnostnih značilnosti in ključen člen pri sodelovanju v društvih oseb z 

MDR in CP.  

K sodelovanju so mladi največkrat povabljeni s strani prijateljic/jev, znank/cev, ki so se 

kolonij oseb z MDR in CP že udeležili in se v njih dobro, sprejeto počutili. Manj pa je tistih, 

ki se v društvo vključijo zaradi spletnega/časopisnega oglasa oz. so k sodelovanju povabljeni 

na šolski praksi. Potrdili smo, da poznavanje potreb in osveščenost o populaciji oseb s PP 

pomembno vpliva na prostovoljčevo odločitev in prispeva k enakovrednemu vključevanju 

»drugačnih« v družbo. Finančna nagrada posamezniku sicer res predstavlja dodaten zaslužek 

z občutkom koristi, a ne izraža pogoja, vzroka ali motiva za ponovno udeleženost.   

 

Ključne besede: motivi, prostovoljstvo, mladi, motnje v duševnem razvoju, poletne kolonije. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The master's thesis explores the motives of summer camp companions of children with 

intellectual disabilities (IDs) and cerebral palsy (CP). 

In the theoretical part, the concept of volunteering is defined, and the impact of volunteering 

on people with IDs is touched upon. Then, the concept of motivation is explained, as well as 

the most frequent effects rewarding has on motivation. Moreover, children with special needs 

are described, and intellectual disabilities and cerebral palsy are looked into in more detail. 

Afterwards, Sonček – the Cerebral Palsy Association of Slovenia is also presented. 

In the empirical part of the thesis, the results of the research that was carried out on 49 

volunteers who performed work as companions of children with intellectual disabilities and 

cerebral palsy in the summer camps of the Sonček Association are presented. Our research 

participants were high school students, university students and employees between 16 and 25 

years of age. The results were statistically processed, presented in tabular form and described 

in detail. 

The research has shown that the individuals' motives for volunteering to work with people 

suffering from IDs and CP were very diverse, but were most often based on the desire to 

acquire knowledge and skills. The two fundamental drivers characteristic of volunteers in the 

camps were observed to be internal motivation in altruism. Moreover, it has been found that 

the number of female volunteers is higher than that of male volunteers. The reasons for this 

are connected to the personal characteristics of each individual. Empathy, confidence, 

sympathy, gentleness and protectiveness are characteristics that are usually ascribed to 

women and are parts of peoples’ character that prove to be a key component driving people to 

extend a helping hand to associations dealing with people with IDs and CP. 

Most often, young people are invited to participate in such endeavours by friends and 

acquaintances that have volunteered there in the past, felt accepted there and were positive 

about their experience there. Less volunteers decide to join the Association simply due to 

seeing a web/newspaper advert or because they have been invited to participate through their 

school. The thesis confirmed that the knowledge of needs, and having awareness regarding 

the population with special needs influences the volunteers' decision a great deal and 

contributes to the equal integration of people that are "different" into society. The financial 

reward individuals receive does present extra income coupled with a sense of being useful, 



but is not a condition, cause or motive for repeating the individual's participation in the 

camps. 

  

Key words: motives, volunteering, youth, intellectual disabilities, summer camps. 
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UVOD 

O prostovoljstvu danes se veliko govori, poudarja se njegov namen, naloge, dolžnosti in 

pravice, ki jih ima posameznik znotraj njega. Vedno več je govora, osveščanja tudi o osebah s 

posebnimi potrebami, ki so bile nekoč pahnjene na rob družbe in prezrte. Želja po 

sprejemanju, vključevanju »drugačnih« v večinsko populacijo, po bolj odprti in razumevajoči 

družbi, je privedla do prostovoljstva na socialnem in humanitarnem področju. V društvih za 

osebe s posebnimi potrebami si prizadevajo, da bi posamezniki z motnjami v razvoju zaživeli 

čim bolj samostojno. K temu pripomorejo tudi mladi, ki se v času izvajanja poletnih 

terapevtskih kolonij vključujejo kot prostovoljci oziroma spremljevalci otrok, mladostnikov z 

motnjami v razvoju.  

S tovrstnimi izkušnjami in izzivi se srečujem tudi sama, saj sem v prostovoljstvo na 

humanitarnem in socialnem področju vključena že več let. Sprva sem izkušnje pridobivala kot 

spremljevalka otroka s cerebralno paralizo, danes pa jih nadgrajujem z vodenjem in 

usmerjanjem skupin prostovoljcev, ki se kot spremljevalci podajajo na pot, na kakršno sem se 

v začetku tudi sama. Z željo, da bi se za sodelovanje v poletnih terapevtskih kolonijah 

odločalo čim več mladih, tako moških kot žensk, smo iskali motive, ki okrepijo pozitivno 

odločitev za vključitev ali za sodelovanje.  

V teoretičnem delu smo se opredelili na prostovoljstvo in podrobno predstavili njegovo vlogo 

za mlade, za osebe z motnjami v duševnem razvoju in za družbo nasploh. 

Predstavili in podrobneje opisali smo motivacijo, njene vplive na posameznika in 

prostovoljstvo, nadaljevali pa z opredelitvijo oseb s posebnimi potrebami in podrobno 

predstavitvijo motenj v duševnem razvoju, cerebralne paralize. Na koncu smo se dotaknili 

Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček ter opisali njeno delovanje in izvajane 

dejavnosti.  

V empiričnem delu smo raziskali motive za udeležbo mladih v poletnih kolonijah v vlogi 

spremljevalca otroka s cerebralno paralizo. Zanimalo nas je, kaj posameznika poleg želje po 

pomoči drugim ali dejavnega preživljanja časa še vodi k sodelovanju z društvi. Ob tem smo se 

vprašali, ali spol vpliva na udeležbo, kateri spol prevladuje in zakaj je po mnenju anketiranih 

prostovoljcev tako. Želeli smo izvedeti, na kakšen način so se mladi spremljevalci seznanili s 

tovrstnim delom in ali poznavanje populacije oziroma stik z otroki s posebnimi potrebami 
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vpliva na sodelovanje posameznika. Nazadnje smo se oprli tudi na vpliv materialne ali 

finančne nagrade na prostovoljčevo motivacijo za nadaljnje delo in sodelovanje. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 OPREDELITEV PROSTOVOLJSTVA 

Prostovoljstvo opredeljujemo kot humano obliko pomoči osebam na različnih področjih ali 

kot delanje dobrega drugemu in sebi. Prostovoljčeva pomoč je osebna, brezplačna, v delu 

posameznikovega razpoložljivega časa, pri čemer se razvija medčloveška solidarnost. Osebi, 

ki izvaja pomoč prostovoljno, pravimo prostovoljec/ka.   

Prostovoljno delo kreira socialno mrežo, ki ustvarja osebne in socialne identitete udeležencev. 

Izvajanje prostovoljstva posamezniku zagotavlja tudi materialno, informativno in čustveno 

podporo (Findeisen, 2013).  

Po definiciji Zakona o prostovoljstvu (2015) je prostovoljstvo: »družbeno koristna brezplačna 

aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 

kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 

enakopravne družbe.« Poudarjena je definicija brezplačnega dela kot tistega, ki ne zahteva 

prejetja plačila ali katerekoli druge materialne nagrade, ki ni povezano z nikakršno sklenitvijo 

pogodbe o zaposlitvi, in ki pretežno temelji na prijateljskih odnosih. Ramovš (2001) na to 

odgovarja s pojmom uravnovešene motivacije iz samopomoči in solidarnosti, ki je temelj 

dobrega prostovoljstva. 

Deželan in Maksuti, 2011, prostovoljstvo predstavita kot način življenja, ki je vezan na 

človekove vrednote. Odraz vrednot je zaznati v posameznikovi udeležbi pri družbenih 

aktivnostih. Gre za načrtno organizacijo ter izvedbo posameznih aktivnosti, ki zahtevajo 

neprisilno vlaganje truda in časa brez plačila. 

Ta družbeno kakovostna oblika dela zagotavlja krepitev socialne ravni posameznika in 

njegovo sočasno prilagajanje na družbene procese ter delovanje za skupno življenje. Kljub 

vsemu je prostovoljstvo z vidika družbe premalo izkoriščeno (Fištravec in Železnjak, 2012).       

1.2 PROSTOVOLJSTVO MED MLADIMI 

Odločitve mladih za vključitev v prostovoljske organizacije temeljijo na njihovih motivih ter 

razpoložljivem prostem času. Tehtnica odločitve lahko prevesi zaradi nudenja pomoči tistim, 

ki jo potrebujejo, novih poznanstev, spoznavanja novih krajev in osebnega zadovoljstva. 

Vsakdo, ki nudi tovrstno obliko prostovoljske pomoči, se za to osebno odloči.  
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Mladi z delovanjem v prostovoljskih organizacijah ustvarjajo most med formalnimi 

ustanovami, ki zagotavljajo različne (socialne, ekonomske, kulturne, okoljevarstvene) dobrine 

in ljudmi. Gre torej za protiudarec sodobnemu načinu življenja, tekmovalnosti ter 

individualizmu. Z odločitvijo ter pristopom posameznika k prostovoljstvu se izrazi njegova 

aktivna vključenost v skupnost, kar pripomore k večanju socialne mreže za reševanje stisk, 

življenjskih problemov in razvijanje medsebojnega zaupanja (Baumkirher idr., 2012).  

Prostovoljčeva korist in osebno zadovoljstvo se vršita v prostovoljskem delu, v katerem se 

posameznik najde, je zanj najbolj primerno. Na ta način se človeška solidarnost še uspešneje 

razvija, kar pripomore h kakovostnejšemu usmerjanju življenja in preživetja (Ramovš, 2007). 

Mladim tako opravljanje prostovoljskega dela poleg zgoraj navedenega nudi spoznavanje 

sebe, svojih čustev, preizkušenj lastnih meja ter dozorevanje v odraslo osebo (Baumkirher 

idr., 2012). 

Pomembno je, da spoznamo smisel prostovoljstva, ki ne temelji zgolj na delanju dobrega 

drugemu temveč tudi sebi. Vedno so v nudenje pomoči in prostovoljno delo vključeni tudi 

lastni interesi, ki nam dajejo motivacijo za nadaljevanje. Prav uravnovešena obojestranskost 

motivacije ter potreba po solidarnosti je po mnenju Ramovša (2001) ključ do dobrega 

prostovoljstva. 

1.2.1 VLOGA MLADIH ZA PROSTOVOLJSTVO 

Prostovoljstvo je ogledalo družbe, njej pripadnih ljudi ter prikaz družbenih potreb. 

Posameznikovi problemi se tako prek prostovoljstva hitreje rešujejo. Za to pa so večinoma 

zaslužni mladi prostovoljci, katerih želja je stremenje k pristnosti ter složnosti medčloveških 

odnosov, polni družbi in dobrem počutju.  

V raziskavi Indeks civilne družbe (2010) so mladi označeni kot gonilna sila spreminjanja 

odnosov ter preoblikovanja splošne miselnosti. Njihov prispevek, ki v večji meri temelji na 

zagotavljanju socialne pomoči, je zaznan v hitri in dobri odzivnosti na lokalne potrebe, česar 

država ne zmore. Glede na podane ugotovitve so prostovoljci vezivo družbe, ki v duhu 

prostovoljstva ohranjajo ali razvijajo medčloveško solidarnost.  

Ramovš (2001) v svojem delu prostovoljno osebo opredeljuje kot tisto, ki v sebi doživlja 

potrebo po solidarnosti in samopomoči. Samopomoč vidi v smislu osebne koristi, lastnega 

uveljavljanja posameznika, ki svojo stisko uporabi v polnem prizadevanju k pomembnejši 

vlogi sočloveka in družbe.    
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V raziskavi A. Gril (2007) so predstavniki organizacij kot najpomembnejši dejavnik uspešno 

izpeljanega prostovoljskega dela izpostavili motivirane, delavne, potrpežljive mlade 

prostovoljce, ki v večini organizacij nosijo veliko odgovornost.  

Prav to je eden od pomembnejših razlogov za vse večjo udeleženost, aktivnost mladih v 

prostovoljstvu v zadnjih 16 letih.  

Mladi prostovoljci so največkrat skrbniki zadev, ki bi naj bile sistemsko že urejene, pa niso. 

Lahko bi rekli, da mladi prek prostovoljnega opravljanja stvari izražajo neke vrste uporništvo 

zoper trenutne družbene razmere in težijo k njihovemu preoblikovanju. Prostovoljstvo je 

vendarle odsev družbe in njenih potreb. S tem dokazujejo lastno zainteresiranost in dejstvo, da 

jim je mar.  

Po besedah S. Šifkovič Vrbica in A. M. Ravnik (2010) so prostovoljci lahko tisti, ki 

pripomorejo k oblikovanju dobrih strokovnih  rešitev, saj izhajajo iz svojih izkušenj ter lastne 

intuicije, kar posledično privede do uspešnega reševanja družbenih problemov. Primer dobre 

prakse se kaže na področju socialnega varstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti namreč redno razpisuje precej programov, ki so nastali iz prostovoljskih 

potreb in stisk ob izvajanju programov. Še en dokaz, kako pomembna je vloga mladih za 

napredek in razvoj prostovoljstva ter družbenih razmer.    

Mladi so kot prostovoljci organizirani na različnih področjih (delovanje v kolonijah, 

raznoraznih taborih, skupinah za samopomoč ipd.). Ponekod v Sloveniji si delovanja družbe 

brez njih ne gre predstavljati, saj verjamejo v boljši jutri, iščejo rešitve in jih uresničujejo z 

namenom lepšega življenja v skupnosti. Neposreden stik z ljudmi jih bogati z informacijami, 

ki pripomorejo k sprejemanju kvalitetnejših družbenih odločitev in zakonodaje (Jamšek idr., 

2015).   

1.2.2 VLOGA PROSTOVOLJSTVA ZA MLADE 

Med najpomembnejše vrednosti prostovoljskega dela so v raziskavi A. Gril (2007) dijaki prek 

lastnih izkušenj uvrstili doprinos novih znanj, prijateljstev in znanstev. Mednje so prav tako 

všteli možnosti lastne izbire dela, večjo odgovornost ter lažji korak na poti do zaposlitve.  

Izrazita vloga prostovoljstva se izkazuje v ustvarjanju socialnih mrež, katerih smisel je 

izoblikovanje socialne in osebne identitete. Znotraj omrežja se spletajo medsebojni odnosi, ki 

ustvarjajo možnosti za sodelovanje in recipročnost. Hkrati daje prostovoljcu in prisotnim 
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okrog njega informacijsko, čustveno in materialno podporo. Krepitev podporne moči oziroma 

mrež ustvari okolje, naklonjeno prostovoljčevemu družbenemu položaju in samospoštovanju 

(Findeisen, 2013). 

V ameriški raziskavi so mladi prostovoljci kot koristi njihove izkušnje v prostovoljstvu, poleg 

že zgoraj navedenih, izpostavili kakovostnejše reševanje problemov in višje zastavljanje 

lastnih ciljev, k čemur pripomorejo številne izkušnje pri raziskovanju lastne identitete. 

Pomanjkljivost ugotovitev je le v tem, da so v raziskavo vključeni zgolj prostovoljci, ne pa 

tudi tisti, ki prostovoljskega dela ne opravljajo, torej so primerjave z njimi onemogočene 

(Musick in Wilson, 2008). 

Jamšek (2013) v svojem delu omenja in povzema ugotovitve R. Bolles in S. Žorga, ki 

opisujeta  pridobivanje različnih znanj opravljanja prostovoljstva. Skupna izpostavljena 

spretnost je osebnostna rast, ki prinaša samostojnost, kreativnost in lojalnost vključenemu 

posamezniku. 

Da je prostovoljstvo omogočanje osebnostnega spoznavanja in dozorevanja, se strinjajo tudi 

Baumkirher, Modic in M. Merhar (2012). Opravljanje odgovornih in kompleksnih del v 

družbeno korist jih pripravi na prihodnost, življenje. 

Ameriške raziskave s področja prostovoljstva, ki so strnjene v delu The Health Benefits of 

Volunteering (Grimm, K. Spring in Dietz, 2007), so poleg zgoraj navedenih dejstev zabeležile 

pozitivne vplive prostovoljskega dela tudi na fizično zdravje in dobo umrljivosti 

posameznika, ki nudi pomoč, v primerjavi s tistim, ki je ne. Izkazalo se je, da so prostovoljci 

na splošno  telesno bolj zdravi, dlje časa živijo in so zadovoljni z življenjem.        

A. M. Kos (1999) je s skupino soavtorjev pripravila obsežno raziskavo na temo prostovoljstva 

in rezultate primerjala z ameriškimi rezultati, raziskavami v Združenih Državah Amerike. 

Raziskave v ZDA so kot učinke prostovoljskega dela za mlade izrazile osebnostno rast in 

razvoj, intelektualni razvoj in šolski uspeh ter socialno rast. Poudarili so razvijanje uporabe 

šolskih znanj v obravnavi življenjskih problemov in stisk, povečanje zanimanja za druge, 

strpnosti do kulturno in socialno različnih ter širjenje izkustvenega in spoznavnega obzorja. 

