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POVZETEK 

 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami neizogibno vpliva na spremembo družinske dinamike. 

Člane družine prisili k iskanju novih vzorcev delovanja, k vzpostavitvi ravnotežja in jim 

vsiljuje novo vrsto identitete – identiteto invalidnosti. Predmet raziskovanja so tako družine z 

otroki s posebnimi potrebami, izražanje posebne potrebe v družinski dinamiki s poudarkom 

na soočanju s posebno potrebo otroka, zadovoljevanje potreb, spremembe obstoječih vlog, 

soočanje z izzivi in potrebne prilagoditve, doživljanje socialne (iz/v)ključenosti, posluževanje 

vrst pomoči, potrebna dodatna pomoč in podpora, informiranost glede možnih virov pomoči 

in podpore, izkušnje zadovoljstva s procesom pomoči in nenazadnje perspektiva procesa 

pomoči. Družine z otroki s posebnimi potrebami so pri vzpostavitvi ravnovesja ranljive, šibke 

in nemočne, zato potrebujejo socialno oporo in podporo različnih strokovnih služb. Predmet 

raziskovanja so tudi strokovni delavci, njihovo razumevanje pojma otroka s posebnimi 

potrebami, razumevanje potreb družine, vrste pomoči in podpore, ki jo lahko ponudijo, 

informiranost glede možnih virov v Sloveniji in v tujini, možnosti strokovnega 

izpopolnjevanja, doživljanje interakcij z družinami in nenazadnje perspektiva za izboljšanje 

procesa pomoči.  

V metodologiji smo s kvalitativnim raziskovalnim pristopom in tehniko polstrukturiranega 

intervjuja izvedli intervjuje z desetimi družinami z otroki s posebnimi potrebami z izkušnjo 

sodelovanja s strokovnimi službami na področju skrbi ranljivejših družin iz vladnih in 

nevladnih organizacij ter z desetimi strokovnimi delavci s teh področij. V ta namen smo 

oblikovali dva različna vprašalnika, posebej za družine in posebej za strokovne delavce. 

Transkripciji intervjujev je sledilo kodiranje izjav znotraj posameznih faz. Dobljene podatke 

smo prikazali deskriptivno in v tabelah. Z interpretacijo rezultatov smo poglobili spoznanja o 

moči rojstva OPP, o konceptu delovnega odnosa pomoči za družine z otroki s posebnimi 

potrebami ter o perspektivi potreb družine in strokovnih delavcev v procesu pomoči.  

Ugotavljamo, da trenutna pomoč ne omogoča razreševanja stisk in težav, družine so prezrte, 

nevidne, neupoštevane, brez zadostnih virov informacij, prilagoditev in podpore, občutijo 

stigmatizacijo, izključenost, zaradi omejenih finančnih virov so postavljene v neenakovreden 

položaj z drugimi ter so nezadovoljne s strokovnimi službami. Družine socialno oporo 

najpogosteje dobijo pri sorodnikih, strokovnih delavcih in prijateljih. Socialnega delavca 

omenijo kot primer dobre prakse. Strokovni delavci povedo, da nimajo zadovoljivega 

dodatnega izobraževanja, mreženja med strokovnimi službami in tudi ne dovolj timskega 

dela. Po njihovih izkušnjah so družine neodzivne, nesodelovalne, pričakujejo takojšnje 

rešitve, ne spoštujejo dogovorov in presojajo strokovno delo. Na osnovi opravljene raziskave 
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predlagamo dopolnjen, celostni in individualizirani pristop, ki izhaja izključno iz potreb 

družin z otroki s posebnimi potrebami in zajema sodobne koncepte procesa pomoči, vključno 

s predlogom izboljšav za lažjo inkluzijo družin z otroki s posebnimi potrebami v družbo. 

Namen izboljšanja je kakovost in učinkovitost delovanja v družino usmerjenih storitev. 

 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, interakcija in sobivanje, prilagoditve, socialna 

mreža, proces pomoči, sorojenec, idealna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

THE HELPING PROCESS BASED ON THE NEEDS OF 

FAMILIES WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 

ABSTRACT 

 

The birth of a child with special needs inevitably affects the change in family dynamics. 

Members of the family are forced to find new patterns of action, to establish a balance, and 

are pressured into taking a new identity - the identity of disability. The subject of the research 

are families with children with special needs, expressing a special need in family dynamics 

with the emphasis on facing a child’s special need, meeting the needs, changes in existing 

roles, facing challenges and necessary adjustments, experiencing social inclusion and 

exclusion, making use of assistance, necessary additional assistance and support, information 

on possible sources of assistance and support, experience of satisfaction with the assistance 

process, and, last but not least, the future of the assistance process. Families with children 

with special needs are vulnerable, weak and helpless in establishing a balance, and therefore 

need social support and support of various specialist services. The subject of research are also 

professionals, their understanding of the concept of a child with special needs, understanding 

of the family’s needs, a type of assistance and support they can offer, information on potential 

sources in Slovenia and abroad, the possibilities of professional development, experiencing 

interactions with families and, last but not least, prospects of improving the assistance 

process.  

In the methodology we conducted interviews with ten families with children with special 

needs through a qualitative research approach and a technique of a semi-structured interview. 

These families had the experience of working with specialist services in the field of care for 

more vulnerable families from governmental and non-governmental organizations as well as 

with ten professionals from these fields. For this reason we have designed two different 

questionnaires, specifically for families and specifically for professionals. The transcription of 

interviews was followed by the encryption of statements within individual phases. The data 

obtained was presented descriptively and in the tables. By interpreting the results, we 

deepened our understanding of the power of birth of a child with special needs, of the concept 

of working relationship towards assistance for families with children with special needs, and 

the prospects of the needs of the family and professionals in the assistance process.  

We find that the current assistance does not make it possible to resolve distress and troubles; 

families are overlooked, invisible, not considered, lacking sufficient sources of information, 

adjustments and support, they are victims of stigmatization, exclusion, they are placed in an 
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unequal position with others and are dissatisfied with specialist services due to limited 

financial resources. Social support to families is most commonly given by relatives, 

professionals and friends. Social worker is mentioned as an example of good practice. 

Professionals say that they do not have a satisfactory additional education, networking 

between specialist services, as well as not enough teamwork. According to their experience, 

families are unresponsive, non-cooperative, they expect immediate results, they do not respect 

agreements and judge professional work. Based on the research we propose a complete, 

integrated and individualized approach, based exclusively on the needs of families with 

children with special needs and covering modern concepts of the assistance process, including 

suggestions for improvements for an easier social inclusion of families with children with 

special needs. The purpose of improving is the quality and effectiveness of performance of 

family-oriented services. 

 

Keywords: child with special needs, interaction and coexistence, adjustments, social network, 

assistance process, sibling, ideal assistance 
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I UVOD 

 

Družina je živ organizem, kjer člane družine med seboj povezujejo skupna pravila, norme in 

vrednote (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Kljub soodvisnosti ohranjajo svojo avtonomnost 

(Ličen, 1996). Skupaj zadovoljujejo individualne potrebe od nižje ravni proti višji in potrebe 

celotne družine. Za zdrav razvoj, obstoj in napredek mora družina sproti razreševati konflikte 

in usklajevati potrebe vseh svojih članov (Tomori - Žmuc, 1994) in se prilagajati 

spremembam znotraj in zunaj nje (Verbič, 2013). Člani družine se moči družinskega sistema 

pogosto ne zavedajo (Kompan Erzar, 2003a) in kar se dogaja enemu članu družine, vpliva 

tudi na preostale člane in na celoten družinski sistem (Ule, 1995).  