Prostovoljstvo mladih lahko opredelimo kot vez med javnim in zasebnim, ki se kaže v 

dobrobiti družbe, kot javnega, in posameznika, s področja zasebnega. Mladim namreč 

omogoča vsestransko osebnostno spoznavanje in dozorevanje, kar jih pripravi na nadaljnje 
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življenje. Pridobivanje socialnih, komunikacijskih, organizacijskih veščin, znanje ter izkušnje 

omogočajo opravljanje odgovornih del za skupno dobro. Pridobljene veščine, kot so 

fleksibilnost, iznajdljivost in druge, lahko uporabijo na svoji poklicni poti ali na drugih 

interesnih področjih. Udejstvovanje v prostovoljstvu poleg zgoraj navedenega nudi koristno 

preživet prosti čas, širjenje ali oblikovanje socialne mreže ter krepitev lastne koristi in 

samozavesti (Baumkirher idr., 2012). 

Leta 2005 je potekala raziskava na temo prostovoljstva v Sloveniji. Z njo so A. Gril in 

sodelavci (2007) želeli pridobiti zanesljive podatke o razsežnostih, značilnostih, ovirah 

prostovoljskega dela ter potrebah, ki se tekom izvajanja pojavljajo. Spraševali so se o koristih 

prostovoljstva, ki jih mladi vidijo in na podlagi katerih se odločajo za nadaljnje sodelovanje. 

Kot najpomembnejše so izpostavili doprinos novega znanja, veščin, ustvarjanje novih vezi ali 

znanstev. Pomembnost so pripisali tudi pridobivanju odgovornosti in hitrejšim zaposlitvenim 

možnostim. Interpretacijo so zaključili s sklepom, da so novosti, bodisi na področju znanja ali 

znanstev, tiste, ki so poleg občutka samostojnosti in pridobivanja referenc, ključne pri 

odločanju za pristop k prostovoljstvu.     

K. Drljić in V. Kiswarday (2016) navajata tri možnosti, zaradi katerih naj bi se študentje 

odločali za prostovoljno delo z osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Žene 

jih lahko veliko zanimanje s področja inkluzije in želja po dejavni vključitvi uresničevanja 

inkluzivnih vrednot. Motiv vidita v osmišljanju teorije na podlagi konkretnih izkušenj ali 

usmeritvi posameznika na poklicno pot.  

O prostovoljčevem zavzemanju za čim večjo vključitev OPP v socialno okolje govori tudi M. 

Plevnik (2018) v svojem magistrskem delu, ki je temeljilo na anketiranju srednješolske 

populacije, vključene v prostovoljsko delo z osebami z MDR. Prav tam potrjuje dijakovo 

pozitivno dojemanje prostovoljskega dela z OPP in mladostnikovo prepoznavanje koristi 

vloženega truda za večjo socialno vključenost OPP. Dodaja, da se dijaki med osebami z MDR 

dobro počutijo in pridobijo na čuječnosti.     

1.2.3 PROSTOVOLJSTVO PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

A. Mikuš Kos (1999) navaja, da je prostovoljstvo za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) izjemnega pomena. Kaže se v vzpostavljanju in krepitvi socialnih 

odnosov, ki so med prostovoljcem, ki nudi ter osebo, ki sprejema pomoč, povezovalen člen.       
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Prostovoljec med opravljanjem prostovoljstva pridobi ogromno izkušenj, ki gradijo njegovo 

notranjost. Takrat začne na osebe s primanjkljaji gledati drugače - sproščeno, z 

razumevanjem, jih sprejema, spusti blizu sebe. Osebe potrebne pomoči tako ne ostajajo zgolj 

na robu naše zavesti ali vsakdana, temveč vstopijo v svet z nami. 

Tako kot oseba, ki prostovoljno delo nudi, doživlja pozitivne izkušnje tudi oseba z MDR, ki je 

prejemnik pomoči. Mladi prostovoljci z nudenjem sebe in svojega časa osebam z MDR 

pomagajo kvalitetnejše, na različne načine preživljati prosti čas, razvijati raznovrstne interese, 

graditi zaupljiv odnos, vzpostavljati in ohranjati stik z množico ter izražati lastna mnenja in 

stališča, če jim njihove sposobnosti to dopuščajo (Podrekar in Končar, 2011).  

Osebe s posebnimi potrebami, med katere so uvrščeni tudi posamezniki z MDR, so velikokrat 

brez prijateljev iz vrstniških vrst ali socialno izključeni, kar potrjuje slovenska raziskava, 

izpeljana na eni od osnovnih šol. Osebe brez posebnih potreb zaznavajo osebe z MDR kot 

osamljene, brez prijateljskih vezi s sovrstniki, nepriljubljene, istočasno pa jih odklanjajo, ne 

sprejemajo (prav tam). 

Pomanjkanje prijateljskih vezi med vrstniki vpliva na komunikacijske veščine, čustva in 

razvoj oseb z MDR. M. Plevnik (2018) v raziskavi ugotavlja, da so prostovoljne osebe za 

otroke z MDR ključ do boljše komunikacije, pozitivnega razpoloženja in občutka lastne 

vrednosti. V njih vidijo svoje prijatelje, razumevajoče sogovorce, zaupnike, s katerimi želijo 

obdržati stik in se družiti. Napredek so zabeležili tudi v komunikaciji z drugimi ljudmi, saj jim 

je bilo pred prihodom prostovoljca zelo težko vzpostaviti stik in se pogovarjati z neovirano 

okolico.     

A. Mikuš Kos (1999) ugotavlja, če se otroci ob druženju z mladimi radi poistovetijo z 

njihovim načinom vedenja, oblačenja, navad. Pogosto so jim vzor, model in vez, s katero so 

radi v interakciji.   

Kot prostovoljne osebe se po mnenju J. Segal in Robinson (2018) lahko priključijo tudi osebe 

s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), invalidne osebe in s tem koristno zapolnijo svoj 

prosti čas, razvijajo socialno mrežo, se počutijo koristne za okolico in s tem pozitivno 

vplivajo na svoje počutje, zdravje. Organizacije potrebujejo pomoč pri pisanju, grafičnem 

oblikovanju, urejanju elektronske pošte in drugih spletnih nalogah, kar je v današnji digitalni 

dobi dosegljivo tudi OPP, invalidnim osebam.  
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O pozitivnih vplivih prostovoljstva na osebe z invalidnostjo kot ponudnikov pomoči govorijo 

tudi Arnstein in sodelavci (2002), ki v raziskavi, kot posledico nudenja pomoči invalidne 

osebe, potrjujejo zmanjšano stopnjo invalidnosti, bolečin in depresije.    

A. Ajdovec (2011) vlogo prostovoljca oseb z MDR in CP opiše kot spremljevalca 

mladostnika, ki mu nudi pomoč na različnih področjih (negi, higieni, oblačenju, slačenju, 

hranjenju, premikanju ipd.), hkrati pa je njegov prijatelj, zaupnik, motivator, zgled in 

usmerjevalec. Skrb prostovoljca je usmerjena k aktivnemu vključevanju mladostnika v 

skupino glede na svoje zmožnosti, potrebe in želje, sam s svojo osebnostjo pa je tisti, ki 

soustvarja pogoje za izvedbo tabora in medosebne pogoje.        

1.3 MOTIVACIJA 

Motivacija je vzbujanje hotenj (motivov), nastalih v človeški notranjosti ali v njenem okolju 

na podlagi potreb, ki usmerjajo človekovo delovanje k cilju. Prisotnost motivov povzroči 

zadovoljstvo in motiviranost za delo (Uhan, 2000). Gre torej za silovito in zapleteno moč, ki 

sproža naša dejanja. Posledica sile motivacije so dejanja, na katera lahko vpliva več možnih 

motivov (Kim, 2001). Moč motivacije je odvisna od privlačnosti cilja, sposobnosti 

posameznika in verjetnosti, da ga bo dosegel. Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje 

(Černetič, 2007). 

Motivacija je deljena na dva dela, notranjega in zunanjega, ki pa morata skladno delovati, se 

enakovredno prepletati za brezhibno delovanje. Časovno intenzivnejša je notranja motivacija, 

saj se opira na razvoj lastnih sposobnosti, obvladovanje nekih spretnosti in širjenje interesov, 

kar spremlja užitek, spontanost in ustvarjalnost (Blazinšek idr., 2010).    

B. Kos (2015) razlaga izvor besede motivacija, ki izhaja iz latinske besede movere (motiv), z 

gibati se. Motivacija je torej neko gibanje oziroma vodilo, ki človeka žene k dosegi cilja, 

kljub oviram, ki se mu vmes pojavijo.  

Možina idr. (2002) so prepričani, da je motivacija povezana s človekovim delom. Strinjajo se, 

da je prepletena z vsemi dejavnostmi, ki jih izvajamo, tudi s spanjem. Zato ni aktivnosti, ki je 

ne bi iz ozadja vodila motiviranost. Ta pa je odvisna od smeri in intenzivnosti motivacije, 

lastnosti motivacije. Nekdo je za izvedbo dejanja motiviran, ko si tega zares želi in je vanj 

usmerjen. Kvaliteto in kvantiteto dejanja pa vodi intenzivnost motivacije. Z intenzivnostjo 

motivacije se premo sorazmerno veča ali manjša aktivnost dejanja (Lipičnik, 2002). 
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Prostovoljsko delo je tipičen primer dejavnosti, v katero se posameznik vključi zaradi notranje 

motivacije. Ta izvira iz posameznikovih potreb, vezanih na pričakovano povračilo vrednosti 

za njegov vložen trud, navadno v nematerialni obliki (Blazinšek idr., 2010).  

Okoliščine, ki omogočajo mladim, da v svojem delu najdejo zadovoljstvo in določene koristi, 

vplivajo na vztrajanje pri samem prostovoljskem delu. Ob tem ne smemo pozabiti opozoriti 

na mlade, ki so jim osnovni prostovoljski vzgibi pomembni v manjši meri, zaradi prevlade 

koriščenja lastnih koristi (Mikuš Kos, 1999).      

1.3.1 MOTIVI MLADIH ZA PROSTOVOLJSTVO 

V raziskavi S. Konrath idr. (2011) ugotavljajo, da so prostovoljčevi motivi za delo usmerjeni 

v lastne interese - samozaščita, samozadostnost, napredovanje v karieri in iskanje izhoda iz 

lastnih težav. Prisotna je tudi usmerjenost v osebe, ki se kaže kot želja pomagati drugim in 

sočustvovati z ljudmi v stiski.    

Motiviranost se po poročanjih avtorjev deli na pasivno in dejavno. Navdušenje za 

prostovoljstvo se med mladimi lahko vname prek raznih člankov, radijskih in televizijskih 

oddaj, promocij društev, ustanov in organizacij, ki potrebujejo prostovoljno pomoč. Motiv je 

lahko zgolj želja po druženju s prijatelji, sorodniki, drugimi prostovoljci, saj so ti vzrok za 

navdušenje in pristop k opravljanju prostovoljskega dela. Gre torej za aktiviranje pasivne 

motivacije. Raziskave so pokazale, da se v prostovoljstvu bolj najdejo in pri tem vztrajajo tisti 

posamezniki, ki imajo od njega več koristi in pozitivno stališče. Vendar pa se zgolj motivi za 

osebnostni razvoj niso izkazali kot pomemben dejavnik pri ohranjanju motiviranosti za 

prostovoljsko delo. Močni interesi se skrivajo v želji po strokovnem izpopolnjevanju znanja in 

izkušenj, sklepanju novih znanstev in prijateljskih vezi, v želji po spoznavanju delovanja 

same organizacije, boljšem počutju, večjem obvladovanju komunikacijskih spretnosti (Rupert, 

2013). 

Nekatere mlade k prostovoljstvu žene motiv iskanja nečesa novega, želja po spremembi in 

lastna pripravljenost za dejavno državljanstvo. Motivira jih cilj, spremembe, do katerih 

prihajajo na različne načine, z vloženim trudom in izhajanjem iz že znanega. Dejavnost, ki jih 

povleče iz dnevne rutine, opravljajo z veseljem in ponosom (Rupert, 2013).         

A. Mikuš Kos (1999) v svoji raziskavi navaja, da je zadovoljstvo neposrednih uporabnikov in 

pozitivna povratna informacija tisto, kar mlademu da moč in vzvod za vztrajanje pri 
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sodelovanju ter izvajanju prostovoljskega dela, pri čemer imajo velik vpliv mentorji oziroma 

organizatorji s svojim pristopom, vedenjem. 

Motivi posameznikov ali skupin za vstop oziroma priključitev k prostovoljskemu delu so 

različni. Raziskovanje motivacijskih in socio-ekonomskih okoliščin je pokazalo, da se kljub 

kategorizirani raznolikosti motivov pojavljata človekoljubje in lastni interes v neločljivem 

tandemu pri vseh (Rupert, 2013).            

1.3.2 NAGRAJEVANJE IN VPLIV NAGRAJEVANJA NA MOTIVACIJO 

Odločitev, motivacija za prostovoljstvo je najpogosteje vezana na altruistične motive, ki 

predstavljajo željo po nudenju nesebične pomoči sočloveku v stiski. Za nudeno ne 

pričakujemo nagrade (Mesec, 2000). Kennett (1980) pa meni, da je v praksi posameznik 

vedno nagrajen na svojstven način. Nagrado in s tem pomemben vpliv na posameznika lahko 

predstavlja nematerialna dobrina, ki jo udeleženi v prostovoljstvu prejme, pridobi tekom 

opravljanja prostovoljskega dela, kar ruši čisto obliko altruizma.    

K dvigovanju motivacije prispeva potrjevanje našega uspeha. Za to pričakujemo pohvalo ali 

nagrado. Ochman in Jordan (1997) navajata različne oblike nagrajevanja: praznovanje dneva 

prostovoljcev, čestitke ob rojstnem dnevu, navedba prostovoljčevega imena v letnem poročilu 

organizacije, pomoč pri osebnem razvoju; med njimi pa ni denarne nagrade. To poudari A. 

Gril (2007), ki navaja, da ta način uporablja kar 24 % prostovoljskih organizacij.  

Prostovoljci prejmejo plačilo glede na izpeljano dejavnost, projekt ali pa so plačani za 

določen čas opravljanja dejavnosti (na dan, na teden, na mesec). P. Bačnik (2006) potrjuje, da 

je v neprofitnih organizacijah lahko motivacijsko sredstvo tudi denar, istočasno pa opozarja 

na omejitve denarne porabe in daje prednost iskanju drugih motivov. 

Denny (1993) v svojem delu izpostavi tri pomembne spodbude, ki človeka motivirajo, ženejo 

k izvajanju dejavnosti in vztrajanju. Te tri so zadovoljstvo, priznanje in denar. 

Zakon o prostovoljstvu (2015) v drugem odstavku 5. člena navaja, da se za prostovoljno delo 

ne šteje brezplačno opravljanje dela: 

➢ pri katerem se prejme plačilo, katerokoli drugo premoženjsko korist ali nagrado, 

➢  če je zanj potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi, 

➢  če je temelj opravljanja vezan na pravni posel, ki ga ne določa ta zakon,  

➢ ki ga opravlja oseba, ki je z iskalcem pomoči v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih, 
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➢ z namenom strokovnega usposabljanja posameznika (volontersko pripravništvo), ki 

nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, da se v prostovoljstvu ne predvideva finančnega ali 

materialnega nagrajevanja posameznikov. Kljub temu pa je v 34. členu Zakona o 

prostovoljstvu zabeležena izjema, tako imenovana nagrada za izjemne dosežke. Nagrado do 

višine 500 € lahko izda prostovoljska organizacija pod pogoji, ki so zabeleženi v njihovem 

splošnem aktu. V njem so zabeležena merila, ki opredeljujejo izjemne dosežke pa tudi 

postopek in način izbora posameznika (Zavod za upravno poslovanje, 2017). 

Motivacijo v osnovi spodbudi soodvisnost delovanja notranjih in zunanjih dogodkov. 

Pozitivne ali negativne izkušnje, ki jih pridobivamo iz okolja, sodijo med zunanje dogodke, 

konkretneje gre za zvok, nagrado, denar, vonj ipd. Prav ti so izvor notranje in zunanje 

motivacije posameznika na podlagi spodbud, nagrad in pohval (Kobal in Musek, 2009). 

A. Mikuš Kos (1999) izpostavi ugotovitev, vezano na njeno raziskavo, in sicer da je za 

prostovoljce največja nagrada vidno izraženo zadovoljstvo ljudi, katerim nudijo pomoč in 

neposredna zahvala, pohvala za prostovoljčev trud. Kljub temu je priprava in podelitev 

socialnih nagrad ter priznanj v zahvalo posameznikom prostovoljcem organizatorjeva 

dolžnost.  