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) je ena izmed prelomnic, ki 

prinaša spremembe v družinski dinamiki. Novim situacijam se družina prilagodi z 

vzpostavitvijo ponovnega ravnovesja (Kovačič idr., 1994; Poljšak Škraban, 2002), delitvijo 

vlog med člani družine in razporeditvijo moči. Pogosto ima največ moči najšibkejši član 

družine (Tomori - Žmuc, 1994). Družine z otrokom s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

DOPP) se zaradi OPP dnevno srečujejo s številnimi izzivi in ovirami, so nemočne, ranljive in 

pogosto ne najdejo ustrezne podpore, okolica pa njihovih stisk in težav pogosto ne prepozna.  

Medtem ko so področja zadovoljevanja potreb v družini (Bouwkamp, 1995; Čačinovič 

Vogrinčič, 2006; Erikson, 1963; Gostečnik, 2011; Juul, 2009; Kompan Erzar, 2003a; Maslow, 

2011; Poljšak Škraban, 2007; Rener, 2006a), vključno s področjem strokovnega dela z DOPP 

(Jurišič, 2012; Raver in Childress, 2015), raziskovali že številni avtorji, pa bomo prvič v 

našem prostoru v disertaciji poglobili raziskovanje na podlagi izkušenj DOPP in strokovnih 

delavcev, in sicer z vidika družinske dinamike, (ne)zadovoljenosti potreb, (ne)informiranosti 

o možnih virih pomoči, koncepta delovnega odnosa, (iz/v)ključenosti DOPP ter z vidika 

njihove perspektive za družinam prilagodljiv proces pomoči.  

 

Rezultati tega dela bodo imeli uporabno vrednost pri razvoju celostnega modela pomoči 

DOPP. Poudariti je treba zavedanje, da z rezultati izbranega vzorca ne moremo pridobiti 

dejanskega stanja v celotni populaciji DOPP v Sloveniji in da izbrane populacije, tako DOPP 

kot strokovnih delavcev, ne bomo mogli spremljati v prihodnje, zato bodo ugotovitve naše 

raziskave temeljile izključno na podlagi njihovih mnenj. Z rezultati raziskave bomo tako 

dopolnili obstoječi proces pomoči za DOPP, predlagali nov, celosten in individualizirani 

pristop, izhajajoč iz potreb DOPP.  
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II TEORETIČNI DEL 

 

 

1 Družina 

 

Družina je osnovna institucija civilne družbe in socialna skupina, ki sloni na prostorski ali 

časovni (generacijski) povezanosti in pripadnosti članov, v kateri se oblikuje večina 

pomembnih razmerij in v katero smo stalno in dolgotrajno vključeni (Giddens, 2000; Ličen, 

1995). Družina je temelj vsake civilizirane družbe, zato jo vsak narod in vsaka država 

spodbuja, razvija in ohranja v skladu s sociološkimi, ekonomskimi in političnimi razmerami. 

Kot univerzalna intimna skupnost s svojo notranjo strukturo in odnosom do družbe je 

zapletena in nima enostavne definicije. Opredeljena je z družbenimi pravili, uravnavajo jo 

navade, morala, znanje, pravo in ekonomski odnosi, njena notranja organizacija pa je 

določena z vlogami družinskih članov (Kovačič idr., 1994). Je živ sistem, ki je nenehno v 

gibanju (Bajzek, 1997) in ima notranje zakonitosti, utrip in prepustnostno mejo z zunanjim 

svetom, s katerim je v stalni interakciji, oblikuje osebnostno rast vseh svojih članov, v njej in 

po njej nastaja človekov jaz in uresničujejo se posameznikove potrebe (Kompan Erzar, 2003a; 

Ule in Kuhar, 2003). Družina je posrednik norm, ciljev, vrednot in idealov, vpliva na 

izoblikovanje človekove osebnosti, v njej prvič začutimo globino intimnosti, pripadnosti, 

ljubljenosti ali odvečnosti, varna navezanost pa pomembno vpliva na razvoj kognitivnega, 

čustvenega in socialnega razvoja otroka (Kompan Erzar, Rožič in Simončič, 2011). Družina 

mora za oblikovanje avtonomne, integrirane in polnovredne osebnosti izpolnjevati naloge 

vzgoje, dinamike, socializacije in kulture. Otrok v družini spoznava, sprejema in vgrajuje v 

svoje vedenje in ravnanje norme, vrednote, zadovoljuje svoje potrebe in želje in se tako 

dejavno vključuje vanjo (Klančar, 2007; Kosmač, 2006; Tomori, 2000). Izkušnja topline 

ljubečega družinskega okolja je izredno pomembna za otrokov razvoj. Frankl jo pojmuje kot 

nenadomestljivo skupnost, v kateri se lahko izpolni smisel posameznikove individualnosti 

(Lukas, 1993). 

 

Kronološko gledano je družina spreminjala svojo obliko, sestavo in vlogo (Perič, 2010), kar 

imenujemo pluralizacija različnih oblik (Švab, 2001), različni avtorji pa jo različno 

opredeljujejo. Družina je več kot skupina posameznikov (Kompan Erzar, 2003b), je človekov 

prvi socialni sistem, v katerem živi, se razvija in zadovoljuje svoje potrebe (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998). Po Murdocku (1949) je družina univerzalni družbeni pojav, ki ga srečamo v 

vsaki družbi, čigar temeljni elementi so odrasle osebe različnih spolov, vsaj en biološki ali 



- 3 - 

posvojeni otrok, skupno bivališče in ekonomska povezanost. Družina po Skynnerju (1982) je 

interakcijski sistem, ki ga uravnavajo zakonitosti homeostaze: vzdrževanje ravnotežja, 

vzpostavljanje novih pravil in vplivanje drug na drugega. Prav tako jo uravnavajo pozitivni in 

negativni odzivi, vzpostavljanje meje, podsistemi moči in hierarhija. Družina po OZN (Ule, 

Rener, Žakelj, Kuhar in Hlebec, 2003) je oseba ali skupina oseb, ki skrbi za otroka(e). M. 

Tomori - Žmuc (1994) družino opredeljuje kot sistem notranjih recipročnih odnosov, ki so 

medsebojno odvisni, nanjo vplivajo ekonomske in socialne zakonitosti ter okolje; Musek 

(1995) kot edinstveno celico, prizorišče osebnostnega razvoja posameznika in temeljni 

posrednik človekovega obstoja, kjer se prepletajo temeljne vloge članov družine; M. Ule - 

Nastran (1998) kot temeljno institucijo, v kateri se oblikujejo eksistenčno pomembni socialni 

odnosi in nas stalno poziva k temu, da se odzivamo na potrebe njenih članov; Gržan (2000) 

kot prostor prvega in najučinkovitejšega socialnega učenja ter zadovoljevanja potreb po 

varnosti ter ljubezni in Roper (2014) kot prostor razvoja otroka in oblikovanja svojega 

pogleda na svet. G. Čačinovič Vogrinčič (1992) na osnovi socialne interakcije izpelje 

definicijo družine kot družino, ki jo sestavljajo vsaj dva ali več posameznikov, ki so v 

interakciji, imajo skupne motive in cilje, povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote, 

odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se 

oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja, izoblikuje se relativno trajna mreža 

komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov v njej, diferencirajo se vloge 

glede na delitev dela ter razločijo se čustveni odnosi med člani.  