1.4 OPREDELITEV MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU IN PRIDRUŽENIH 

MOTENJ 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) osebe s posebnimi 

potrebami opredeljuje v skupine otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z  

govorno-jezikovnimi motnjami, slepoto in slabovidnostjo, čustveno-vedenjskimi motnjami, z 

gluhoto in naglušnostjo, dolgotrajno bolnih in gibalno oviranih, z motnjami avtističnega 

spektra ter z motnjami v duševnem razvoju. 

Motnje v duševnem razvoju opredeljujemo na podlagi več znanih kriterijev, saj so značilnosti 

oseb s tovrstnim primanjkljajem zelo raznolike. Opredelitve se med seboj nekoliko razlikujejo 

zaradi različnih pogledov raznoterih strok (psihologija, medicina, sociologija, pedagogika, …) 

na motnjo. Motnje so namreč v neprestanem razvoju, kar posledično privede do spreminjanja 

definicij, pojmovanj.  
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Motnje v duševnem razvoju so opredeljene glede na mednarodno priznane klasifikacijske 

sisteme, ki skupno zajemajo primanjkljaje na področju intelektualnih sposobnosti in 

prilagoditvenih spretnosti. Sistemi so naslednji: 

➢ Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, peta izdaja (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V), 

➢ Mednarodna klasifikacija bolezni, deseta izdaja (MKB-10), 

➢ Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD) ( Žerak in Masten, 2018).  

Leta 2010 je bila s strani Ameriškega združenja za intelektualne in razvojne motnje podana 

zadnja definicija motenj v duševnem razvoju, ki pomembnim omejitvam na področju 

intelektualnega funkcioniranja in visokemu odstopanju na področju prilagoditvenega vedenja, 

dodaja starostno omejitev. Primanjkljaj, ki omejuje posameznikovo področje praktičnih, 

konceptualnih in socialnih spretnosti, nastane pred 18. letom starosti (AAIDD, 2015).  

Odstopanja na področju intelektualnega funkcioniranja se odražajo pri akademskih veščinah, 

reševanju problemov, abstraktnem mišljenju, načrtovanju, presojanju. Stopnjo pomembno 

znižanih intelektualnih sposobnosti se potrdi glede na podano klinično oceno in rezultat 

individualnih standardiziranih testov inteligentnosti (Carr, Linehan, O'Reilly, Walsh, 

McEvoy, 2016).  

N. Vovk Ornik (2015) izpostavi razvojno motnjo kot nevrološko pogojeno motnjo v delu 

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

potrebami. Skupine otrok z razvojno motnjo loči po stopnjah na lažjo, zmerno, težjo in težko 

MDR.  

Motnjam v duševnem razvoju kot primarni motnji so najpogosteje pridružene zdravstvene in 

druge težave. Mednje so uvrščene gibalna oviranost, epilepsija, motnje na emocionalnem in 

vedenjskem področju, senzorične motnje, govorno-jezikovni in širši komunikacijski 

primanjkljaj, vidni in slušni primanjkljaj. Nezanemarljiva je tudi vloga razvitosti socialnih 

spretnosti, ki vsebujejo številne medosebne odnose, kot odraz posameznikove starosti oz. 

zrelosti (McEroy, 2017; v Žgur, Lemut in Jerman, 2018). 
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1.4.1 CEREBRALNA PARALIZA  

Pojem cerebralne paralize je opredeljen kot motnja drže in gibanja. To pogosto spremljajo 

pomembna odstopanja v spoznavnih funkcijah, sporazumevanju, občutenju, govoru, 

hranjenju, vedenjske motnje in epilepsija (Damjan in Groleger Sršen, 2010). E. Žgur (2017) 

dodaja, da gre za sicer vseživljenjsko motnjo drže in ravnotežja, ki pa ni progresivna. 

Rosenbaum in Rosenbloom (2012) CP pripisujeta težave, ki se dotikajo področja senzorike, 

kognicije, percepcije, vedenja in komunikacije. Kot najpogostejše pridružene motnje navajata 

epilepsijo in pojav sekundarnih težav mišično skeletnega sistema.  

Cerebralna paraliza je opredeljena kot trajna, nenapredujoča možganska ohromelost ali 

okvara. Opisana je kot motnja gibanja in položaja telesa, kar pa ne pomeni, da se ne 

spreminja. Opredelitev pojma je več, vsem pa je skupno, da gre pri cerebralni paralizi za 

poškodbo možganov, ki se pojavi pred, med ali po porodu, v prvih dveh letih. Stopnje in 

mesta oškodovanosti so različne, kažejo pa se na motoričnem ter intelektualnem področju 

(Kržišnik, 2014).    

Cerebralna paraliza je med boleznimi otroštva, zaradi katerih so posamezniki telesno in 

psihosocialno zelo ogroženi, najpogostejša (Žgur, Vogel, Černetič, Dobrinja, Marsetič in 

Žabkar, 2007). Kržišnik in sodelavci (2014) ugotavljajo, da pojavnost otrok s CP variira med 

2,0 in 2,4 na 1000 živorojenih otrok in se ne spreminja; v Sloveniji natančneje 2,2 otroka s CP 

na 1000 živorojenih.   

Kramberger, Molični, Merc (2009) izpostavljajo napredovanje medicine v zadnjih letih, 

opozarjajo na blag porast obolelih s cerebralno paralizo. Razloge za to iščejo v povečanem 

številu nedonošenčkov in preživelih novorojenčkov z nizko porodno težo. Poškodbe 

možganov pri CP zajamejo motorični sistem, rezultat tega je slabša motorična sposobnost 

koordinacije in ravnotežja, prisotnost abnormnih gibalnih vzorcev ali kombinacija teh motenj 

(Miller in Bachrach, 2006; Dolenc, 2012, v Žgur in Batista, 2017).   

1.4.1.1 OBLIKE CEREBRALNE PARALIZE 

Cerebralno paralizo ločimo glede na prevladujoče motorične prizadetosti delov telesa: 

- spastične oblike (tetraplegija, diplegija, hemiplegija, redkeje monoplegija in triplegija), 

- ataksično obliko, 

- diskinetično obliko, 
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- hipotonično obliko (Kržišnik, 2014). 

Izmed vseh oblik cerebralne paralize je spastična najpogostejša. Povzroča togost v rokah, 

nogah, trupu (Ulčar Ivančič in Kovačič, 2017). Oseb s spastičnim tipom cerebralne paralize je 

okrog 80 % primerov (Kramberger, Molični, Merc, 2009). 

Spastično obliko cerebralne paralize Kržišnik s sodelavci (2014) razloži v odvisnosti od 

prizadetega dela telesa: 

- Hemiplegija: gre za prizadetost ene polovice telesa, navadno z višjo parezo zgornje 

okončine. Pogosteje se pojavi na desni strani, v 60-70 % vzroka perinatalne okvare. B. 

Ravlić (2013) jo označuje kot najpogostejšo obliko izmed vseh naštetih. Izraža se v 

nehotenih gibih paraliziranih udov.   

- Diplegija: izrazitejše prizadeti sta spodnji okončini, zgornji sta manj. Pojavnost krčev, 

motenj v duševnem razvoju oziroma pridruženih oviranosti je nižja. 

- Tetraplegija (ali obojestranska hemiplegija): gre za parezo vseh okončin (prizadetost ene 

strani lahko močnejša kot druga), ki jo spremlja zelo slaba kontrola trupa. Levitt (2004) 

poudari, da gre za težjo obliko cerebralne paralize, ki ji pogosto sledita epilepsija in 

kognitivni primanjkljaji.   

Ataksična oblika (ali cerebelarna paraliza) cerebralne paralize je redkega pojava (6 %). 

Izkazuje se kot posledica perinatalne hipoksije pri nedonošenčkih in hidrocefalusa, ki 

simetrično zajame celo telo. Zanjo je predvsem v začetku značilen zaostanek v motoričnem 

razvoju, motnja ravnotežja in koordinacije (Kržišnik idr., 2014), kar otroku otežuje 

opravljanje natančnih in hitrih gibov. Glede na populacijo oseb s cerebralno paralizo je njena 

pojavnost okrog 5 do 10 % (Kesič, 2010). A. Radšel in M. Jekovec Vrhovšek (2014) 

ugotavljata pojavnost ataksije izražene pri 1,3 % otrok s cerebralno paralizo. 

Kasneje se pri ataksični obliki lahko pojavi intelektualna prikrajšanost, ki je pogojena z 

vizualnimi in perceptivnimi problemi oseb s tovrstno obliko cerebralne paralize (Levitt, 

2004). Lahko prihaja tudi do motenj v govorni ekspresiji, kot dizartrija govora (Žgur, 2007).   

Diskinetična oblika cerebralne paralize se deli na horeoatetično in distonično obliko, ki pa ni 

tako pogosta (7-12 %). Prva se izraža, če je gibanja preveč, druga, če ga je premalo. Pogoste 

pridružene težave se izražajo na področju sluha ali govora (Kržišnik idr., 2014). 
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Hipotonična (ali mešana oz. nerazvrščena) oblika cerebralne paralize navadno izhaja iz 

hude hipoksično-ishemične encefalopatije (HIE) in se pojavi pri manj kot 1 % otrok (Kržišnik 

idr., 2014). E. Žgur (2007) izpostavlja, da gre pri tej obliki največkrat za pojav spastičnosti 

mišic z nehotnimi gibi.  

K. Kesič (2010) omeni tudi atetoidno obliko cerebralne paralize, ki se izraža v nehotenih 

gibih, nestabilni drži in hoji. Pogostost nekontroliranega gibanja se v primerih silnejših, 

intenzivnejših čustvenih stanj, lahko poveča. Zaradi omejenosti nadzora mišic govornega 

aparata so pogostejše tudi težave z govorom, ki jetežko razumljiv. Glede na populacijo oseb s 

cerebralno paralizo je njena pojavnost okrog 10 do 20 % . 

1.4.1.2 PRIDRUŽENE TEŽAVE 

Cerebralna paraliza se kaže v motnjah koordinacije, drže in gibanja (Radšel in Jekovec 

Vrhovšek, 2014). Pogosto pa se pridružijo še druge težave,  ki vplivajo na posameznikov 

kognitivni, socialni in emocionalni nivo funkcioniranja (Žgur, 2007). Osebe z visokimi 

umskimi primanjkljaji imajo pogosto pridružene težave, medtem ko višje umsko sposobne 

osebe ne (Kržišnik idr., 2014). Pridružene težave, ki so zelo pogoste:   

a) Intelektualni primanjkljaj 

Pogost spremljevalec cerebralne paralize, ki vpliva na posameznikovo področje 

pomnjenja, učenje novih veščin, logično mišljenje, procesiranje in organizacijo 

informacij. Omenjene omejitve se pojavljajo pri 50 % otrok s cerebralno paralizo. 

Težji intelektualni primanjkljaji so prisotni pri 25-30 % populacije otrok s cerebralno 

paralizo (Mclntyre, Morgan, Walker in Novak, 2011). Kržišnik idr. (2014) navedejo 

hemiplegijo kot obliko CP, pri kateri se najpogosteje pojavi duševna manj razvitost z 

možnostjo senzornih okvar (vid, sluh, govor).  

 

b) Epilepsija  

Izraža se kot posledica poškodbe tistega dela možganov, ki je povzročila motnje 

gibanja in ostale oviranosti (Radšel in Jekovec Vrhovšek, 2014).  Pojavlja se med 30-

50 % otrok s cerebralno paralizo (Kramberger idr., 2009). Mclntyre idr. (2011) 

navajajo podatek 30 % otrok, ki jim poleg cerebralne paralize kakovost življenja kroji 

spremljajoča težava. Kržišnik idr. (2014) navajajo, da je epilepsija najpogostejša 

pridružena motnja spastične oblike CP, in sicer tetraplegije (več kot 90 %), pojavlja se 
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tudi pri hemiplegiji. A. Radšel in M. Jekovec Vrhovšek (2014) dodata, da se pojavnost 

epilepsije sorazmerno povečuje z naraščanjem stopnje cerebralne paralize.  

 

c) Senzorični primanjkljaj  

Pojavi se zaradi poškodbe možganov v parietalnem režnju. Ta predel je namreč 

odgovoren za interpretacijo in predelavo senzoričnih informacij – zaznavanje, 

občutenje idr. Izraža se v obliki pomanjkljive zaznave dotika, gibanja, ravnotežja, 

pritiska, pozicije telesa in njegovih posameznih delov (Žgur, 2011). Illingworth (1987, 

v Hočevar, 2001) senzorno-perceptualne primanjkljaje opiše kot neskladje gibalnega 

odgovora na senzomotorične informacije, kar se odraža na sedmih področjih 

(planiranju gibanja, bilateralni koordinaciji, dominantnosti leve in desne, zavedanju 

svojega telesa, vizualno-gibalni integraciji in reakciji drže ter ravnotežja).   

 

d) Motnje vida in sluha 

Pri posameznikih s cerebralno paralizo se motnje vida lahko kažejo kot daljnovidnost 

ali kratkovidnost, težave fokusiranja, daljšega osredotočanja na aktivnost, škiljenje ali 

slepota (Zaviršek, Kačič, Krstulović in Sobočan, 2013). A. Radšel in M. Jekovec 

Vrhovšek (2014) ugotavljata da se motnje vida izražajo pri 42,9 % otrok s cerebralno 

paralizo. 65,4 % otrok je tistih, ki za lajšanje motnje potrebujejo očala oziroma ostale 

pripomočke za vid, 13,8 % pa se jih sooča s hudimi okvarami vida.  

 

Motnje sluha se ugotavljajo pri 7,8 % populacije otrok s cerebralno paralizo, od tega 

polovica s hujšo ali hudo okvaro (prav tam). Huda slušna okvara se kaže kot 

bilateralna gluhota (Mclntyre idr., 2011).  

  

e) Govorno-jezikovne motnje 

Njihova pojavnost je navadno odvisna od slušnih primanjkljajev, ki so združeni s 

cerebralno paralizo. Razumevanje in ustrezna uporaba besed je zanje otežena, saj so 

primarne težave v zapomnitvi pomena posameznih besed (Žgur, 2007). Motnje na 

področju govora in jezika lahko vplivajo na posameznikovo samopodobo in socialno 

vključenost, saj je zaradi oteženega govornega izražanja in razumevanja jezika v 

okolici zelo izpostavljen (Mclntyre idr., 2011). H. Damjan in K. Groleger-Sršen 

(2010) dodajata, da so pri otrocih s cerebralno paralizo pogoste govorno-jezikovne 

težave zaradi kombinacije senzoričnih, gibalnih in umskih primanjkljajev.  
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f) Motnje hranjenja 

Hranjenje otroku omogoča rast in razvoj. Gre namreč za zelo variabilno, fleksibilno in 

senzibilno aktivnost, ki pri otroku razvija koordinacijo mišic oko-roka in govornih 

organov (Ogričevič, 2012). Gre pravzaprav za proces, na katerem je osnovan kasnejši 

govor (Žgur, 2011).  

 

Raziskave kažejo, da se težave s hranjenjem pojavljajo pri kar 30-40 % otrok s 

cerebralno paralizo, njihova pogostost in zahtevnost pa je odvisna od stopenj gibalne 

oviranosti. Po podatkih se pri tretjini otrok s cerebralno paralizo pojavljajo 

gastrointestinalne težave, ki se odražajo v počasnem in neučinkovitem hranjenju, kar 

privede do zaostajanja v rasti. Kot rešitev je otrokom navadno ponujena gastrostoma 

ali hranjenje po cevki (Sullivan, 2009).  

 

g) Motnje na emocionalnem in vedenjskem področju 

Pogosto se motnje vedenja in čustvovanja izrazijo zaradi pomanjkanja spodbudnih 

življenjskih in socialnih situacij. Pojavi se anksioznost, samopoškodovalno ali 

samotolažilno vedenje, kar se razvije kot posledica nezmožnosti zmanjšanja občutkov 

tesnobe. Do sprožitve kratkotrajnih motenj vedenja lahko pripeljejo tudi epileptični 

napadi, pred katerimi se pojavijo depresivne misli, anksioznost, strah (Janša, 2019).      

1.4.1.3 VZROKI ZA NASTANEK CEREBRALNE PARALIZE 

Portnov (2018) pojasnjuje, da so vzroki za cerebralno ishemijo precej številni. Naši možgani 

namreč potrebujejo stalno oskrbo s krvjo, ki v sebi nosi kisik. So tudi največji porabnik kisika 

(kar petino ga porabijo), ki prihaja s krvjo v tkiva. V primeru zapletov, zmanjšanega dovoda 

kisika, možganska tkiva izgubijo vir za normalno delovanje svojih celic.  

Med dejavnike tveganja našteje: 

- starost matere v prvi nosečnosti je višja od 35 let ali nižja od 18 let, 

- vplivi dolgoročnih terapij za odpravljanje neplodnosti, 

- prenizka telesna teža novorojenčka (manj kot 1,5 – 1,7 kg), 

- predolg ali prehiter porod, 

- prezgodnji porod (pred 37. tednom nosečnosti), 

- zapoznel porod (po več kot 42. tednu nosečnosti), 
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- visok pritisk ali travma na novorojenčkovo lobanjo med porodom, 

- prisotnost motenj ščitnice, diabetesa, motenj strjevanja krvi, infekcijskih in vnetnih 

bolezni, kardiovaskularnih in avtoimunskih bolezni matere med nosečnostjo (prav tam). 

V kanadski raziskavi so leta 2018 avtorji kot potencialne dejavnike tveganja za nastanek 

cerebralne paralize navedli: nedonošenost, visoko starost matere, prirojene malformacije, 

družinsko anamnezo cerebralne paralize, hude bolezni matere med nosečnostjo, kot so 

možganska kap, bolezni jeter, ledvic ali bolezni srca, ki povzročijo motnje pretoka krvi, 

hranilnih snovi in kisika v razvijajoči plod. Omenjajo tudi zaplete pri rojstvu otroka, kot so 

perinatalne možganske kapi (lahko se pojavijo tudi kasneje, v štirih tednih po rojstvu), 

oživljanje ob rojstvu, epileptični napadi v prvih 24 do 72 urah življenja in neonatalno 

encefalopatijo (Zarrei,  Fehlings in W Schere, 2018). 

1.4.1.4 REHABILITACIJA, ZDRAVLJENJE CEREBRALNE PARALIZE 

Enotnega mnenja o zdravljenju in rehabilitaciji cerebralne paralize ni. Mnenja strokovnjakov 

se tudi o vplivu terapij precej razhajajo. Strokovni rehabilitacijski tim meni, da se stanje in 

kvaliteta življenja otrok s cerebralno paralizo ob ustrezni in intenzivni rehabilitaciji 

pomembno izboljša (Rehabilitacija otrok s cerebralno paralizo, 2019). 

Učinkovitost rehabilitacije je odvisna tudi od časa začetka, torej kdaj se je terapijo pričelo 

izvajati.  Kvaliteto življenja otrok s cerebralno paralizo je mogoče povečati s čim zgodnejšim 

pričetkom rehabilitacije, kar se smatra v obdobju prvih devetih mesecev otrokovega življenja. 

Rezultati pravočasne rehabilitacije, kot poimenujemo prve mesece otrokovega življenja, so 

dokazano boljši od zapoznele (po 9. mesecu rojstva) ali pozne (po 18. mesecu rojstva) (prav 

tam).  

Rehabilitacija in zdravljenje cerebralne paralize v veliki večini primerov poteka prek različnih 

terapij in obravnav katerih cilj je razvijanje neprizadetih delov možganov z namenom, da bi 

prevzeli in premostili funkcije prizadetih delov (Kesič, 2010).  

Zdravljenje CP najpogosteje poteka z intenzivno nevrofizioterapijo (zgodnja 

razvojnonevrološka obravnava - Bobath metoda). Ponekod so za zdravljenje potrebna 

zdravila, ortopedske operacije (podaljšanje ahilove tetive, normaliziranje kolka), obliži za 

omilitev slinjenja, pomembno vlogo za zdravljenje CP pa v zadnjih nekaj letih dobiva 

robotika (Kržišnik idr., 2014). Pomembno je, da otroku damo možnost doseči normalen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarrei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28771244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fehlings%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28771244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scherer%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28771244
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razvoj, ne da bi se ozirali na stopnjo teže poškodbe (Rehabilitacija otrok s cerebralno paralizo, 

2019). 

1.4.2 IZOBRAŽEVANJE IN USMERJANJE OTROK Z ZMERNO, TEŽJO IN 

TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN CEREBRALNO PARALIZO 

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami je izvedena na podlagi upoštevanja posameznikove 

motnje, ovire in stopnje primanjkljaja (ZUOPP-1, 2011). Otroci, mladostniki s cerebralno 

paralizo in zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (ZTT MDR), ki so vključeni v 

društva za cerebralno paralizo Sonček, so v večini usmerjeni v poseben program vzgoje in 

izobraževanja, zato ga bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

Posebni program vzgoje in izobraževanja   

Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom in mladostnikom, ki pri delu 

potrebujejo dodatne, bolj prilagojene oblike, vsebine in metode dela. Poudarek ne sloni toliko 

na izobraževalnih vsebinah, temveč na spoznavno praktičnih življenjskih izkušnjah, prek 

katerih spoznavajo bližnjo okolico (Grubešič, 2014). 

Program je torej vezan na učenčeve posebnosti, značilnosti osebe z nižjimi intelektualnimi 

sposobnostmi. Vanj so usmerjeni otroci in mladostniki z zmernimi, težjimi ali težkimi 

motnjami v duševnem razvoju, ki pri samem delu potrebujejo veliko spodbud in motivacije. 

Strategije dela v programu temeljijo na razvoju govornega, gibalnega, socialnega, 

zaznavnega, miselnega in čustvenega področja ter pripomorejo h krepitvi in večanju 

posameznikove samostojnosti in neodvisnosti. Program se izvaja znotraj socialnovarstvenih 

zavodov ali centrov za usposabljanje (Grubešič, 2014). 

Program je razdeljen na več delov: 

- Obvezni del 

Njegovo trajanje obsega dobo devetih let in vključuje tri stopnje. Prva stopnja se 

začne z vstopom učenca v šolo in traja tri leta. V drugo stopnjo prestopi učenec v 

četrtem letu šolanja pa tja do šestega leta šolanja. Tretja stopnja šolanja pa se za 

učenca začne v sedmem letu do devetega leta šolanja. 
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- Nadaljevalni del 

Sem sodi četrta stopnja PP VIZ. Tako kot pri prvih treh je trajanje tudi četrte stopnje 

tri leta, torej od desetega do dvanajstega leta šolanja. Razlika je le v tem, da šolanje 

oziroma vključitev posameznika v ta del ni obvezna.  

 

- Nadaljevalni del – na ravni Učenje za življenje in delo 

V nadaljevalni oziroma neobvezni del programa posameznik vstopi v peto in šesto 

stopnjo, ki traja vse do posameznikovega dopolnjenega 26. leta starosti. Zadnja, 

šesta stopnja, je priprava in usposabljanje za življenje in delo, vključitev vanjo pa ni 

obvezna (Grubešič, 2014). 

Napredovanje posameznika v programu temelji na osnovi načrtovanih in doseženih ciljev, ki 

so ustrezno zastavljeni v individualnem programu (prav tam). 

1.5 ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE – SONČEK 

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček je nacionalna invalidska 

organizacija, ki deluje po načelih socialnega podjetništva. Gre za neprofitno, nevladno in 

nepolitično oblikovano organizacijo, ki deluje z velikim čutom odgovornosti za družbo in 

ljudi (Sonček, 2019).  

Znotraj zveze so upoštevana načela neprofitnosti, enakopravnosti članstva in načelo 

sodelovanja deležnikov pri upravljanju. Načelo neprofitnosti določa namen zveze, ki v prvi 

vrsti ne sme biti vezan na dobiček oziroma njegovo delitev. Načelo enakopravnosti članstva 

daje članom znotraj društev, organiziranih v zvezo, enake možnosti odločanja, pri čemer je 

poudarek na načelu en član – en glas, ne glede na posameznikov vložek kapitala v zvezo. 

Zadnje, načelo sodelovanja deležnikov pri upravljanju, daje možnost odločanja o delovanju 

društev tudi drugim deležnikom (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo/MGRT, 

2019). 

Zveza Sonček je bila ustanovljena leta 1983 na pobudo in zavzetost staršev otrok s cerebralno 

paralizo. Ustanovljena je bila kot organizacija, ki bo zagotavljala enake možnosti vsem 

prebivalcem Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne zmožnosti oziroma 

nezmožnosti. Močna vizija staršev ob ustanovitvi zveze je bilo zagotavljanje samostojnega 

življenja v čim večji meri ter posledično živeti v pozitivni interakciji, sožitju z drugimi 

prebivalci (Sonček, 2019).  
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Zveza danes vključuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč 

prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize in Sončkov klub.  

To pomeni več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in pridruženimi invalidnostmi, njihove 

ožje družine in strokovne sodelavce (Sonček, 2019). 

Invalidska organizacija, kot je Zveza Sonček, zastopa skupna stališča, vizijo društev in se 

povezuje z ostalimi invalidskimi organizaciji na domačih tleh, v Sloveniji, kot tudi po svetu. 

Povezovanje temelji na izvajanju nalog, ki so skupne vsem vključenim združenjem. Zveza 

Sonček je na svetovni ravni vključena v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo 

- The International Cerebral Palsy Society (ICPS) in Evropsko združenje ponudnikov storitev 

za osebe z invalidnostjo - European Association of Service providers for Persons with 

Disabilities (EASPD) (Sonček, 2019).    
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1.5.1 ORGANIZACIJA IN DELO ZNOTRAJ ZVEZE 

Zveza Sonček deluje kot organizacija, v katero je združenih 15 regijskih društev, Društvo za 

pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo in Sončkov klub. Poleg omenjenih zveza 

posluje in upravlja s tremi varstveno delovnimi centri v Ljubljani in Mariboru, in sicer Sončen 

dom d.o.o. Ljubljana, Sončna pot d.o.o. Maribor ter Sonce d.o.o. Ljubljana (Sonček, 2019).   

Tabela 1: Organizacija delovanja Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček (Sonček, 2019) 

 

Organizacija Zveze društev za 
cerebralno paralizo SONČEK

Sončen dom d.o.o. 
Ljubljana

Sončna pot d.o.o. 
Maribor

Sonce d.o.o. Ljubljana

Izvršni odbor

Strokovne službe v Centrih 
Sonček

Ljubljana Rožanska, Ljubljana Šiška, 
Maribor, Celje, Kranj, Koper, 
Ivančica Slovenj Gradec, Ptuj, 

Murska Sobota, Krško, Novo Mesto, 
Elerji, Vrtiče

Programi in storitve

-svetovanje

-obnovitvena rehabilitacija; 
varstveno delovni centri

-počitnice

-izobraževanje: stanovanjske 
skupine

-informiranje

-socialno vključevanje in kultura

-prevozi

-šport

Regijska društva

Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor, 
Koper, Novo mesto, Postojna, Ptuj in 

Ormož, Ponikve, Murska Sobota, 
Slovenj Gradec, Jesenice, Nova 
Gorica, Krško, Zagorje ob Savi

Društvo za pomoč 
prezgodaj rojenim 

otrokom

Športno društvo

Sončkov klub
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1.5.2 DEJAVNOSTI ZVEZE SONČEK 

Vodilo Zveze Sonček je zagotavljanje enakih možnosti vsakemu posamezniku in s tem 

razbremenitev družine. Osebam s posebnimi potrebami zato daje možnost zaposlitve v desetih 

različnih enotah, kjer izdelujejo najrazličnejše izdelke, so usmerjeni v integrirane oblike dela 

(opravljanje del na Sončkovih kmetijah v Elerjih, Vrtičah) ali kot pomoč pri storitvah 

administrativne narave. Posamezniku nudi možnost razvijanja določenih spretnosti, 

sposobnosti. Poleg zgoraj omenjenega Zveza Sonček nudi in opravlja tudi prevoze gibalno 

oviranih iz zavoda na dom oziroma bivalne skupnosti ter v šole. Svetuje in predaja različne 

informacije otrokom, mladostnikom in staršem (po telefonu ali osebno svetovanje), organizira 

poletne tabore, kolonije z vključeno obnovitveno rehabilitacijo (Sonček, 2019).  

1.5.2.1 OBNOVITVENA REHABILITACIJA, ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKE 

KOLONIJE  

Društva oseb s cerebralno paralizo vsako leto na predlog izbranih zdravnikov pediatrov 

izvedejo zdravstveno-terapevtske kolonije. Definirane so kot organizirano druženje na osnovi 

ustreznega programa in s pomočjo terapevtskih timov. V terapevtske time so kot pomemben 

člen vključeni tudi prostovoljci, ki so v društvu navedeni kot spremljevalci, ki v času kolonije 

osebi s cerebralno paralizo nudijo spremstvo in pomoč pri udejstvovanju na različnih 

delavnicah, terapijah ter dejavnostih po vnaprej načrtovanem programu (Sonček, 2019). 

Osrednje vodilo programa, ki se izvaja pretežno v času poletnih počitnic, je ohranjanje, 

izboljšanje ali vzdrževanje telesnih sposobnosti, ki so pomembne za opravljanje življenjskih 

aktivnosti, pridobivanje socialnih veščin za čim bolj samostojno in neodvisno življenje 

udeleženca programa (prav tam). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Posameznik, ki se za prostovoljno delo odloči zaradi želje po spoznavanju »drugačnih« ljudi, 

pridobivanju izkušenj pri delu z ljudmi ipd., to uresniči z dejavnim udejstvovanjem v 

skupinah/društvih (Gril, 2007). 

Vsakdo, ki nudi tovrstno obliko prostovoljske pomoči, se za to osebno odloči. Odločitev 

izhaja iz njegove potrebe po solidarnosti (Ramovš, 2001). Da se ljudje k temu nagibajo, 

obstajajo konkretni družbeni razlogi, ki smo jih z raziskavo želeli ugotoviti in podrobneje 

predstaviti.  

A. Mikuš Kos (1999) navaja, da so mladi ogromen vir človeških energij za spreminjanje 

kakovosti življenja posameznikov ali skupin, ki imajo neenake možnosti in omejitve. Z 

besedo »mladi« avtorica cilja na dijake in študente, ki se največkrat pojavijo kot prostovoljci. 

Z izkušnjo prostovoljnega dela razvijejo občutek osebne vrednosti, sposobnost prevzemanja 

odgovornosti in ustreznega soočanja s problemom. Naučijo se prevzemanja pomembnih 

socialnih vlog. Najvišje plačilo za prostovoljca so po njenih ugotovitvah izkušnje, ki 

predstavljajo bogat kapital za njihovo prihodnje delo in odločitve v družbi.  

K. Drljić in V. Kiswarday (2016) navajata tri možnosti, zaradi katerih naj bi se študentje 

odločali za prostovoljno delo z osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Žene 

jih lahko veliko zanimanje s področja inkluzije in želja po dejavni vključitvi uresničevanja 

inkluzivnih vrednot. Motiv vidita v osmišljanju teorije na podlagi konkretnih izkušenj ali 

usmeritvi posameznika na poklicno pot.  

Z raziskavo smo želeli prepoznati motive za udeležbo mladih v poletnih kolonijah Zveze 

društev Sonček, kjer se postavijo v vlogo spremljevalca otroka s cerebralno paralizo (v 

nadaljevanju CP). Zanimalo nas je, kaj posameznika poleg želje po pomoči drugim ali 

dejavnega preživljanja časa še vodi k sodelovanju kot spremljevalec osebe s CP in MDR z 

društvi Zveze Sonček, ali na to vplivata spol in posameznikova smer ter stopnja 

izobraževanja.  

Želeli smo raziskati spremljevalčevo predhodno znanje o vrsti primanjkljaja osebe, za katero 

skrbi, načinu nagrajevanja za opravljeno delo ter pomenu sodelovanja v kolonijah oseb s CP. 



26 
 

V raziskovanje tega problema nas je napotila osebna vpletenost in dolgoletno sodelovanje z 

društvi Zveze Sonček, sprva v vlogi spremljevalke otrok s CP in MDR, kasneje v vlogi vodje 

programov. Raznolike izkušnje z iskanjem spremljevalcev, njihovo opremljenostjo, 

poznavanje oseb, s katerimi se srečujejo tekom kolonije, razumevanje karakteristik oseb s CP, 

mnogoterih zapletih, so nas gnale do zastavljenih ciljev v raziskavi.     

2.2 CILJI RAZISKAVE 

V raziskavi smo postavili naslednje cilje: 

1. ugotoviti motive spremljevalcev za udeležbo na poletnih terapevtskih kolonijah 

društev kot spremljevalec otroka z motnjami v duševnem razvoju in CP, 

2. ugotoviti, kdo se, glede na spol, v večjem številu odloča za sodelovanje na poletnih 

terapevtskih kolonijah društev kot spremljevalec otrok z motnjami v duševnem 

razvoju in CP, 

3. ugotoviti, na kakšen način (osebno, z literaturo, s pogovorom) so se mladi 

spremljevalci otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP seznanili s tovrstnim 

delom, 

4. ugotoviti, ali je bil spremljevalec pred prihodom v kolonijo društev že kdaj v stiku z 

otrokom z motnjami v duševnem razvoju in CP, 

5. ugotoviti vpliv denarne nagrade na motivacijo za nadaljnje udeleževanje mladih v 

poletnih terapevtskih kolonijah otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere motive anketiranci v največjem številu izpostavijo kot ključne za vključitev v 

terapevtske kolonije društev otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP? 

2. Kdo se, glede na spol, v večjem številu odloča za sodelovanje na poletnih terapevtskih 

kolonijah društev kot spremljevalec otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP?  

3. Na kakšen način so se mladi spremljevalci otrok z motnjami v duševnem razvoju in 

CP seznanili s tovrstnim delom? 

4. Ali poznavanje populacije oziroma stik z otroki z motnjami v duševnem razvoju in CP 

vpliva na sodelovanje posameznika v kolonijah? 