Obstajajo tudi antropološka (Bell, 2009; Holtzman, 2011; Murdock, 1949), sociološka 

(Kompare, Stražišar, Vec in Curk, 2007; Rener, 2006a; Vonta, 2009) in kulturološka (Hines 

in Bennett, 1996) opredelitev družine. Antropološka opredelitev družine poudarja kulturne 

vzorce in biološke vezi, sociološka izpostavlja časovno dimenzijo in medgeneracijsko 

povezavo družinskih članov, medtem ko kulturološka opredelitev družine v pluralnosti 

svetovnih kultur vidi različne oblike družin. 

 

 

1.1 Tipologije družin 

 

Definicija tradicionalne jedrne družine postaja zaradi številčnosti razvez, upadanja sklenitve 

zakonov (Stajan, 2013), prepozne prilagoditve moške vloge, postopne emancipacije žensk ter 

zaradi razbremenitve družinske odgovornosti, ki je preložena na profesionalce, institucije in 

množične medije (Sieder, 1998), vse bolj nezadostna, neustrezna, diskriminatorna (Rener, 

2006a) in preozka (Galvin in Brommel, 1982). Novonastale netradicionalne družinske oblike, 

posvojiteljske družine, družine, ki se zatekajo k umetni oploditvi, in mavrične družine 
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naraščajo in potrebujejo pravne opredelitve ter potrditve, da bodo lahko delovale in preživele 

kot družine (DiFonzo in Stern, 2013). Družino je treba na novo definirati tako, da bo 

upoštevala pluralnost sodobnih načinov kohabitacije (Goričan, 2009). Rener (2006a) 

opredeljuje jedrno (dvostarševske, enostarševske in reorganizirane družine) in razširjeno 

družino (klasične razširjene ter razpršene družine), Cseh - Szombathy (1992) temu dodaja 

reorganizirano družino. Sieder (1998) opredeljuje alternativne družinske oblike, med katere 

prišteva enostarševske, dopolnjene, adoptivne, družine z neporočenimi starši, stanovanjske 

skupnosti z/brez otroka; poleg tega pa opredeljuje tudi nedružinske življenjske oblike, med 

katere uvršča zakone in življenjske skupnosti brez otrok ter istospolne pare brez otrok. Po 

Brownu (1992, v Rener, 2006a) obstaja pet tipov družin, od 1) jedrne, 2) klasične razširjene, 

3) modificirane razširjene1, 4) enostarševske in 5) reorganizirane družine. D. Klančar (2007) 

opredeljuje 1) jedrno/nuklearno, 2) razširjeno, 3) veliko in 4) modificirano razširjeno družino. 

V današnjem času med najpogostejše oblike2 družin spadajo 1) enostarševske, 2) 

reorganizirane družine, 3) LAT-faza in 4) socialno starševstvo. 

 

 

1.2 Družina kot sistem 

 

Začetek družinskega sistema sega v čas sklenitve zakona dveh poprej popolnoma neodvisnih 

oseb (Schneewind, 1989). Za razvoj je potrebnih pet pogojev: pripadnost, prepoznavnost, 

zaupanje, dostojanstvo, kompetenca in sočutje (Lerner, 2005, v Kompan Erzar, 2006). 

Družina vsebuje več podsistemov, ki so med seboj odvisni in hierarhično urejeni (Gostečnik, 

2011), kjer potekajo interakcije ter učenje in v katerih ima posameznik različno stopnjo moči 

ter se uči različnih sposobnosti. Formirani so glede na generacijo, spol, interes in funkcijo 

(Čačinovič Vogrinčič, 1998; Minuchin, 1991). Skynner (1982) družinski sistem razdeli na tri 

elemente: meje, podsistemi odločanja/moči in hierarhija. Meje med podsistemi predstavljajo 

pravila, ki določajo, kdo je njihov član in kakšna je njegova funkcija (Čačinovič Vogrinčič, 

1998). Partnerski podsistem tvorita zakonca, starševskega starši in otroci, svoj podsistem pa 

tvorijo tudi sorojenci (Ličen, 1995). 

                                                           
1 Geografsko ločene družine z rednimi sorodniškimi stiki in oporo.  

 
2 1) Enostarševska družina se nanaša na posameznega starša, ki živi skupaj z enim ali več otroki (Davies, 

Cummings in Campbell, 2000). V 17. in 18. stoletju je v Angliji, Španiji in Franciji (Haralambos in Holborn, 

1999) veljala za nepopolno družinsko obliko z neenakopravnim položajem v družbi (Švab, 2001), danes se ta 

oblika vse bolj povečuje (Rener, 2006a) in se uvršča med ekonomsko najbolj ogroženo skupino; 2) 

Reorganizirana družina je življenjska skupnost, na Švedskem poimenovana zvezdna/štiriperesna družina (Rakar, 

2015). V njej ima vsaj en partner iz prejšnje partnerske zveze otroka, oblikujejo se nove vloge (Ganong in 

Coleman, 2004); 3) LAT-faza je vmesno obdobje med odvisnostjo od družine in neodvisnim življenjem in 4) 

Socialno starševstvo so mavrične družine, posvojitvene, rejniške družine in botrstvo (Rakar, 2015; Zaviršek, 

2006, 2009 in 2012). 
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Družina kot socialni sistem je organizacijsko kompleksen, prilagodljiv in informacijski 

(Skynner in Cleese, 1994), deluje po pravilih, ki ga določajo njegovi člani (Bergant, 1981; 

Musek 1995; Satir 1995), ki medsebojno vplivajo drug na drugega, in ima prožne meje med 

podsistemi (Ličen, 1995). Odprt, zdrav družinski sistem z mehanizmom povratne zveze deluje 

z dejavniki znotraj/zunaj sistema, ustvarja odnos do sprememb, se spreminja, prilagaja 

strukturo, organizacijo in vrednote, povezuje člane med seboj, teži k ravnovesju in daje 

občutek varnosti, omogoča razvoj in preživetje družine, medtem ko zaprt družinski sistem 

ovira njen razvoj (Poljšak Škraban, 2002, 2007; Tomori - Žmuc, 1994; Ule, 1993; Vonta, 

2009).  

 

Za razumevanje strukture in organizacije družine se O. Poljšak Škraban (2007) opira na 

avtorje, ki raziskujejo v družini njene značilnosti: 1) način reševanja problemov ‒ sposobnost 

družine za reševanje problemov (družine, ki ne zmorejo reševati instrumentalnih problemov 

tudi težko rešujejo emocionalne probleme, obratno pa to ni nujno); 2) komunikacija, kot 

izmenjava informacij znotraj družine (poleg verbalne ocenjujejo tudi neverbalno); 3) 

družinske vloge kot ponavljajoči se vzorci vedenja, preko katerih družinski člani izpolnjujejo 

naloge družine (zagotavljanje osnovnih virov za preživetje, medsebojna skrb in podpora, 

zadovoljstvo staršev s spolnostjo, zagotavljanje osebnega razvoja članov, vzdrževanje in 

opravljanje družinskega sistema); 4) čustvena dovzetnost kot sposobnost čustvene 

komunikacije s primerno kakovostjo in jakostjo čustev; 5) čustvena vpletenost kot stopnja 

zanimanja za interese (kaže na vrednost posameznih aktivnosti in interesov družinskih članov) 

in 6) kontrola vedenja, kot vzorci, ki jih družina oblikuje (fizično nevarne situacije, situacije, 

v katerih se izražajo psihične in biološke potrebe oziroma težnje članov, situacije 

medosebnega socialnega vedenja znotraj družine in zunaj nje).  

O. Poljšak Škraban (2007) navaja tri vidike zakonskega in družinskega vedenja, ki jih opiše 

Olson s sodelavci: 1) kohezivnost (ravnotežje med razmejenostjo in povezanostjo družinskih 

članov, ki se kaže skozi emocionalno povezanost, razmejenost, koalicijo, čas, prostor, 

prijatelje, odločanje, interese in prosti čas); 2) prilagodljivost (fleksibilnost, vzpostavitev 

pravega ravnotežja) in 3) komunikacija (pozitivna komunikacija se kaže skozi empatijo ter 

aktivno poslušanje in podpiranje drug drugega; negativna pa skozi dvojna sporočila, 

kritiziranje, s čimer zmanjšuje sposobnost družine, da bi si čustva izmenjala in podelila). 

Stopnje kohezivnosti so razvrščene od nepovezanosti in ločenosti do povezanosti in 

vpletenosti. Ko je stopnja kohezije visoka, gre za lojalnost družini in strinjanje z njo, kar 

omejuje individualizacijo članov družine. Drugo skrajnost predstavljajo družine, ki 

spodbujajo visoko stopnjo avtonomije, vendar je občutek pripadnosti in zavezanost v njih 



- 6 - 

šibek. V družinah, ki so v sredini, so posamezniki sposobni doživeti in uravnotežiti 

neodvisnost s povezanostjo z družino. 

Po modelu Olsona in sodelavcev (v Poljšak Škraban, 2007) obstajajo tri bazične skupine 

družin: 1) odprte (uravnotežene družine z zdravim in funkcionalnim sistemom); 2) zaprte 

(skrajne, ki so ekstremne in predstavljajo motene disfunkcionalne sisteme) in 3) srednje (gre 

za povprečno ali srednje motene družine z blažjo obliko disfunkcionalnosti). Tudi Kantor in 

Lehr (v Poljšak Škraban, 2007) razlikujeta sisteme družin odvisno od tega, na katerem 

mehanizmu »feedbacka« (povratnih informacij) gradi družina vzdrževanje in uravnanje 

distance med člani: 1) zaprta družina (vzpostavlja in vzdržuje toge meje, skladne norme in 

vrednote ter preprečuje sleherno spremembo; deluje po principu negativnega feedbacka, 

posameznik je podrejen družini, družina se pogosto spremeni v prazno lupino in razpade, ko 

se posamezni člani družine uprejo in postanejo agresivni); 2) tip poljubne družine (podpira 

maksimum možne distance in raznolikost pričakovanj, napetost in odstopanja so pričakovani, 

anarhični, ne morejo vzpostaviti identitete in njene kontinuitete, pravil skoraj ni, tudi meje, ki 

bi jih morali spoštovati, ne obstajajo) in 3) ekstremna družina (postaja kaotična). 

 

Za družine s številnimi izzivi uporabljamo tudi izraz »ranljive družine«. To so tiste, ki so 

navadno poznane kot ranljive družine, saj se srečujejo s številnimi stresi in problemi. V 

svojem vsakdanu se srečujejo s številnimi notranjimi in zunanjimi stresorji, pogosto 

povezanimi s težkimi življenjskimi okoliščinami, ki povzročajo preobremenitev in 

destabilizacijo družine; mnoge med njimi nimajo zadovoljenih osnovnih potreb, postavljene 

so pred različne izzive (iskanje službe z majhnimi možnostmi za zaposlitev, nizki dohodki za 

preživetje, nezmožnost pomagati otrokom pri šolskih zadevah, lahko doživljajo breme 

bolezni, odvisnosti, zlorabe, nasilje, zatiranje, brezdomstvo) in se srečujejo z revščino. Te 

družine so veliko več kot problemi, s katerimi se spoprijemajo, in nismo usmerjeni v to, česa 

ni in kar bi moralo biti, temveč v to, kaj je in kaj bi lahko bilo (Melo in Alarcão, 2011; Kodele 

in Mešl, 2016). Težave ranljivih družin so večplastne in vključujejo presečišče fizičnih, 

psihosocialnih in drugih stisk. Narava problemov teh družin je tesno povezana z dejstvom, da 

obstaja veliko institucij (izobraževanje, socialno varstvo, zdravstvo in druga področja), katerih 

obravnava in podpora nista zadovoljivi oziroma prilagojeni njihovim potrebam (Razpotnik, 

Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban, 2016). Čeprav so nekatere družine bolj ranljive ali 

se spoprijemajo z več težavami kot druge, imajo ves potencial za okrevanje in prevzemanje 

nadzora nad življenjskimi izzivi. S krepitvijo družinske moči za okrevanje, ko so predstavljeni 

problemi razrešeni, pridobi družina več virov za spoprijemanje z bodočimi izzivi (shajanje, 

prilagajanje in rast) (Walsh, 2006). 
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F. Walsh (v Poljšak Škraban, 2007) govori o konceptih normalnosti družine ter njihovega 

vpliva na razumevanje in zdravljenje družinske disfunkcionalnosti. Na podlagi ugotovitev 

drugih avtorjev je izpeljala štiri temeljne perspektive družinske normalnosti: 1) medicinski 

model, ki pojmuje družino kot normalno, zdravo, če nobeden od družinskih članov ne kaže 

simptomov bolezni (negativen kriterij – odsotnost patologije). Omejitev modela je v dejstvu, 

da ni družine, ki ne bi imela občasnih težav in da pomeni simptom pri enem od članov družine 

že disfunkcionalnost sistema; 2) povprečno funkcioniranje družine (normalna družina naj bi 

predstavljala povprečje v normalni porazdelitvi), ki pomeni, da je deviantno vse, kar je pod in 

nad povprečjem, kar bi pomenilo, da bi bile tudi optimalne družine deviantne; 3) optimalno 

funkcioniranje družine, ki je uspešno v doseganju družinskih nalog ter promociji rasti ter 

dobrega počutja družinskih članov; omejuje vpliv socialnih norm glede pojmovanja 

uspešnosti (optimalno le znotraj ene kulture) in 4) normalnost, razumljena kot proces 

integracije, vzdrževanja družinske enote in njene sposobnosti, vzdrževanja pogojev, ki 

omogočajo rast in dobro počutje njenih družinskih članov skozi čas (skozi različna razvojna 

obdobja družine). 