5. Ali višina nagrade vpliva na motivacijo za nadaljnje udeleževanje mladih v poletnih 

terapevtskih kolonijah otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP? 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

27 
 

2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo, ki temelji na kvantitativnem 

raziskovalnem pristopu. 

2.4.1 Vzorec 

Vzorec za raziskavo smo zbirali priložnostno. 

V raziskavo smo vključili dijake, študente in zaposlene, ki so kot spremljevalci otrok z MDR 

in CP opravljali delo v poletnih kolonijah društev Zveze društev za cerebralno paralizo 

Sonček.  

Med prostovoljce spremljevalce je bilo razdeljenih 62 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih smo 

dobili 58, od tega je bilo 9 anket nepopolno ali neustrezno rešenih. Vzorec sestavlja 12 

moških in 37 žensk. 

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna porazdelitev prostovoljcev spremljevalcev po spolu 

SPOL f f % 

ženski 37 75,5 % 

moški 12 24,5 % 

SKUPAJ 49 100 % 

Glede na trenutno doseženo stopnjo izobrazbe ima 1 anketirani končano II. ali III. stopnjo 

(osnovnošolska ali dvoletna nižja poklicna izobrazba), 5 od njih IV. stopnjo (srednje poklicno 

izobraževanje, triletno), 32 anketiranih ima V. stopnjo izobrazbe (gimnazijsko, srednje 

poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje), 7 

prostovoljcev VI/1 stopnjo (višješolski strokovni program) in 4 stopnjo VI/2 (visokošolski 

strokovni in univerzitetni  program, prva bolonjska stopnja). 

Dijaki in študentje, ki s šolanjem nadaljujejo, so po vprašanju o stopnji izobrazbe dopisali 

smer izobrazbe, ki jo trenutno obiskujejo, morebitni zaposleni pa smer zaposlitve. Odgovore 

smo nato selekcionirali pod 6 različnih ved, in sicer na naravoslovne, tehniške in tehnološke, 

medicinske, kmetijske, družbene in humanistične. Največ anketiranih prihaja s področja 

medicinskih ved, kar 24, 19 iz družbenih, 3 iz tehniških in tehnoloških, po 1 pa iz 

naravoslovnih, kmetijskih in humanističnih. 
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Tabela 3: Frekvenčna in strukturna porazdelitev prostovoljcev spremljevalcev glede na 

trenutno doseženo stopnjo izobrazbe 

STOPNJA IZOBRAZBE f f % 

Nedokončana OŠ (I. stopnja) / / 

OŠ ali dvoletna nižja poklicna 

(II. in III. stopnja) 

1 2,0 % 

Srednje poklicno 

izobraževanje, triletno (IV. 

stopnja) 

5 10,2 % 

Gimnazijsko, srednje 

poklicno-tehniško 

izobraževanje, srednje 

tehniško oz. drugo strokovno 

izobraževanje (V. stopnja) 

32 65,3 % 

Višješolski strokovni program 

(stopnja VI/1) 

7 14,3 % 

Visokošolski strokovni in 

univerzitetni programi, prva 

bolonjska stopnja (stopnja 

VI/2) 

4 8,2 % 

SKUPAJ 49 100,0 % 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna porazdelitev prostovoljcev spremljevalcev glede na smer 

izobrazbe 

SMER IZOBRAZBE f f % 

Naravoslovne vede 1 2,0 % 

Tehniške in tehnološke vede 3 6,1 % 

Medicinske vede 24 49,0 % 

Kmetijske vede 1 2,0 % 

Družbene vede 19 38,8 % 

Humanistične vede 1 2,0 % 

SKUPAJ 49 100,0 % 

Anketirani, ki smo jih zajeli v raziskavo, so stari od 16 do 25 let. Na podlagi raziskave A. 

Grill (2007), ki ugotavlja, da je največ prostovoljcev starih od 19 do 24 let, smo anketirane 

razdelili v dve starostni skupini, in sicer od 16 do 19 let in od 20 do 25 let. 18 jih pripada 

skupini 16-19 let, 31 pa skupini 20-25 let. 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna razporeditev prostovoljcev spremljevalcev glede na starost 

STAROST f f % 

16 do 19 let 18 36,7 % 

20 do 25 let 31 63,3 % 

SKUPAJ 49 100 % 
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2.4.2 Opis instrumentarija 

V namen raziskave smo izdelali individualno sestavljen anketni vprašalnik za prostovoljce, ki 

sodelujejo v Sončkovih poletnih terapevtsko rehabilitacijskih kolonijah z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju in cerebralno paralizo. Njegovo ustreznost smo preverili s pilotsko 

raziskavoveljavnost inštrumentarija pa so ocenili trije praktiki. Razdeljenih je bilo pet 

anketnih vprašalnikov med moške prostovoljce in pet med ženske prostovoljke, ki so se 

terapevtskih kolonij že večkrat udeležili. Ugotovili smo, da je anketni vprašalnik ustrezno 

sestavljen in razumljen s strani anketiranih. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem smo spraševali po demografskih 

podatkih, in sicer po spolu, starosti, stopnji in smeri izobrazbe oziroma morebitni zaposlitvi. 

Sledi drugi del, v katerem smo prostovoljce spraševali po njihovem mnenju o prevladi spola, 

o razlogih za udeležbo, načinu seznanitve z delom, poznavanju populacije oseb z MDR in CP 

pred vstopom v kolonijo in pomenu nagrajevanja. Odgovori so bili vrednoteni z Likertovo 

petstopenjsko lestvico strinjanja s podano trditvijo. Vrednosti na lestvici so naslednje: 1 – 

sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, delno se ne strinjam, 4 – se 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Pri vprašanju o tem, kdo se po spolu glede na njihovo 

mnenje bolj odloča za sodelovanje v terapevtskih kolonijah, smo s trditvijo odprtega tipa 

želeli ugotoviti. zakaj mislijo tako. 

2.4.3 Opis postopka zbiranja informacij 

Pred pričetkom raziskave smo društva, ki izvajajo terapevtsko rehabilitacijske kolonije v 

juliju in avgustu, ustno ali osebno pozvali k sodelovanju. Po privolitvi smo naredili nabor 

prostovoljcev, ki so ustrezali želeni starostni skupini od 16 do 25 let. Dogovorili smo se za 

njim najbolj ustrezen termin anketiranja, saj smo anketne vprašalnike osebno razdelili, 

odgovarjali pa so v pisni obliki. 

Anketiranje smo izvedli na eni od večernih evalvacij društev, ki so jih izvajali vsakodnevno v 

podporo prostovoljcev spremljevalcev. Za reševanje enega anketnega vprašalnika so porabili 

8 – 10 minut.      

2.4.4 Statistična obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirali s pomočjo statističnega programa IMB SPSS 

Statistics. Uporabili smo deskriptivno in inferenčno statistiko. Pri opisni statistiki smo 

izračunali frekvence (f), strukturne odstotke (f %), aritmetično sredino (M), standardno 
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deviacijo (SD), minimalne vrednosti (Min) in maksimalne vrednosti (Maks), mediano (Me) in 

modus (Mo). Pri inferenčni statistiki smo uporabili analizo variance za odvisne vzorce. 

Odgovore na odprta vprašanja smo kvalitativno obdelali (kategorije). 

3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom. 

Rezultati so prikazani tabelarično in opisno. Nadaljujejo se z interpretacijo rezultatov, v kateri 

odgovarjamo na posamezna raziskovalna vprašanja. 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Katere motive anketiranci v največjem številu 

izpostavijo kot ključne za vključitev v terapevtske kolonije društev otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in CP? 

Zanimalo nas je, zakaj se osebe, ki prostovoljno vstopijo v vlogo spremljevalca osebe z 

motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo, odločijo za priključitev v terapevtske 

kolonije, v čem vidijo motiv. Ponudili smo jim trinajst trditev, prostovoljci pa so označili, v 

kolikšni meri se z njimi strinjajo. 

Tabela 6: Opisna statistika, ki prikazuje motivacijo prostovoljcev in razloge za prostovoljno 

delo v društvih oseb z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo 

 
N M Me Mo SD Min Maks 

Želja po pridobivanju izkušenj pri delu z 

ljudmi. 

49 4,67 5,00 5 0,591 2 5 

Občutek, da delam nekaj koristnega. 49 4,61 5,00 5 0,533 3 5 

Želja po večji samozavesti. 49 3,06 3,00 3 1,029 1 5 

Prejem finančne nagrade. 49 2,53 3,00 3 1,157 1 5 

Dobro izkoriščen prosti čas. 49 3,90 4,00 4 1,046 1 5 

Pridobivanje izkušenj za poklicno pot. 49 4,14 5,00 5 1,155 1 5 

Potreba po pripadnosti skupini, skupnosti. 49 3,06 3,00 3 1,126 1 5 

Učenje komuniciranja z osebami z MDR in 

CP. 

49 4,20 4,00 4 0,790 2 5 

Nova poznanstva in sklenjena prijateljstva. 49 4,20 4,00 5 0,866 1 5 
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Spoznavanje »drugačnih« oseb kot sem 

sam/a. 

49 4,43 4,00 5 0,612 3 5 

Prispevanje k boljši družbi. 49 4,29 4,00 5 0,736 3 5 

Želja po javnem delovanju. 49 3,29 3,00 3 0,957 1 5 

Možnost nudenja pomoči ljudem v stiski. 49 4,43 5,00 5 0,736 2 5 

 

Razlike med aritmetičnimi sredinami so statistično pomembne (F = 7,030; p = 0,005).  

Največ anketiranih prostovoljcev spremljevalcev se je strinjajo s trditvijo, da so se za 

vključitev v terapevtsko kolonijo društva oseb z MDR in CP odločili zaradi želje po 

pridobivanju izkušenj pri delu z ljudmi (M = 4,67).  Velikokrat se odločajo tudi zaradi 

občutka, da delajo nekaj koristnega (M = 4,61). Pri teh dveh trditvah je največ prostovoljcev 

spremljevalcev obkrožilo odgovor popolnoma se strinjam. Povod za vključitev v terapevtsko 

kolonijo izhaja tudi iz možnosti nudenja pomoči ljudem v stiski (M = 4,43). Prav takšen 

rezultat smo dobili pri trditvi, da je za vključitev v kolonijo poskrbela želja po spoznavanju 

»drugačnih« oseb kot so sami (M = 4,43). Prostovoljci se tudi strinjajo da s tem prispevajo k 

boljši družbi (M = 4,29), pridobijo nova poznanstva oziroma sklenejo prijateljstva (M = 4,20). 

Z odločitvijo za prostovoljstvo v poletnih terapevtskih kolonijah se učijo komuniciranja z 

osebami z MDR in CP (M = 4,20), pridobivajo izkušnje za poklicno pot (M = 4,14). Veliko 

jih meni, da s sodelovanjem dobro izkoristijo svoj prosti čas (M = 3,90). 

Manj se jih je strinjalo s trditvami, da so se za vključitev v terapevtsko kolonijo društva oseb z 

MDR in CP odločili zaradi želje po javnem delovanju (M = 3,29), potrebe po pripadnosti 

skupini ali skupnosti (M = 3,06) ter želje po večji samozavesti (M = 3,06). Najmanj 

anketiranih pa se je strinjalo s trditvijo, da je bil povod za vključitev v terapevtsko kolonijo 

zaradi prejema finančne nagrade (M = 2,53). 

Interpretacija: 

Ugotovili smo, da sta prostovoljcu za vključitev v terapevtsko kolonijo društev oseb z MDR 

in CP pridobivanje izkušenj dela z ljudmi in občutek koristnosti najbolj pomembna in 

motivacijska. Prostovoljci odločitev podkrepijo z možnostjo nudenja raznovrstne pomoči 

drugemu ali »drugačnemu« od sebe. Prostovoljci si ob tem želijo spoznati svet OPP, s čimer 

prispevajo k boljšemu jutri (socializaciji, enakovrednosti, upoštevanju njihovih želja in 

predlogov te osebe in družbe nasploh).  
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Dodano vrednost zgoraj navedenim razlogom za aktivno udejstvovanje po mnenju anketiranih 

dodajajo pridobljene izkušnje in kompetence za boljše poklicne možnosti, s kakovostno 

izkoriščenim prostim časom in sklenjenimi znanstvi. Niso pa to vodilni razlogi. Z našo 

raziskavo primerljive rezultate najdemo tudi pri A. Gril (2007), ki jih pojasni z vplivom smeri 

izobraževanja in predhodnimi izkušnjami posameznika.  

Najnižje ocene je po mnenju prostovoljcev dobila motivacija nagrade in statusa, kamor 

uvrščamo izvršitev finančnega nagrajevanja, večanje samozavesti in uveljavitev v družbi. A. 

Gril (2007) je v raziskavi na slovenskem vzorcu prostovoljskih organizacij ugotovila, da je 

vloga finančnega nagrajevanja, sodelovanja zaradi večanja samozavesti in uveljavitve v 

družbi pomembna pri višji starostni skupini oseb prostovoljcev.   

B. Mesec (2000) ugotavlja, da se posameznik za prostovoljno delo odloči predvsem zaradi 

dobrega občutka ob pomoči drugemu, posledično dobro izkoriščenega časa, kar kaže na jasno 

prevlado altruističnih motivov. Prostovoljčevo vztrajanje in večkratno sodelovanje pa je, po 

njenih ugotovitvah, odvisno od odnosa znotraj organizacije. Kot odločilen faktor vztrajanja 

navaja prijateljstvo oz. vzajemno spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, upoštevanje in 

podporo timskih »sodelavcev«.   

O altruizmu pa ne govori zgolj B. Mesec (2000), ampak tudi druge tuje raziskave. Meyer et 

al. (2013) in Moore et al. (2014) ga navajajo kot glavni motiv za pristop k prostovoljstvu. 

Raziskava L. Šelekar (2016) kaže na vse višji porast mladih v prostovoljstvu zaradi 

pridobivanja raznovrstnih delovnih in življenjskih izkušenj, znanj. Z vključevanjem in 

prostovoljnim nudenjem pomoči poleg že navedenega bogatijo svojo kreativnost, spretnosti 

komuniciranja in timskega dela.  

Bird et al. (2016) navedeno nekoliko dopolnijo, in sicer z ugotovitvami, da se prvotni motivi 

posameznika največkrat preoblikujejo. Med prvotne uvršča motiv pridobivanja izkušenj, 

spretnosti ter znanj, kar se kasneje prevesi v motiv po pomoči sočloveku. Ta je glavni in 

odločilen za razplet posameznikovih odločitev o pristopu. 

Zaključimo lahko, da odločitve mladih prostovoljcev, ki vstopajo v terapevtske kolonije oseb 

z MDR in CP, temeljijo predvsem na notranji motivaciji, ki je trajnejša in izhaja iz zanimanja, 

želje po razvoju, doseganju  nečesa, učenju, vezana na užitek, ustvarjalnost in širjenje 

interesov (ABC prostovoljstva, 2010). Ob tem jih vodi altruistična misel po pomoči 

sočloveku, ki je ves čas prisotna, četudi nezavedno. Nizke rezultate pri motivih, ki so vezani 
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na materialne dobrine, družben položaj pa lahko razložimo z nizko starostjo prostovoljcev, ki 

so sodelovali v naši raziskavi. 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kdo se, glede na spol, v večjem številu odloča za 

sodelovanje na poletnih terapevtskih kolonijah društev kot spremljevalec otrok z 

motnjami v duševnem razvoju in CP?  

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo mnenje oziroma opažanja prostovoljk in 

prostovoljcev glede obiska terapevtskih kolonij društva oseb z motnjo v duševnem razvoju in 

cerebralno paralizo glede na spol. Torej, kdo se za sodelovanje pretežno bolj odloča, moški ali 

ženske.  

Tabela 7: Opisna statistika, ki prikazuje sodelovanje prostovoljcev glede na spol 

  N M Me Mo SD Min Maks 

Pretežno ženske. 49 4,14 4,00 4 0,816 2 5 

Pretežno moški. 49 2,61 3,00 3 0,862 1 4 

 

Razlika med aritmetičnima sredinama je statistično pomembna (F = 68,702; p = 0,000). 

Anketirani so se s trditvijo, da se za sodelovanje v terapevtskih kolonijah društev oseb z MDR 

in CP odločajo pretežno ženske (M = 4,14), najbolj strinjali. Najmanj so se strinjali s trditvijo, 

da se terapevtskim kolonijam priključujejo pretežno moški (M = 2,61). 

Želeli smo tudi izvedeti, zakaj tako mislijo, zato smo uporabili trditev odprtega tipa. 