 

 

1.3 Funkcije družine 

 

Družino kot univerzalno in temeljno družbeno institucijo, ki opravlja različne funkcije v 

družbi (Rakar, 2015), najdemo v vseh kulturah. Z družbenimi spremembami so se poleg njene 

oblike spreminjale tudi njene funkcije. Med temeljne funkcije družine Murdock (1949) 

prišteva spolno funkcijo, reprodukcijsko funkcijo, gospodarsko/ekonomsko funkcijo in 

izobraževalno funkcijo; Bergant (1981) biološko-reproduktivno, gospodarsko, pravno-

varstveno in kulturno-vzgojno; T. Rener (1993) vire za reprodukcijo (zdravje, bivanjska enota 

ter intelektualni in čustveni razvoj), realizacijo bistvenih materialnih in afektivnih potreb in 

socializacijo (materialna varnost, čustvovanje in osebno priznanje); N. Ličen (1995) biološko 

reprodukcijo, zadovoljevanje čustvenih potreb, skrb za otroke in vzgojo otrok, skrb za dom 

(zadovoljevanje osnovnih potreb in socialna varnost) ter prenašanje kulturnih vzorcev in 

izročila iz roda v rod; Lap - Drozg (2001) biološko-reproduktivno, socialno, ekonomsko in 

emocionalno; Parsons in Bales (2007) seksualno, reproduktivno, ekonomsko in vzgojno 

funkcijo. Družina je v vsakem razvojnem obdobju postavljena pred naloge, zahteve in 

preizkušnje, na katere se družinski člani odzivajo in tako prehajajo na višjo zrelostno raven 

(Hlačar, 2016). M. Tomori - Žmuc (1994) navede rojstvo otroka kot primer stresnega 

dogodka, ko pride do sprememb družinske dinamike. Kadar družinski člani izpolnjujejo svoje 

funkcije, nastalo funkcijsko vrzel ob bolezni družinskega člana zapolnijo drugi člani tako, da 



- 8 - 

razširijo svoje funkcije (Lukas, 1993). Družinski sistem mora biti prožen, da bi imel potencial 

spreminjanja ali doseganja uravnoteženosti.  

O. Poljšak Škraban (2007) izpostavi F. Walsh, ki govori o procesih, za katere meni, da 

prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine: 1) povezanost družine in zavezanost njenih 

članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi (Mi smo družina!); 2) spoštovanje 

individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja dobrega 

počutja družinskih članov vseh generacij; 3) za par (starša) so značilni vzajemno spoštljiv 

odnos, podpora ter enakomerna delitev moči in odgovornosti; 4) za vzgojo in skrb, zaščito in 

socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine sta pomembna učinkovito izvršilno 

vodenje in avtoriteta staršev; 5) organizacijska stabilnost (jasnost, konsistentnost, 

predvidljivost v vzorcih interakcije); 6) prilagodljivost (prožnost v zadovoljevanju notranjih 

in zunanjih potreb po spremembi, učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, 

obvladovanje sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja); 7) 

odprta komunikacija (jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna interakcija, široka paleta 

izražanja čustev in empatičnih odgovorov); 8) učinkovito reševanje problemov in konfliktov; 

9) sistem vrednot (vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost s preteklimi in 

prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost) in 10) primerni 

ekonomski viri (zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna podpora razširjene družine, 

mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov). Za razumevanje je pomembno, 

da so lahko omenjene komponente funkcioniranja katerekoli oblike in sestave družine, 

organizirane in izražene na različne družini prilagojene načine (v enostarševskih družinah se 

udejanja spoštljiv odnos med roditeljem in morebitnim partnerjem roditelja, z možnostjo 

nastajanja več problemov z delitvijo moči in odgovornostjo).  

Kompetentnost in interakcijski stili v družini sta dve ključni dimenziji, ki definirata raven 

družinske funkcionalnosti. Glavni elementi kompetentnosti so: 1) struktura družinske enote 

(enakovredno vodenje družine, močna koalicija staršev oziroma drugih odraslih oseb in 

razvite generacijske meje); 2) spodbujanje avtonomije družinskih članov (rastoče zaupanje, 

jasne meje, jasna in odprta komunikacija ter sposobnost reševanja oziroma sprejemanja 

različnosti); 3) sposobnost reševanja konfliktov (jasno in neposredno komuniciranje) in 4) 

spontanost (izražanje široke palete čustev, optimizem) (prav tam).  

 

 

1.4 Interakcija in sobivanje družine 

 

Družina je prostor nenehnega učenja, kjer preko socialne interakcije in komunikacije 

(Podgrajšek, 2013) pridobivamo izkušnje, razvijamo spoznanja, vzorce socialnega vedenja, 
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komunikacije, spretnosti, osebnostne lastnosti, navade, razvade, interese, stališča, sposobnosti 

(Jarvis v Mijoč, 1995) in vrednote, ki so: enakovrednost dostojanstva med družinskimi člani, 

upoštevanje in skrb za integriteto vseh, avtentičnost, prevzemanje osebne in družbene 

odgovornosti, interakcija, skupnost (Gradišar, 2005; Juul, 2010) in dom (Lukas, 1993). 

Družina mora posamezniku zagotavljati avtonomijo, povezanost, komunikacijo, temeljne 

potrebe (Bouwkamp, 1995), sprejemanje kompromisov, dogovorov, izkušnje sprejemanja 

odločitev in pravil (Kompan Erzar, 2003b). Člani družine so soodvisni, za ohranjaje 

avtonomnosti (Ličen, 1996) in uspešen razvoj pa potrebujejo svoj prostor znotraj nje (Ule, 

1993). L. Verbič (2013) k uspešnemu sobivanju družine prišteva prilagajanje spremembam 

znotraj in zunaj nje. Ko je član družine v stiski, je za druge člane smiselno, da skrbijo zanj (vir 

podpore), se medsebojno podpirajo (Grossman in Magaña, 2016; Olson idr., 1989), četudi to 

prinaša osebne odpovedi (Lukas, 1993). Z razvojem lastne odprte komunikacije si člani 

družine izmenjujejo izkušnje, čustva, pričakovanja (Ličen, 1996), potrebe, doživljanja in misli 

(Tomori - Žmuc, 1994); učijo se samoregulacije, lahko vzdržujejo ravnotežje, povezanost 

članov in pridobivajo informacije o vseh članih (Gostečnik, 2010; Poljšak Škraban, 2002). L. 

K. Kompan Erzar (2003a) poudarja skrito moč družine, ki se je njeni člani ne zavedajo, v 

notranjepsihični in na medosebni ravni pa bistveno oblikuje življenje celotne družine.  