 

Na prošnjo utemeljitve zgoraj navedenega odgovora je 9 prostovoljcev (18,4 %) odgovorilo, 

da za to nimajo utemeljitve oziroma odgovora niso podali. 19 prostovoljcev (38,8 %) je 

odgovorilo, da so se tako odločili glede na njihove lastne izkušnje iz preteklih udejstvovanj v 

terapevtskih kolonijah, 21 prostovoljcev (42,9 %) pa je podalo spodaj navedene odgovore. 
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Tabela 8: Utemeljitev izbranega odgovora o vključitvi prostovoljca v poletne terapevtske 

kolonije glede na spol 

ODGOVORI f NADREDNI ODGOVORI (kategorija) 

Ženske prevladujejo v študijskih 

smereh, kot so logopedija, specialna 

in rehabilitacijska pedagogika, 

razredni pouk… 

3 poklicna usmerjenost in znanja 

Moški so bolj sramežljivi in manj 

spretni za delo z otroki 

2 osebnostne lastnosti 

Ženske so bolj samozavestne in 

odločne pri delu z otroki 

2 osebnostne lastnosti 

Ženske so bolj prilagodljive, dlje časa 

pozorne na nekaj, bolj pripravljene 

pomagati 

3 osebnostne lastnosti 

Ženske lažje pristopijo do človeka, so 

bolj materinske in zaščitniške 

3 socialne spretnosti in izkušnje 

Moške je strah delati z osebami s 

posebnimi potrebami 

1 strahovi (rokovanje, nega otroka), 

prepričanja in predsodki 

Ženske so bolj empatične od moških 2 osebnostne lastnosti 

Moški mislijo, da so ženske za delo z 

otroki bolj primerne 

1 strahovi (rokovanje, nega otroka), 

prepričanja in predsodki 

Moške je strah dela z otroki 2 strahovi (rokovanje, nega otroka), 

prepričanja in predsodki 

Ženskam je že z rojstvom dodeljena 

vloga mamice, zato se lažje vključijo 

v skupino oseb z motnjami v 

duševnem razvoju  

2 socialne spretnosti in izkušnje 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev utemeljitev izbranega odgovora o vključitvi prostovoljca v 

poletne terapevtske kolonije glede na spol 

ODGOVORI (kategorije) f f % 

poklicna usmerjenost in znanja 3 14,3 % 

osebnostne lastnosti 9 42,9 % 

socialne spretnosti in izkušnje 5 23,8 % 

strahovi (rokovanje, nega otroka), 

prepričanja in predsodki 

4 19,0 % 

 

Največ prostovoljcev (42,9 %) je mnenja, da so osebnostne lastnosti tiste, ki določajo, kateri 

spol prevladuje v terapevtskih kolonijah oseb z motnjo v duševnem razvoju in cerebralno 

paralizo. 23,8 % prostovoljcev svojo utemeljitev povezuje s posameznikovimi socialnimi 

spretnostmi. Manj (19,0 %) jih je odgovor povezalo s strahovi posameznika, ki se navezujejo 

na delo z otroki (rokovanje, nega) in vpliv poklicne usmerjenosti (14,3 %). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

35 
 

Interpretacija: 

Raziskava potrjuje, da se v terapevtske kolonije oseb z motnjami v duševnem razvoju in 

cerebralno paralizo vključuje večje število oseb ženskega spola. Iste ugotovitve so dobili tudi 

na Slovenski filantropiji, kjer so zbirali podatke različnih slovenskih prostovoljskih 

organizacij za leto 2014. Spolna struktura prostovoljcev je pokazala, da je število žensk (61,8 

%) še enkrat večje kot moških (38,2 %). Razlog pripisujejo visokemu deležu podatkov, ki so 

jih prejeli od organizacij na področju socialnih dejavnosti. Zastopanost žensk tu naj bi bila 

precej višja (Slovenska Filantropija, 2014). V korist prevladi ženskega spola govori tudi 

analiza podatkov slovenskih prostovoljskih organizacij za leto 2017. Naveden je 56,61 % 

delež ženskega spola in 43,38 % delež moškega spola (prostovoljstvo.org, 2019). 

 

K. Širca (2018) je delala raziskavo na osnovnošolski populaciji otrok, ki so vključeni v  

prostovoljstvo. Zabeležila je višje število deklic prostovoljk kot število dečkov. Ugotavlja 

namreč, da je za prostovoljno delo težje motivirati dečke kot deklice. Slednje bi lahko bil eden 

izmed pomembnih razlogov za nižjo populacijo moškega spola tudi v kasnejših letih, v dobi 

mladostništva in odraslosti.  

 

Kopf (2015) navaja, da je v Ameriki razliko med spoloma mogoče razložiti s pričakovanji 

znotraj kulture. Miselnost moške populacije je najpogosteje usmerjena v ustvarjanje dohodka. 

Slednje se pokaže v primeru brezposelnosti. Brezposelna ženska se v času iskanja dela vključi 

v prostovoljske organizacije, kjer se počuti dobro in kjer koristno porabi prosti čas, medtem 

ko moški usmerja ta čas v iskanje dobre zaposlitve. Dodaja, da si veliko mladih moških ne 

želi prevzemati odgovornosti, kar je lahko tudi eden izmed pomembnih razlogov za nižje 

število prostovoljcev moškega spola. 

 

Na prošnjo pojasnitve izbrane trditve v tabeli, vezane na spol, smo prejeli različne odgovore, 

ki smo jih kategorizirali na štiri področja, in sicer: poklicna usmerjenost in znanja, osebnostne 

lastnosti, socialne spretnosti in izkušnje, strahovi (rokovanje, nega otroka), prepričanja in 

predsodki.  

  

Prostovoljci so mnenja, da je razlika med spoloma visoka zaradi prevladujočih osebnih 

značilnosti. Ženske naj bi namreč imele bolj primerne osebnostne lastnosti za delo z osebami 

s posebnimi potrebami. Odgovarjali so, da so ženske bolj empatične, samozavestne, 

materinske oziroma zaščitniške, delujejo odločno in jih dela z otroki ni strah. 
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Komunikativnost in zmožnost hitrega ujemanja s skupino smo pripisali socialnim spretnostim 

in izkušnjam. Te so v raziskavi Pripravljenost za medgeneracijsko prostovoljstvo označili kot 

tradicionalne ženske dejavnosti (skrb za otroke, gospodinjska pomoč, pogovor, obiskovanje, 

urejanje zadev). Zaradi navedenega se po njihovem mnenju ženske bolj odločajo za 

prostovoljstvo na socialnem in humanitarnem področju (Ramovš, Rant in Lipar, 2016). 

 

K večjemu deležu prostovoljcev ženskega spola na zgoraj omenjenem področju pa naj bi po 

mnenju anketiranih pripomogla tudi poklicna usmerjenost (učiteljišče, logopedija, specialna 

pedagogika, socialna pedagogika, delovna terapija, fizioterapija) in znanja. Sodelovanje v 

terapevtskih kolonijah predstavlja bogatenje posameznikovih izkušenj, izgrajevanje 

strokovnih kompetenc, sploh z vidika inkluzije. Osebna vpetost prostovoljcu daje možnost 

razvijanja samozaupanja, senzibilnosti do različnosti in moralnega razvoja (Boss, 1994, v 

Kiswarday, Drljić, 2016).     

       

 Nižjo udeleženost prostovoljcev moškega spola anketirani razlagajo s posameznikovimi 

predsodki, strahom pri rokovanju z otrokom ali osebo z motnjami v duševnem razvoju in 

cerebralno paralizo. Ramovš, M. Rant in T. Lipar (2016) odsotnost moškega spola razložijo s 

tradicionalno delitvijo dela po spolu. Za primer moškega prostovoljstva navedejo gasilstvo, 

kjer se izkazujejo tipično moške lastnosti (moč, spretnost, tehnika).  

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Na kakšen način so se mladi spremljevalci otrok z 

motnjami v duševnem razvoju in CP seznanili s tovrstnim delom? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti, na kakšen način so se mladi 

spremljevalci otrok z motnjami v duševnem razvoju in CP seznanili z delom v terapevtskih 

kolonijah. 

Tabela 10: Opisna statistika, ki prikazuje načine oblike seznanitve prostovoljcev s terapevtsko 

kolonijo društva oseb z motnjo v duševnem razvoju in CP 

  N M Me Mo SD Min Maks 

Seznanil/a me je prijatelj/ica ali 

znanka. 

49 3,80 4,00 5 1,443 1 5 

Informiran/a sem bil/a s strani 

prostovoljca/ke, ki se je že 

49 3,59 4,00 5 1,526 1 5 
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udeležil/a kolonij. 

Zasledil/a sem na spletnih 

straneh organizacije oziroma v 

časopisu. 

49 2,08 2,00 1 1,170 1 5 

Izvedel/a sem med opravljanjem 

šolske prakse. 

49 1,84 1,00 1 1,124 1 5 

Izvedel/a sem na javni 

predstavitvi organizacije. 

49 1,92 1,00 1 1,222 1 5 

Seznanil/a sem se prek 

družinskega člana ali sorodnika, 

ki je oseba z MDR in CP. 

49 2,98 3,00 1 1,785 1 5 

Razlike med aritmetičnimi sredinami so statistično pomembne (F = 19,647; p = 0,000). 

Največ prostovoljcev je za delo v terapevtskih kolonijah izvedelo od prijateljev ali znancev 

(M = 3,80), oziroma so bili informirani s strani prostovoljcev, ki so se že udeležili kolonij  

(M = 3,59). Precej jih je bilo seznanjenih prek družinskega člana ali sorodnika, ki je oseba z 

MDR in CP (M = 2,98). 

Najmanj pa jih je bilo seznanjenih prek spletnih strani organizacij oz. v časopisu (M = 2,08), 

javnih predstavitev organizacije (M =1,92) ali med opravljanjem šolske prakse (M = 1,84).  

S temi trditvami so se najmanj strinjali. 

Interpretacija: 

Rezultati raziskave so pokazali, da so prostovoljci za sodelovanje na poletnih terapevtskih 

kolonijah društva oseb z MDR in CP najpogosteje izvedeli s strani prijatelja/ice oz. znanca/ke 

ali prostovoljca/ke, ki se je tovrstnih kolonij že udeležil/a. Izsledke potrjuje tudi raziskava A. 

Mikuš Kos (2007). Dodaja, da so se prostovoljci pogosto strinjali tudi s trditvijo o odločitvi 

na pobudo oglasov, javnih predstavitev organizacije, kar se v naši raziskavi ni potrdilo.  

Glede na dobljene rezultate je seznanitev prostovoljcev s sodelovanjem v terapevtski koloniji 

pogosto opravljena prek družinskega člana ali sorodnika, ki ima motnje v duševnem razvoju 

in CP. Osebe s CP imajo po naših izkušnjah vsaj enega sorojenca ali bližjega sorodnika, ki se 

z dopolnjenimi 16 leti priključi prostovoljcem terapevtskih kolonij. Dyckenson (2005) se v 

študiji opredeli na iskanje pozitivnih posledic odraščanja ob sorojencu s posebnimi potrebami. 

Družine v raziskavi ocenjujejo, da so zaradi nastale situacije boljše osebe. Sorojenci se 
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naučijo zvestobe, potrpežljivosti, strpnosti, so bolj sočutni, pripravljeni pomagati in s čutom 

za »družbeni prav«. Omenjene spretnosti so izjemnega pomena za uspešno delovanje v 

prostovoljstvu z osebami s PP ter pogosto povod za priključitev sorojencev v ekipo 

spremljevalcev.  

Najmanj anketiranih se je o možnostih sodelovanja seznanilo s pomočjo spletnih strani 

organizacije ali časopisov oziroma med opravljanjem šolske prakse. Sklepamo lahko, da 

anketirani ne zahajajo na spletne strani organizacije društev oseb z motnjami v duševnem 

razvoju in CP oziroma jih oglaševanje na ta način ne pritegne.           

Zaključimo lahko, da je velik del promocijskega dela na samih prostovoljcih, ki prek 

osebnega stika o možnosti udeležbe na poletnih terapevtskih kolonijah obveščajo prijatelje, 

znance, ljudi okrog njih. Kar potrjuje tudi A. Gril (2007) z ugotovitvami, da se okrog 72 % 

prostovoljcev za priključitev prostovoljski organizaciji odloči na podlagi prijateljevega 

povabila ali lastne pobude . 

4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali poznavanje populacije oziroma stik z otroki z 

motnjami v duševnem razvoju in CP vpliva na sodelovanje posameznika v kolonijah? 

Z zastavljenim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali poznavanje populacije otrok s posebnimi 

potrebami vpliva na vstop in sodelovanje posameznika v terapevtskih kolonijah. 

Tabela 11: Opisna statistika, ki prikazuje poznavanje populacije oseb z motnjo v duševnem 

razvoju in CP 

  N M Me Mo SD Min Maks 

S takšno osebo sem se srečal/a na ulici, v 

javni ustanovi, v parku, a se z njimi 

nisem nikoli pobližje spoznal/a. 

49 3,06 3,00 5 1,464 1 5 

S takšno osebo sem se družila, saj so 

nekateri s tovrstnim primanjkljajem 

moji prijatelji/sorodniki/družinski člani. 

49 3,27 4,00 5 1,630 1 5 

Takšnih oseb nisem poznal/a, prav tako 

ne njihovih primanjkljajev in potreb. 

49 2,20 2,00 1 1,323 1 5 
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Razlike med aritmetičnimi sredinami so statistično pomembne (F = 6,191; p = 0,005). 

Prostovoljci so najpogosteje obkrožili popolnoma se strinjam pri trditvi, da so se pred 

prihodom na poletno terapevtsko kolonijo z osebami z MDR in CP družili, saj so nekateri s 

tovrstnim primanjkljajem njihovi prijatelji/sorodniki/družinski člani (M = 3,27). Prav tako so 

se pogosto strinjali tudi s trditvijo, da so se s takšno osebo že srečali na ulici, v javni ustanovi, 

v parku, a se z njimi nikoli niso pobližje spoznali (M = 3,27). Najmanj pa so se strinjali s tem, 

da oseb ter njihovih primanjkljajev in potreb niso poznali (M = 2,20). 

 

Interpretacija: 

Glede na rezultate lahko zaključimo, da poznavanje populacije oseb s posebnimi potrebami 

oziroma stik z njimi prav tako vpliva na odločitev za udeležbo v terapevtsko kolonijo društev 

oseb z motnjami v duševnem razvoju in CP.  

Ugotovljeno lahko razložimo na podlagi dolgoletnih osebnih izkušenj s sodelovanjem v 

poletnih terapevtskih kolonijah. Prostovoljci, ki so osebe s PP predhodno poznali, se z njimi 

družili, bili kdaj v stiku, so brez oklevanja sprejeli ponujeno priložnost in se udeležili 

kolonije. Ob nudenju pomoči in druženju z osebami so se počutili sproščeno, hitreje dojeli 

navodila za delo in jih obravnavali kot vrstnike, ki za običajno delovanje potrebujejo nekaj 

več pomoči. Tu se pokaže in potrdi človeška karakteristika, da je teža naših odločitev 

pogojena z znanim.  

Tudi E. Štajner (2018) pravi, da se ljudje bolj bojimo neznane situacije kot situacije z 

neprijetnim izidom. Torej nam je za občutek varnosti pomembna znanost situacije, kar lahko 

vpliva na naše odločitve. K. Tischer Gregorič (2012) v raziskavi ugotavlja, da je osveščenost 

družbe, skupnosti o motnjah ali posebnih potrebah nujna za zniževanje strahu in pojava 

predsodkov do omenjenih oseb. S poznavanjem potreb populacije oseb z motnjami v razvoju, 

osveščenostjo, se strah izniči in prihaja do zbliževanj, druženja. Oseba s posebnimi potrebami 

na ta način ni več izpostavljena v javnosti in je tudi sama bolj odprta do večinske populacije. 
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5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali višina nagrade vpliva na motivacijo za 

nadaljnje udeleževanje mladih v poletnih terapevtskih kolonijah otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in CP? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali nagrada vpliva na motivacijo 

prostovoljca za nadaljnje udeleževanje v poletnih terapevtskih kolonijah otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in CP. 

Tabela 12: Opisna statistika, ki prikazuje soodvisnost nagrade in motivov za sodelovanje v 

terapevtskih kolonijah 

  N M Me Mo SD Min Maks 

Motiv/razlog za ponovno 

udeležbo na kolonijah. 

49 3,04 3,00 3 1,322 1 5 

Dodaten zaslužek z 

občutkom, da sem bil/a 

koristen/na. 

49 3,71 4,00 4 1,080 1 5 

Zgolj potrditev za uspešno 

opravljeno delo, pisna/ustna 

pohvala bi bila dovolj. 

49 3,39 3,00 3 1,077 1 5 

 

Razlike med aritmetičnimi sredinami so statistično pomembne (F = 4,035; p = 0,025). 

Anketirani prostovoljci so najpogosteje odgovorili s strinjam se pri trditvi, da jim nagrada za 

sodelovanje na poletnih terapevtskih kolonijah društva oseb z motnjami v duševnem razvoju 

in CP predstavlja dodaten zaslužek z občutkom, da so bili koristni (M = 3,71). Manj pogosto 

je sledilo strinjanje s trditvijo, da jim nagrada predstavlja zgolj potrditev za uspešno 

opravljeno delo (M = 3,39). Motiv oz. razlog za ponovno udeležbo na kolonijah (M = 3,04) so 

največkrat označili z odgovorom delno se strinjam, delno se ne strinjam. 