 

Za boljše razumevanje interakcije in sobivanja družine je treba upoštevati življenjski cikel, v 

katerem se družina nahaja, socialno ekonomski status družine, izobrazbo, etnično pripadnost, 

sestavo družine, razlike v spolu, versko pripadnost, stopnjo funkcioniranja staršev, 

prevladujoči stil vzgoje in stopnjo funkcioniranja družine (L'Abate, 1994). Za zdrav razvoj in 

delovanje družine je treba upoštevati povezanost družine, zavezanost njenih članov k skrbi in 

vzajemni podpori, spoštovanje individualnih razlik, avtonomijo, dobro počutje in potrebe 

posameznikov, vzajemno spoštljiv odnos, podporo, enakomerno delitev moči in odgovornosti, 

učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteto staršev, organizacijsko stabilnost, prilagodljivost 

(prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi, učinkovito 

spoprijemanje s stresom in težavami, obvladanje sprememb in izzivov), odprto komunikacijo, 

učinkovito reševanje problemov in konfliktov, sistem vrednot, ki omogoča vzajemno 

zaupanje, obvladovanje problemov, medgeneracijsko povezanost, primerne ekonomske vire 

za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialno podporo razširjene družine (Walsh, 1993).  

Glede na izkušnje v družini je družinska vez lahko zelo tesna in predstavlja varen pristan, 

lahko pa jo posameznik dojema kot breme (Ličen, 1996). Za uspešno družinsko dinamiko sta 

potrebni usklajenost individualnih slik posameznih članov (Kristanič, 1995) in spodbuda 

medsebojnih odnosov (Vonta, 2009).  
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1.4.1 Oblikovanje vlog 

 

Družina je prostor, v katerem se oblikujejo individualne vloge posameznikov, vzorci 

obnašanja ‒ te si posameznik pridobi glede na spol, vrstni red rojstva, talent in družinski 

položaj ‒, ki se prepletajo in dopolnjujejo, njene socialno-kulturne vrednote pa določajo, 

katero vlogo bo prevzel posamezen član družine (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006; 

Vedečnik in Juhart, 2008). Potrebna je postavitev jasnih meja, pravil obnašanja, ustrezne 

interakcije in komunikacije med podsistemi, da posameznik svojo vlogo lahko uspešno 

izpolnjuje (Cox in Paley 1997; Čačinovič Vogrinčič, 1998; Minuchin, 1991). V času 

družinskih preizkušenj ‒ kar se dogaja z enim članom družine, vpliva na družinski sistem kot 

celoto ‒ se najintenzivneje pokaže vzorec delitve vlog (Gostečnik, 2010; Tomori - Žmuc, 

1994). Ključni dejavniki za prevzem točno določene vloge so razvojno obdobje, osebne 

značilnosti, duševne in telesne lastnosti, mesto v družini in potrebe posameznika. Na podlagi 

razvojnega obdobja družine, posameznih članov, podsistemov, razporeditve vlog družinskih 

članov ter pravice in možnosti odločanja, pravice do različnih prednosti ter dolžnosti do 

prilagajanja drugim družinskim članom je mogoče opazovati razporeditev moči (Poljšak 

Škraban, 2002a; Tomori – Žmuc, 1994). Če ima vsak član družine ravno pravšnjo moč, potem 

imajo v njej vsi občutek varnosti, razumevanja in vedo, da se lahko zanesejo drug na drugega 

(Tomori - Žmuc, 1994). Toda člani družine se moči družinskega sistema pogosto ne zavedajo, 

gre za skrito moč družine, ki oblikuje življenje posameznikov in družine na najgloblji psihični 

in medosebni ravni (Kompan Erzar, 2003b). 

Posamezni član družine ima navadno več kot le eno vlogo (Krajnik, 2013), to je pravzaprav 

njegov prispevek k ohranitvi družine, celota zavestnih in podzavestnih pričakovanj (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998). Musek (1994) vloge v družini opredeljuje glede na starost, družinski 

položaj, družbeno in politično funkcijo ter poklic, T. Rener idr. (2006) pa na moško in žensko. 

V tradicionalnih družbah so bile ženske bolj navezane na neposredno družbeno okolje, naravo 

in kulturo, moški pa so bili odprti v širše socialne enote (Švab, 2001; Ule, 1993). N. Ličen 

(1996) opazuje posameznikov položaj v družini glede na pripadnost spolu in generaciji. 

Ženska vloga je pri prenašanju družinske kontinuitete aktivnejša in usmerjena predvsem v biti 

za nekoga (skrb za družinske člane), medtem ko je moška vloga usmerjena v biti za nekaj 

(skrb za materialno varnost) (Lukas, 1993). Kadar se posameznik zaveda, da ne bo kos 

zahtevam svoje vloge, je to zanj frustrirajoče (Goode, 1960). 

 

Družbene spremembe prinašajo spremembe v družini in njenih družinskih vlogah. (Stajan, 

2013). Izgubljajo se dobri odnosi in socialne povezave z okolico, manj je porok, povečujejo se 

enostarševske družine (OECD, 2006, 2008), vlogam matere (vzgoja in skrb za otroke) se 
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pridružujejo tudi očetje (Torkar, 2006). L. K. Kompan Erzar (2003b) moško in žensko vlogo 

postavi na višjo raven, saj zahteva medsebojno sodelovanje, organizacijo, sposobnost 

regulacije čutenja in empatijo, zvestobo, potrpežljivost, odgovornost, sprejemanje sebe in 

drugega ter soočenje in razreševanje problemov. 

 

1.4.2 Družinski odnosi 

 

Družinski odnosi delajo družino unikatno (Gostečnik, 2010) in so jedro vsake družine. Sprva 

gre za partnerski odnos, nato se razvije odnos med starši in otroki, z bližnjimi sorodniki, s 

prijatelji, sosedi in širšo družbo (Bukovnik in Musek Lešnik, 2010). V njih posameznik ni 

nikoli sam. V odnosu z drugimi se oblikuje posameznikova identiteta (Kompan Erzar, 2001). 

Odnosi temeljijo na krožni dinamiki vseh družinskih članov, ki recipročno vplivajo drug na 

drugega (Perko, 2008; Ule, 1995); tako otroci od najbližjih svojcev ter prijateljev prevzemajo 

znanje, stališča in se oblikujejo, vsi družinski člani zorijo drug ob drugem (Ramovš, 1994). 

Družinske odnose zaznamujejo načini komunikacije, prilagodljivost, kohezivnost, 

zadovoljevanje potreb, avtonomija vseh članov, vloge in struktura družine, ravnanje s 

spremembami, odnosi med starši, reševanje konfliktov (Verbič, 2013), medsebojno zaupanje, 

pripadnost, enačenje, posnemanje, empatija, požrtvovalnost (Lukas, 1993).  

 

O. Poljšak Škraban (2002) povzema po Lewisu, ki postavlja odnose med partnerjema kot 

temelj kompetentnosti družine pri opisu funkcioniranja družin: 1) visoko kompetentne družine 

(starši si moč v družini delijo, gre za visoko stopnjo bližine in zavezanosti, možna je 

zaupnost, vsak od staršev je dobro individualiziran, obstaja jasna meja med zavezništvom 

med starši in otroki, vzgojni stil ni niti permisiven niti avtoritaren; starši prisluhnejo otrokom 

in upoštevajo njihove želje, čustva; ne obstaja nobena nejasnost glede delitve moči v družini; 

komunikacija je odprta in spontana; prisotna je empatija in velika sposobnost učinkovitega 

reševanja problemov; družinski člani so spodbujani, da jasno izražajo čustva in mnenja; 

različnost je upoštevana in spodbujana; konflikti se zagotovo pojavljajo, vendar se je družina 

z njimi sposobna spoprijeti in jih reševati; spremembe so sprejemljive, izgube se odprto 

predelujejo, družinsko vzdušje je toplo, humor je cenjen); 2) kompetentne toda prizadete 

družine (uvrščajo se med visoko kompetentne in disfunkcionalne družine; visoka verjetnost, 

da bodo njihovi mladostniki psihično zdravi; prizadete so zato, ker obstaja med staršema 

prikrit konflikt glede bližine in zaupnosti, čeprav konflikt ostaja med staršema in se vsaj glede 

zavezništva ne kaže v spremembah le-tega; odnos med staršema ni več enakovreden – eden 

od staršev vodi, drugi pa je voden, in tisti, ki vodi, je nekoliko oddaljen in se izogiba 

zaupnosti ter bližini; obstaja možnost, da se vodenje med staršema menja; pogosto sta starša 
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jasno individualizirana in sposobna avtonomnih aktivnosti; družina vzpodbuja 

individualizacijo in avtonomijo članov družine, ne spodbuja pa razvoja tesne povezanosti; 

močno je izražena potreba po biti družina); 3) dominantno-submisivne družine, v katerih gre 

za komplementarne (delitev moči med staršema, ko eden vlada, drugi pa se podreja, kar 

ustreza obema partnerjema, po navadi oče vlada, mati se podreja) ali pa konfliktne družine 

(starša nista enotna glede delitve moči; partner, ki se podreja, pogosto izraža pasivno-

agresivne mehanizme in transgeneracijska zavezništva z enim ali več otroki, pri čemer se kaže 

jasna opozicija do vladajočega partnerja; gre za različne stopnje bližine, pomanjkanja 

zaupnosti, zavezanosti družini; gre za toge sisteme, čustva, predvsem toplina in skrb za druge, 

se ne izražajo odprto; podrejeni imajo težave z avtonomnostjo, pri članih družine se bodo 

razvili psihiatrični sindromi; 4) konfliktne družine (kronično konfliktna razmerja med 

staršema; konflikti nastajajo glede različnih vprašanj, denarja, spolnosti, vzgoje; v bistvu gre 

za konflikt glede strukture odnosa med staršema in tu ni možna enakomerno deljena moč; 

kontakt brez bližine in zaupnosti; nizka je stopnja zavezanosti in nikoli končan boj za moč; 

prisotni so spori, prepiri in občasno tudi fizično obračunavanje; otroci so potisnjeni v 

zavezništvo z enim od staršev ali pa se zelo distancirajo od družine (komunikacija je 

neučinkovita; reševanje problemov je na nizki ravni; obstajajo manipulacije, igra moči, 

prikrivanja, malo je odprtega izkazovanja ugodnih čustev; pri družinskih članih ne spodbuja 

razvoja bližine) in 5) resno disfunkcionalne družine (ko gre za simbiotičen odnos med starši, 

tedaj starša zlijeta svojo identiteto v eno, za to pa so značilni mehanizmi projekcije in 

introjekcije; tak sistem deluje kaotično, nerazumljivo; nedostopen je zunanjim vplivom; 

otroci, rojeni v takem zakonu, so bodisi izključeni bodisi vključeni v simbiozo med staršema 

in na ta način zanemarjeni; če eden od staršev dominira družini s svojimi psihotičnimi izpadi, 

gre najpogosteje za paranoidnega, kar sprejema bolj podredljiv in realen partner; otroci so ali 

pa niso vključeni v to odnosno zmedo).  

Treba je upoštevati tudi etične in kulturne značilnosti okolja, v katerem družine živijo, saj so 

vrednote tesno in kompleksno povezane s konceptom kompetentnosti (prav tam). 

Zaradi hitrega tempa življenja odnosi postajajo zapleteni, prinašajo konflikte in potrebujejo 

stalno nego, posamezniki morajo biti informirani in obvladovati spretnost komuniciranja, v 

nasprotnem primeru pride do neuravnoteženega funkcioniranja družine, nezadovoljstva, 

neuspehov in izolacije družine (Kovačič idr., 1994). Spremembe, ki se dogodijo v družini, 

vplivajo in pustijo sled na posameznem družinskem članu (Tomori - Žmuc, 1994), zato so 

potrebne meje, pravila, ki pomembno vplivajo na zaščito družine kot sistema (Walsh, 1993), 

in organizacija medsebojnih odnosov v družini, ki je ključna za kakovostno družinsko 

življenje (Bukovnik in Musek Lešnik, 2010). Za optimalne odnose morajo člani družine 

sodelovati, upoštevati vse svoje člane (posebej najšibkejše) in se odločati skladno s 
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človekovimi pravicami (s skupnim soglasjem iskati najustreznejšo rešitev), za kar pa 

potrebujejo ustrezne informacije (Kovačič idr., 1994).  

 

Starši, ki so v stiku z lastnimi čutenji, potrebami in željami, se spoštujejo in so povezani v 

pristne odnose, polne zaupanja, pripadnosti, prepoznavnosti, dostojanstva in sočutja, otroku 

omogočajo varen odnos, zavedanje vseh šestih temeljnih emocij, razvoj človeškega bitja 

(Kompan Erzar, 2003b, 2006) in otroci se v družini počutijo varne. V nasprotju s tem 

posameznika, kadar družino čuti kot breme, družina obremenjuje (Lukas, 1993).  

 

1.4.3 Zadovoljevanje potreb v družini 

 

V družini soobstajajo potrebe celotne družine in individualne potrebe posameznika 

(Čačinovič Vogrinčič, 1998), ki jih mora posamezni član v sobivanju z drugimi člani 

prilagoditi in usklajevati glede na njihove potrebe ter razreševati konflikte (Bukovnik in 

Musek Lešnik, 2010; Tomori - Žmuc, 1994). To so fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, 

ljubezni, ugledu, spoštovanju in samoaktualizaciji (Maslow, 2001), finančna podpora, dnevna 

oskrba, rekreacija, socializacija in naklonjenost (A. P. Turnbull, Turbiville in H. R. Turnbull, 

2010). Flaker idr. (2008) so oblikovali katalog potreb za ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi 

potrebami, intelektualno ali fizično oviranostjo, ki je razdeljen na univerzalne potrebe ‒ delo, 

dom, družba in stiki, vsakdanje življenje ‒ in specifične potrebe. Konvencija o otrokovih 

pravicah (1989) opredeljuje potrebe po zaščiti, oskrbi in soodločanju, pri čemer so ključni 

dejavniki enotnost in povezanost staršev, ohranjanje generacijskih razlik in sprejemanje vloge 

lastnega spola. 