Interpretacija: 

Glede na dobljene rezultate težko trdimo, da je vključitev v prostovoljstvo društev oseb z 

MDR in CP odvisna od nagrade ali izplačila denarne nagrade. Večina anketiranih se je 

strinjala s trditvijo, da je finančna nagrada zanje dodaten zaslužek z občutkom, da so bili 

koristni, kar pa ne izraža pogoja, vzroka oziroma motiva za ponovno udeležbo. 
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V raziskavi A. Gril (2007) so mladi prostovoljci celo mnenja, da je priporočilo pri iskanju 

službe ali ustna pohvala oziroma pisno potrdilo o opravljenem delu primernejše od denarne 

nagrade. M. Rusjan (2013) je na vprašanje o potrebah prostovoljcev za opravljanje 

prostovoljskega dela prejela odgovore, ki se navezujejo zgolj na organizacijske karakteristike 

in potrdila o opravljenem prostovoljskem delu. Materialnih oziroma finančnih nagrad niso 

omenjali. Pomembno izpostavljen je bil tudi odnos mentorja do posameznega udeleženca, ki 

mora biti po njihovi presoji odprt, spoštljiv, razumevajoč, pripravljen pomagati prostovoljcu, 

ko pomoč potrebuje ter dosegljiv in dostopen. Svetlik (2002) meni, da so motivi mladih 

prostovoljcev močno nagnjeni k pridobivanju novih znanj in izkušenj. Materialni motivi se 

med dijaki in študenti še ne izražajo. Ti so namreč izrazitejši pri starejših, ki se jim priključi 

želja po družbeni vključenosti.      

Odgovori na zastavljeno vprašanje nakazujejo, da je prostovoljec oseba, ki za potrditev 

svojega dela ne pričakuje plačila, ampak mu je občutek, da je koristen, in dobro razpoloženje 

znotraj skupine s katero sodeluje, dovolj. Na osnovi dolgoletnih osebnih izkušenj s 

prostovoljnim delom znotraj društva oseb z MDR in CP menim,  da je za nadaljnjo udeležbo 

mladih v koloniji pomembna struktura izvajanega programa v kolonijah ter posameznikova 

pozitivna naravnanost tako do dela kot do oseb z MDR in CP. 
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4 SKLEP 

Osrednja tema našega magistrskega dela je iskanje in spoznavanje motivov spremljevalcev 

otrok z MDR in CP za delo na poletnih taborih oziroma terapevtskih kolonijah. V teoretični 

del smo zajeli opredelitev prostovoljstva, njegove vloge za mlade in za osebe, ki prejemajo 

pomoč. Za lažjo predstavljivost populacije otrok, ki se udeležujejo terapevtskih kolonij, smo 

predstavili in opredelili MDR in CP, osredotočili pa smo se tudi na Zvezo društev oseb s 

cerebralno paralizo Sonček in podrobneje predstavili njeno delovanje. 

V empiričnem delu smo raziskovali motive prostovoljcev spremljevalcev oseb z MDR in CP 

za delo na poletnih taborih. Želeli smo izvedeti, na podlagi česa se mladi odločajo za 

vključitev k izvajanju pomoči, kako so informirani in kakšen pomen ima pri tem nagrada. 

V raziskavo smo vključili 49 mladih prostovoljcev, dijake, študente, zaposlene, ki so kot 

spremljevalci otrok z MDR in CP opravljali delo v poletnih kolonijah društev Zveze društev 

za cerebralno paralizo Sonček. Vzorec je bil zbran priložnostno. 

Izdelali smo individualno sestavljen anketni vprašalnik. Reševanje vprašalnikov je bilo 

izvedeno individualno ob naši prisotnosti, na večernih evalvacijah društev. Podatke smo 

analizirali s statističnim programom SPSS, rezultate pa predstavili tabelarično in opisno. 

Ugotovili smo, da so motivi posameznika za pristop k opravljanju prostovoljnega dela v 

društvih oseb z MDR in CP zelo raznoliki, a najpogosteje vezani na željo po pridobivanju 

znanj, izkušenj z ljudmi in hkrati občutka, da počnejo nekaj koristnega, tako za druge kot 

zase. Pogost motiv vidijo tudi v možnostih nudenja pomoči in spoznavanju nekoga, ki je 

»drugačen« od večinske populacije. Presenetil nas je nizek odstotek strinjanja z motivom 

prejema materialne ali finančne nagrade, saj smo predvidevali, da bo ta zabeležen med 

pogostejšimi. Notranja motivacija in altruizem sta se pri udeležencih izkazala za temeljno 

gonilo prostovoljstva.  

Med prostovoljce se vključuje veliko več žensk kot moških. Razlogi za to so po naših 

ugotovitvah vezani na osebnostne lastnosti posameznika. Ženskam je pripisan poglavitni člen 

za sodelovanje v društvih oseb z MDR in CP, ki se navezuje na osebnostne lastnosti, to so 

sposobnost empatije, strpnosti, sočutja, nežnosti in zaščitništva. V korist prostovoljkam so 

bile ugotovljene tudi socialne spretnosti (komunikativnost, hitro ujemanje s skupino) in 

izkušnje ter poklicna usmerjenost, tradicionalno ženski poklici (učiteljišče, logopedija, 

specialna pedagogika, socialna pedagogika ipd.). Moški odsotnosti in nižji udeležbi na 
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socialnem področju so po naših ugotovitvah pripisani predsodki do OPP ter strah do dela z 

njimi. 

K sodelovanju so mladi največkrat povabljeni s strani prijateljic/jev, znank/cev, ki so se 

kolonij oseb z MDR in CP že udeležili in se v njih dobro, sprejeto počutili. Pogosto se jim 

priključijo tudi posamezniki, ki so sorodniki ali znanci družine z otrokom s PP. Manj pa je 

tistih, ki se v društvo vključijo zaradi spletnega/časopisnega oglasa oz. so k sodelovanju 

povabljeni na šolski praksi.   

Posameznik, ki se odloči za sodelovanje v koloniji oseb z MDR in CP, se je z osebami s PP 

vsaj enkrat že bližje spoznal, se z njimi družil ali je bila oseba s PP njegov sorodnik. 

Poznavanje potreb in osveščenost o populaciji oseb s PP vpliva na prostovoljčevo odločitev in 

prispeva k enakovrednemu vključevanju »drugačnih« v družbo. 

Ker je bila večinsko anketirana populacija študentov, z nekaj dijaki in 8 % zaposlenih, so bila 

naša pričakovanja o vplivu finančne nagrade na motivacijo visoka. Vemo, da si mladi tekom 

poletnih počitnic iščejo raznovrstna študentska dela za zaslužek, kar bi lahko pomembno 

vplivalo na njihovo odločitev za udeležbo v kolonijah otrok s PP, poleg tega pa gre tu za zelo 

razgibano delo. Čeprav se prostovoljci niso opredeljevali na povsem zanikajoče ali pritrdilne 

odgovore na tem področju, lahko zaključimo, da je finančna nagrada posamezniku sicer res 

dodaten zaslužek z občutkom koristi, a ne izraža pogoja, vzroka ali motiva za ponovno 

udeležbo.   

Zavedamo se, da ima naša raziskava tudi pomanjkljivosti. V raziskavo je bil zajet majhen 

vzorec prostovoljcev, ki sodelujejo v poletnih kolonijah oseb z MDR in CP društev Sonček. 

Dobro bi bilo zajeti tudi prostovoljce organizacij, ki izvajajo kolonije z osebami s PP na 

podoben način, npr. društva Zveze Sožitje. Rezultatov zato ne moremo posploševati na 

celotno populacijo prostovoljcev. Nadalje bi bilo zanimivo raziskati težave, izzive, s katerimi 

se motivirani prostovoljci srečujejo in kako ti vplivajo na motiviranost za nadaljnje 

vključevanje, prisotnost stresa pred in med izvajanjem kolonije oseb z MDR in CP ter v 

kolikšni meri ta vpliva na motiviranost prostovoljca, ali osebe z MDR in CP občutijo visoko 

motiviranega prostovoljca drugače kot nizko motiviranega in na kakšen način se to izkazuje. 

Z ugotovitvami želimo vplivati na razvoj tovrstnega dela, podkrepljenega z večjim številom 

mladih, zlasti moške populacije, ki se odloča za vključitev. Vplivati želimo na uspešnejše 

načrtovanje, organizacijo ter izvajanje in evalvacijo programov, ki jih organizirajo društva za 
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pomoč osebam s posebnimi potrebami. Tovrstna oblika prostovoljnega dela nudi priložnosti 

za podpiranje oziroma krepitev človeških vrednot in skupnosti. Spoznanja bom kot vodja 

poletnih kolonij društva oseb z MDR in CP Sonček uporabila pri načrtovanju dela s 

prostovoljci. Pripravila bom zgibanke o ključnih vidikih prostovoljstva ter ugotovitvah.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

45 
 

5 LITERATURA 

- AAIDD (2015). Definition of Intellectual Disability, Frequently Asked Questions on 

Intellectual Disability and the AAIDD definition. Pridobljeno 5. 2. 2019 s spletne strani 

https://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.VyMOUNKLTIV  

-  Ajdovec, A. (2011). Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno 

paralizo v centru Sonček Vrtiče (diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 

25. 3 .2019 s http://pefprints.pef.uni-lj.si/200/1/Aleksandra_Ajdovec_-_Diplomsko_delo.pdf 

- Arnstein, P., Vidal, M., Well-Federman, C., Morgan, B., and Caudill M. (2002) From 

Chronic Pain Patient to Peer: Benefits and Risks of Volunteering. American Society: Pain 

Management Nurses. Pridobljeno 2. 2. 2019 s spletne strani 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1524904202000036  

- Baumkirher, T., Modic, J., Mrak Merhar, I. (2012). Prostovoljstvo mladih: programski 

dokument. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije. 

- Bird, Y., Islam, A., Moraros, J. (2016). Community-based clinic volunteering: An evalution 

of the direct and indirect effects on the experience of health science college students. BMC 

Medical Education, 16, 21. 

- Blazinšek, A., Oblak, A., Gornik, J., Jamšek, P., Kronegger, S., Novak, T. in Pinosa, R. 

(2010). ABC prostovoljstva: priročnik za mentorje. Ljubljana: Slovenska filantropija - 

Černetič, M. (2007). Management in sociologija organizacij. Kranj: Založba Moderna 

organizacija. 

- Carr, A., Linehan, C., O'Reilly, G., Walsh, P. N., McEvoy, J. (ur.) (2016). The Handbook of 

Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice. New York: Routledge. 

- Colnerič, B. (2014). Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju (Diplomsko 

delo). Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Pridobljeno 5. 2. 2019 s spletne strani 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2119/1/Diploma_Blanka_Colneri%C4%8D.pdf 

- Damjan, H., Groleger Sršen, K. (2010). Z dokazi podprta habilitacija otrok s cerebralno 

paralizo. (Č. Marinček, Ured.) Rehabilitacija, str. 138-150. 

- Denny, R.(1993). O motivaciji za uspeh. Gospodarski vestnik; Ljubljana.  

https://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.VyMOUNKLTIV
http://pefprints.pef.uni-lj.si/200/1/Aleksandra_Ajdovec_-_Diplomsko_delo.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1524904202000036
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2119/1/Diploma_Blanka_Colneri%C4%8D.pdf


46 
 

- Deželan, T. in Alem M. (2011). Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske 

politike, Trajnostni način družbenega delovanja (Področje 6) in Prostovoljne dejavnosti 

(Področje 10). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za 

mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

- Drljić, K. in Kiswarday, V. (2016). Prostovoljno delo študentov pedagoških smeri z otroki s 

posebnimi potrebami. Pridobljeno 5. 1. 2018 s spletne strani 

file:///C:/Users/Andreja%20Cole/Downloads/Prostovoljno_URN_NBN_SI_DOC-

JDQRWTO3.pdf  

- Dykens, E. M. (2005). Happiness, Well-Being, and Character Strenghts: Outcomes for 

Families and Sibligns of Persons With Mental Retardation. Mental Retardation, 43(5), str. 

360-364. 

- Findeisen, D. (2013). O družbenih okoliščinah prostovoljstva, (starejših) prostovoljcih in 

prostovoljnem svetovanju. V T. Vilič Klenovšek in J. Rupert (ur.), Prostovoljstvo v svetovalni 

dejavnosti v izobraževanju odraslih (str. 23-43). Ljubljana: Andragoški center. 

- Fištravec, A. Železnjak, S. (2012). V: Fištravec, A., Železnjak, S., Kolar, M., Jamšek, P. 

Skupna strategija razvoja prostovoljstva na področju Varaždinske in Medžimurske regije ter 

Podravske in Osrednjeslovenske regije. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Maribor. 

- Gril, A. (2007). Prostovoljstvo je proizvodnja smisla. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

- Grimm, R., Spring, K., Dietz, N. (2007). The Health Benefits of Volunteering: A Review of 

Recent Research. Washington. Pridobljeno 2. 2. 2019 s spletne strani 

http://www.nationalservice.gov/pdf/07_0506_hbr.pdf  

- Grubešič, S. (2014). Posebni program vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 

- Hočevar, B. (2001). Majina rizična nevrološka simptomika. (Diplomsko delo). Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

- Jamšek, P., Novak, T., Bahovec, A., Kobal Tomc, B., Gerl, N. A. (2015). Zrcalo 

prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju. Ljubljana : Slovenska filantropija, 

Združenje za promocijo prostovoljstva, 2015 

http://www.nationalservice.gov/pdf/07_0506_hbr.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

47 
 

- Janša, D. (2019). Pridružene duševne motnje pri odraslih s cerebralno paralizo. Pridobljeno 

2. 3. 2019 s http://www.ir-rs.si/f/docs/Prezentacije_predavanj/Jansa_Daniela.pdf  

- Kesič, K. (2010). Otroci s cerebralno paralizo. V Viva. Pridobljeno 26. 2. 2019 s spletne 

strani http://www.viva.si/Nevrologija/1091/Otroci-s-cerebralno-paralizo?index=1  

- Kim, S. H. (2001). 1001 način, kako motivirati sebe in druge. Ljubljana: Založba Tuma. 

- Kopf, D. (2015). Why Don't Men Volunteer as Much as Women? Priceonomics. Pridobljeno 

9. 4. 2019 s https://priceonomics.com/the-altruism-gender-gap/ 

- Kos, B. (2019). Blaž Kos - Motivacija. Pridobljeno 10. 1. 2019 s spletne strani 

http://www.blazkos.com/motivacija.php  

- Kramberger, S., Moličnik, A., Merc M. (2009). Infantilna cerebralna paraliza-ortopedsko 

kirurško zdravljenje. V M. Vogrin (Ured.). 5. Mariborsko ortopedsko združenje (15-28). 

Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor  

- Kržišnik, C.(ur) (2014). Pediatrija. Ljubljana: DZS 

- Levitt, S. (2004). Treatment of cerebral palsy and motor delay. Oxford (etc.): Blackwell 

Publishing. 

- Lipičnik, B. (2002). Krmiljenje človekovih aktivnosti. V Možina, S. (ur.), Management: nova 

znanja za uspeh (str. 522). Radovljica: Didakta. 

- Mclntyre, S., Morgan, C., Walker, K., Novak, I. (2011). Cerebral Palsy-don't delay. 

Developmental Disabilities Research Reviews, 17(2), 114-129. Pridobljeno 26. 2. 2019 s 

https://doi.org/10.1002/ddrr.1106  

- Mesec, B. (2000). Prostovoljci imajo srce in voljo. Pridobljeno 9. 4. 2019 s 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QD94IFNO/7a3c2c32-4ce0-497c-9eef-

5d378d161e8e/PDF 

- Meyer, V., Pascucci, L., Murphy, J. P. (2013). Volunteers in Brazilian Hospitals: Good 

Citizens or Strategic Agents? International Society for Third-Sector Research, 24, 293-310. 

- Mikuš Kos, A. s skupino. (1999). Prostovoljno delo v šolstvu. Ljubljana: Združenje 

Slovenska filantropija. 

http://www.ir-rs.si/f/docs/Prezentacije_predavanj/Jansa_Daniela.pdf
http://www.viva.si/Nevrologija/1091/Otroci-s-cerebralno-paralizo?index=1
https://priceonomics.com/the-altruism-gender-gap/
http://www.blazkos.com/motivacija.php
https://doi.org/10.1002/ddrr.1106
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QD94IFNO/7a3c2c32-4ce0-497c-9eef-5d378d161e8e/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QD94IFNO/7a3c2c32-4ce0-497c-9eef-5d378d161e8e/PDF


48 
 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), (2019). Socialno podjetništvo: 

Socialno podjetništvo, socialno podjetje in socialna ekonomija. Pridobljeno 2. 2. 2019 s 

spletne strani  http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/  

- Moore, E. W., Warta, S., Erichsen, K. (2014). College Students' Volunteering: Factors 

Related to Current Volunteering, Volunteer Settings, and Motives for Volunteering. College 

Student Journal, 48, 386—396. 

- Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M. I., Pučko, D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., … Kovač, B. 

(2002). Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.  

- Musick, Marc A., Wilson, J. (2008). Volunteers: A social profile. Bloomington: 

Indianapolis, Indiana University Press. Pridobljeno 2. 2. 2019 s spletne strani 

https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=u8Tabf5HcRcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Volunte

ers:+A+social+profile.&ots=vMRNx6adOi&sig=EaMdyMiowKDuC014vRBNj8ACRvU&re

dir_esc=y#v=onepage&q=Volunteers%3A%20A%20social%20profile.&f=false  

- Ogričevič, B. (2012). RNO/Bobath koncept v predgovorni in govorni terapiji. V: Osnovni 

tečaj razvojno-nevrološke obravnave (RNO-Bobath). Kranj, Akademija za razvojno medicino, 

januar-april 2012. 

- Plevnik, M. (2018). Prostovoljno delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju 

(Magistrsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- Podrekar, K., Končar, M. (2011). Učenci s posebnimi potrebami v medvrstniških odnosih. V: 

Defectologica Slovenica, revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije, str. 7 – 24. 

- Portnov, A. (2018). Cerebralna ishemija pri novorojenčkih: simptomi, posledice, 

zdravljenje. V I live! Ok!, Družina in otroci. Pridobljeno 5. 3. 2019 s 

https://sl.iliveok.com/family/cerebralna-ishemija-pri-novorojenckih-simptomi-posledice-

zdravljenje_124039i16024.html#complication_124039  

- Radšel, A., Jekovec Vrhovšek, M. (2014). Novi register za cerebralno paralizo. Pridobljeno 

26. 2. 2019 s spletne strani 

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2014_suppl_21_023-028.pdf  

http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/
https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=u8Tabf5HcRcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Volunteers:+A+social+profile.&ots=vMRNx6adOi&sig=EaMdyMiowKDuC014vRBNj8ACRvU&redir_esc=y#v=onepage&q=Volunteers%3A%20A%20social%20profile.&f=false
https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=u8Tabf5HcRcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Volunteers:+A+social+profile.&ots=vMRNx6adOi&sig=EaMdyMiowKDuC014vRBNj8ACRvU&redir_esc=y#v=onepage&q=Volunteers%3A%20A%20social%20profile.&f=false
https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=u8Tabf5HcRcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Volunteers:+A+social+profile.&ots=vMRNx6adOi&sig=EaMdyMiowKDuC014vRBNj8ACRvU&redir_esc=y#v=onepage&q=Volunteers%3A%20A%20social%20profile.&f=false
https://sl.iliveok.com/family/cerebralna-ishemija-pri-novorojenckih-simptomi-posledice-zdravljenje_124039i16024.html#complication_124039
https://sl.iliveok.com/family/cerebralna-ishemija-pri-novorojenckih-simptomi-posledice-zdravljenje_124039i16024.html#complication_124039
http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2014_suppl_21_023-028.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

49 
 

- Tatjana Rakar, Senka Š. Vrbica, Tomaž Deželan, Zinka Kolarič, Andreja Črnak-Meglič, 

Mateja Nagode, Ana Matoz Ravnik (2010). Raziskava ideks civilne družbe – končno poročilo. 

Ljubljana: Inštitut za javno upravo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.  

- Ramovš, J. (2001). Prostovoljstvo pri delu z ljudmi in za ljudi. V Socialno delo, 40(6), str. 

313–322. 

- Ramovš, J. (2007). Prostovoljski dnevnik pri osebnem prostovoljskem delu z ljudmi in 

učenju lepega medčloveškega sožitja. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

- Ramovš, Rant, M., Lipar, T. (2016). Pripravljenost za medgeneracijsko prostovoljstvo. V 

Kakovostna starost (3 - 24). Inštitut Antona Trstenjaka. Pridobljeno 25. 3. 2019 s 

http://www.inst-antonatrstenjaka.si/slike/1633-1.pdf 

- Ravlić, B. (2013). Moja priča: Andrea Belić. V In portal-News Portal za osobe s 

invaliditetom. Pridobljeno 26. 2. 2019 na spletni strani http://www.in-portal.hr/in-portal-

news/kutak-za-strucnjake/80/moja-prica-andrea-belic 

- Rosenbaum, P., Rosenbloom, L. (2012). Cerebral palsy – from diagnosis to adult life. (str. 

3-13). London: Mac Keith Press. 

- Rusjan, M. (2013). Menedžment prostovoljskega dela. (Diplomsko delo). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

- Segal, J., Ph., D., Robinson, L. (2018). Volunteering and its Surprising Benefits: How 

Giving to Others Makes You Healthier and Happier. Pridobljeno 2. 2. 2019 s spletne strani 

https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-

benefits.htm?pdf=13391  

- Slovenska Filantropija (2014). Prosta volja je najbolja. Mednarodni dan prostovoljstva. 

Oblik. Kuzma, D. Pridobljeno 25. 3. 2019 s https://www.filantropija.org/mednarodni-dan-

prostovoljstva/  

- Sullivan, P. B. (2009). Feeding and nutrition in children with neurodevelopmental 

disabilities. London, UK: Mac Keith Press 

- Svetlik, I. (2002). Menedžment človeških virov v neprofitnem sektorju. V: Jelovac, D. (ur). 

Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij. Ljubljana: Radio Študent: 

Študentska organizacija Univerze. Koper: Visoka šola za management. 

http://www.inst-antonatrstenjaka.si/slike/1633-1.pdf
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kutak-za-strucnjake/80/moja-prica-andrea-belic
http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kutak-za-strucnjake/80/moja-prica-andrea-belic
https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm?pdf=13391
https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm?pdf=13391
https://www.filantropija.org/mednarodni-dan-prostovoljstva/
https://www.filantropija.org/mednarodni-dan-prostovoljstva/


50 
 

- Štajner., E. (2018). Strah pred neznanim. Psihoterapija. Pridobljeno 27. 3. 2019 s 

http://psihoterapija.cc/strah-pred-neznanim/ 

- Šelekar, L. (2016). Motivi dijakov in študentov zdravstvenih smeri za prostovoljstvo. 

(Magistrsko delo). Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede. 

- Širca, K. (2018). Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih 

prostovoljcih. (Magistrsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

- Tischer Gregorič, T. (2012). Osveščanje okolja kot temeljni dejavnik inkluzije oseb s 

posebnimi potrebami. (Magistrsko delo). Koper: Pedagoška fakulteta. 

- Uhan, S. (2000). Vrednotenje dela. Kranj: Založba Moderna organizacija 

- Uhan, S. (1999). Misli o motivaciji. V reviji Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 

– Industrijska demokracija), 5. Pridobljeno 10. 1. 2019 s spletne strani http://www.delavska-

participacija.com/strokovni-

clanki/?offset=1260&sort=1&Sklop=%25&Submit=Iskanje&besede=mo%25-

C5%EF%BF%BDina+pomen+znanja&stevilka=%25&letnik=%25&nacin=1&search=1 

- Ulčar Ivančič, S., Kovačič, T. (2017). Vpliv kompleksnega fizioterapevtskega programa na 

grobo gibalno funkcijo in obseg gibljivosti pri deklici s cerebralno paralizo po selektivni 

dorzalni rizotomiji. V 17. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Fizioterapija za vse (36-37). 

Ljubljana: Združenje fizioterapevtov Slovenije 

- Vovk Ornik, H. (ur.). (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Pridobljeno 5. 2. 2019 s spletne strani https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimi-potrebami.pdf  

- Zakon o prostovoljstvu (ZProst). (3. 11. 2015). Ljubljana: Pridobljeno 6. 3. 2018 s spletne 

http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/zakon/2015-01-3259-2011-01-0374-

npb1.pdf   

- Zarrei M, Fehlings D. L, Mawjee K, Mawjee, K., Switzer, L., Thiruvahindrapuram, B., 

Walker, S., …, Sherer W., S. (2018). De novo and rare inherited copy number variations in 

the hemiplegic form of cerebral palsy. V Genet Med., 20 (2): 172-180. Pridobljeno 2. 3. 

2019 s https://www.nature.com/articles/gim201783  

http://psihoterapija.cc/strah-pred-neznanim/
http://www.delavska-participacija.com/strokovni-clanki/?offset=1260&sort=1&Sklop=%25&Submit=Iskanje&besede=mo%25-C5%EF%BF%BDina+pomen+znanja&stevilka=%25&letnik=%25&nacin=1&search=1
http://www.delavska-participacija.com/strokovni-clanki/?offset=1260&sort=1&Sklop=%25&Submit=Iskanje&besede=mo%25-C5%EF%BF%BDina+pomen+znanja&stevilka=%25&letnik=%25&nacin=1&search=1
http://www.delavska-participacija.com/strokovni-clanki/?offset=1260&sort=1&Sklop=%25&Submit=Iskanje&besede=mo%25-C5%EF%BF%BDina+pomen+znanja&stevilka=%25&letnik=%25&nacin=1&search=1
http://www.delavska-participacija.com/strokovni-clanki/?offset=1260&sort=1&Sklop=%25&Submit=Iskanje&besede=mo%25-C5%EF%BF%BDina+pomen+znanja&stevilka=%25&letnik=%25&nacin=1&search=1
https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
https://www.nature.com/articles/gim201783


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Andreja Cole; magistrsko delo 

51 
 

- Zaviršek, D., Kačič, M., Krstulović, G., Sobočan, A. (2013). 1.1. Izvedbeni projekt 

zadovoljevanja potreb potencialnih deležnikov, uporabnikov in posebnih potreb slepih, 

slabovidnih in oseb z motnjami branja. Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.  

- Zavod Upravno poslovanje (2017). Davčni vidik nagrajevanja prostovoljskega dela. 

Pridobljeno 20. 1. 2019 s spletne strani https://zavod-up.si/si/davcni-vidik-nagrajevanja-

prostovoljskega-dela/  

- Žerak, U., Masten, U. (2018). Razvojne spremembe v intelektualnem delovanju pri osebah z 

motnjo v duševnem razvoju. Pridobljeno 5. 2. 2019 s spletne strani http://psiholoska-

obzorja.si/arhiv_clanki/2018/zerak_masten.pdf  

- Žgur, E. (2002). Latentna struktura motoričnega prostora oseb s cerebralno paralizo 

(Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

- Žgur, E. (2007). Motorika učencev s cerebralno paralizo v osnovni šoli (Doktorska 

disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

- Žgur, E., Vogel, A., Černetič, A., Dobrinja, D., Marsetič, K., Žabkar, B. (2007). Medicinska 

sestra pri delu z otroki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok 

Janka Premrla Vojka Vipava. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. 

- Žgur, E. (ur.) (2011). Kako lahko pomagam. Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno 

vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 

2008-2011. Vipava: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje.  

- Žgur, E. (2017). Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative 

issues and approaches in social sciences, 10(1), 117-126. Pridobljeno 8. 2. 2019 s spletne 

strani http://pefprints.pef.uni-lj.si/4358/1/Zgur.pdf  

- ŽGUR, E., BATISTA, D. Vpliv hipoterapije na bralne in motorične sposobnosti. Pedagoška 

obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, [št.] 3/4, str. 77-

91 

- ŽGUR, E., LEMUT, B., JERMAN, J. Stališča strokovnih delavcev do prepoznavnosti 

učinkov hipoterapije. Revija za zdravstvene vede, ISSN 2350-3610, 2018, vol. 5, no. 1, str. 

30-42 

https://zavod-up.si/si/davcni-vidik-nagrajevanja-prostovoljskega-dela/
https://zavod-up.si/si/davcni-vidik-nagrajevanja-prostovoljskega-dela/
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/zerak_masten.pdf
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/zerak_masten.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/4358/1/Zgur.pdf


52 
 

6 PRILOGE 

Pozdravljeni! 

Sem Andreja Cole, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. 

V okviru magistrskega dela z naslovom Motivi spremljevalcev otrok z motnjami v duševnem 

razvoju in cerebralno paralizo za delo na poletnih taborih, ki ga izdelujem pod mentorstvom 

doc. dr. Erne Žgur, sem oblikovala anketni vprašalnik, ki se nanaša na temo prostovoljstva 

mladih, ki se vključujejo v poletne terapevtske kolonije otrok z motnjo v duševnem razvoju 

(MDR) in cerebralno paralizo (CP). 

Z raziskavo želimo proučiti stopnje vplivov na posameznikovo odločitev za pristop k 

prostovoljstvu z osebami z MDR in CP.  

Želimo si, da bi naše delo bilo v pomoč pri načrtovanju, organizaciji ter izvajanju in evalvaciji 

programov, ki jih organizirajo različna društva za pomoč osebam z MDR. 

Vprašalnik je anonimen, izpolnjevanje pa vam bo vzelo 10- 15 minut. 

Za sodelovanje se vam že v naprej prijazno zahvaljujem. Vaši odgovori bodo pomembno 

prispevali h kakovosti rezultatov raziskave. 

1. DEMOGRAFSKI PODATKI 

Spol: 

o moški 

o ženski 

 

Navedite starost v letih: __________________ 

 

Stopnja in smer izobrazbe: 

○ nedokončana OŠ (I. stopnja) 

○ OŠ ali dvoletna nižja poklicna (II. in III. stopnja) 

○ srednje poklicno izobraževanje, triletno (IV. stopnja) 

○ gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. 

drugo strokovno izobraževanje (V. stopnja) 

○ višješolski strokovni program (stopnja VI/1) 
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○ visokošolski strokovni in univerzitetni programi, prva bolonjska stopnja 

(stopnja VI/2) 

○ stari univerzitetni program ali druga bolonjska stopnja, magisterij stroke (VII. 

stopnja) 

 

Zapišite smer študija oziroma morebitno zaposlitev:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV-RAZLOGI ZA PROSTOVOLJNO DELO V 

DRUŠTVIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU (MDR) IN 

CEREBRALNO PARALIZO (CP) 

 

Za vključitev v terapevtsko kolonijo društva oseb z MDR in CP sem se odločil/a zaradi… 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

… želje po pridobivanju izkušenj pri 

delu z ljudmi. 

     

… občutka, da delam nekaj 

koristnega. 

     

… želje po večji samozavesti.      

… prejema finančne nagrade.      

… dobro izkoriščenega prostega časa.      

… pridobivanja izkušenj za poklicno 

pot. 

     

… potrebe po pripadnosti skupini, 

skupnosti. 

     

… učenja komuniciranja z osebami z 

MDR in CP. 

     

… novih poznanstev in sklenjenih 

prijateljstev.  

     

… spoznavanja »drugačnih« oseb kot 

sem sam/a. 

     

… prispevanja k boljši družbi.      
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… želje po javnem delovanju.      

…  možnosti nudenja pomoči ljudem 

v stiski. 

     

 

3. SODELOVANJE SPREMLJEVALCEV GLEDE NA SPOL 

Za sodelovanje v terapevtsko kolonijo društva oseb z MDR in CP se po mojem 

mnenju odločajo… 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

… pretežno ženske.      

… pretežno moški.      

 

Svoj odgovor pojasnite. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. NAČINI, OBLIKE SEZNANITVE PROSTOVOLJCEV S TERAPEVTSKO 

KOLONIJO DRUŠTVA OSEB Z MDR IN CP 

O možnostih sodelovanja na poletnih terapevtskih kolonijah društva oseb z MDR in 

CP… 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

… me je seznanil/a prijatelj/ica ali 

znanka. 

     

… sem bil/a informiran/a od 

prostovoljca/ke, ki se je že udeležila 

kolonij. 

     

… sem zasledil/a na spletnih straneh 

organizacije oziroma v časopisu. 
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… sem izvedel/a med opravljanjem 

šolske prakse. 

     

… sem izvedel/a na javni predstavitvi 

organizacije. 

     

… sem se seznanil/a preko 

družinskega člana ali sorodnika, ki je 

oseba z MDR in CP.                                                                          

     

 

5. POZNAVANJE POPULACIJE OSEB Z MDR IN CP 

Pred prihodom na poletno terapevtsko kolonijo sem se z osebami z MDR in CP… 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

… srečal/a na ulici, v javni ustanovi, 

v parku, a se z njimi nisem nikoli 

pobližje spoznal/a. 

     

… družila, saj so nekateri s tovrstnim 

primanjkljajem moji 

prijatelji/sorodniki/družinski člani. 

     

…oseb nisem poznal/a, prav tako ne 

njihovih primanjkljajev in potreb. 

     

 

6. SOODVISNOST NAGRADE IN MOTIVOV ZA SODELOVANJE V 

TERAPEVTSKIH KOLONIJAH 

Nagrada za sodelovanje na poletnih terapevtskih kolonijah društva oseb z MDR in CP 

mi je predstavljala… 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

… motiv/razlog za ponovno udeležbo 

na kolonijah. 

     

… dodaten zaslužek z občutkom, da 

sem bil/a koristen/na. 

     

… zgolj potrditev za uspešno 

opravljeno delo, pisna/ustna pohvala 

bi bila dovolj. 
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