 

Izkušnje kakovostnih interakcij, spodbudno okolje in brezpogojna varnost pozitivno vplivajo 

na uresničevanje potreb (Evans, 2008; Lukas, 1993). Vsaka družina mora oblikovati 

specifičen način ravnanja z minimalnimi potrebami ‒ materialne stvari, bivanjska enota in 

varnost, ki zagotavljajo obstoj, ‒ in s psihosocialnimi potrebami ‒ varnost, ljubezen, 

spoštovanje, uveljavljanje, samospoštovanje, ustvarjalnost in samouresničevanje ‒, ki 

zagotavljajo rast in razvoj družine (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Z zadovoljitvijo potreb na 

nižji ravni lahko posameznik čuti potrebe na višji (Lidz, 1971). Temeljne potrebe je treba 

uresničevati tukaj in zdaj, pri tem pa je treba vključevati otroka, ga slišati in upoštevati, 

delovati v njegovo največjo korist (Holland, 2004). Starši pomembno vplivajo na 

zadovoljevanje potreb otrok po toplini, ljubezni in skrbi (Erikson, 1963). Jalongo in Isenberg 

(2000) poudarita, da je pri otrocih treba zadovoljevati potrebe po varnosti, ljubezni, 

razumevanju, sprejemanju, kompetentnosti, odgovornosti, neodvisnosti, uspehu, svetovanju 
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(otrok potrebuje omejitve), upoštevanju in spoštovanju; J. Berger (2000) postavi v ospredje 

potrebe po pripadnosti, smislu in izražanju nezadovoljstva (Čačinovič Vogrinčič, 1998); 

Bouwkamp (1995) po avtonomiji, skrbi zase in povezanosti ter skrbi za druge; Gomezel in 

Kobolt (2012) ter T. Lidz (1971) pa poudarijo pomembnost zadovoljevanja potreb po 

varnosti, sprejetosti in zaupanju. Zavedati se je treba, da imajo vsi otroci enake osnovne 

fizične, socialne, kognitivne in emocionalne potrebe, ki prispevajo k njihovemu zdravju, 

dobremu počutju, uspehu in razvoju (Erikson, 1963; Maslow, 1954; Weissbourd, 1996), 

vendar zadovoljevanje potreb OPP zahteva več truda in energije (Juul, 2010).  
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2 Otrok s posebnimi potrebami v družini 

 

Družina je edinstvena skupnost, ki od rojstva pa vse do smrti svojim družinskim članom daje 

varnost, zatočišče, jih vzpodbuja in ščiti, hrani in varuje. Družinski člani so psihično in 

fizično povezani med seboj in so soodvisni. Če katerakoli sprememba in/ali težava in/ali 

nezadovoljstvo pestijo enega izmed članov družine, to občutijo vsi. Na nove okoliščine se 

družina odzove s prilagoditvijo in ponovno vzpostavitvijo ravnovesja, kar jo dela edinstveno 

(Kovačič idr., 1994; Poljšak Škraban, 2002; Walsh, 2003). Na rojstvo OPP se ni lahko 

pravilno odzvati, še zlasti ne njegovim družinskim članom (Lukas, 1993). Bistveno se 

spremenijo vloge vseh družinskih članov (Kovačič idr., 1994), za ohranitev ravnovesja 

morajo biti člani družine prožni, se prilagajati in vzpostavljati nova pravila (Don Jackson, 

1965), kar pusti pečat v življenju družine (Kompan Erzar, 2003b; Witt, Riley in Coiro, 2003).  

Čeprav se je poimenovanje in označevanje DOPP skozi zgodovino nenehno spreminjalo, je 

vedno imelo negativen prizvok (Kavkler, 2008). Kronološko gledano na področju Slovenije 

prve opredelitve OPP segajo v leto 19583. Z uvedbo ZUOPP (2000) se je skupina OPP 

razširila za skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z dolgotrajno 

bolnimi otroki in otroki z avtizmom, ki pred tem niso bili razvrščeni pod termin OPP (Košir 

idr., 2011).  

V Evropi obstajajo znatne razlike v oznakah, ki se uporabljajo za klasifikacijo OPP, in 

družbena razumevanja, na katerih temeljijo posebne potrebe4. Zagotavljanje ustrezne podpore 

OPP se začne s pravilno identifikacijo njihovih potreb, kar lahko privede do diagnoze 

(Mendez, idr., 2011). Za zdaj še ne obstaja standardiziran model izobraževanja OPP, po 

                                                           
3 S sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu so imeli vsi državljani enake pravice do vzgoje in izobraževanja, nato 

je leta 1960 sledil premik v smeri kategorizacije OPP. Kasneje je z Zakonom o izobraževanju otrok in 

mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (1976) in Pravilnikom o razvrščanju in razvidu otrok, 

mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (1977) kategorizacijo PP 

zamenjal koncept razvrščanja (kasneje usmeritev v program) ter spremenil poimenovanje skupin OPP (duševno 

moteni otroci, otroci s slušnimi in govornimi motnjami, vedenjsko in osebnostno moteni otroci ter otroci z več 

vrst motenj).  
 
4 Mednarodna primerjava terminologije posebnih potreb (zapisanih v angleščini): nenormalnost kot abnormality, 

atipičnost kot atypical, izjemnost kot exceptionality, podpovprečnost kot subnormality in zaostanek kot 

retardation. Ti izrazi se nanašajo na odstopanje posameznika od populacijske norme v eni ali več značilnostih. 

Pomembnost teh izrazov je odvisna od stopnje odstopanja od norme, zato jih je treba natančno uporabljati. V 

francoskem jeziku je splošni izraz anomalie/enfant en difficulté (deviation) za odstopanje od norme, v španščini 

anomalia/anorma, v ruščini anormalnost/atipičnost. Pomanjkanje (deficiency) je generični izraz, ki se nanaša na 

neustreznost funkcije. Ko se to nanaša na senzorični proces, se v slovarju uporabi izraz motnja (disorder) ali 

okvara (impairment), v psihološkem ali socialnem kontekstu razvoja se uporabljajo motnje (disturbance). 

Termin invalidnost (disability) je uporabljen v povezavi z zmanjšanjem zmogljivosti. V zadnjih letih je pogosto 

uporabljen izraz za težavo difficulty kot vzrok za zmanjšano zmogljivost. V francoščini je beseda deficit splošni 

izraz za pomanjkljivost; govori o primanjkljaju. V ruščini pa so naslednji termini: pomanjkljivost ‒ 

nedostatočnost; invalidnost ‒ invalidnost; zaostajanje ‒ otstalost, narušenija in drugi (Terminology of special 

education, 1983). 
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katerem bi se lahko zgledovale posamezne države, saj ima vsaka država drugače urejen šolski 

sistem, ki izhaja iz različnega zgodovinskega, kulturnega, političnega, verskega in 

gospodarskega ozadja. Poleg tega pa se posamezne države razlikujejo tudi po različnem 

definiranju OPP. Nekatere definirajo samo eno ali dve vrsti motenj, ovir ali primanjkljajev, 

druge opredeljujejo več kot deset vrst motenj, večina pa jih razlikuje šest do deset vrst motenj. 

Tako obstajajo tudi različno razviti sistemi izobraževanja za OPP (Pretnar, 2012). 

 

D. Zaviršek (1995) navaja Flakerja, ki je že leta 1992 v uvodu Praktičnega priročnika za 

osebje v službah za ljudi s posebnimi potrebami, ki sta ga napisala zakonca Brandon, spomnil 

na pomen poimenovanj in na negativen prizvok za opredelitev ljudi s prizadetostmi. Takrat se 

je stigma »ljudje s posebnimi potrebami« zdela najmanj stigmatizirajoča. V istem času je 

Škerjančeva vprašala nekatere ljudi, opredeljene kot duševno prizadete, kako želijo biti 

poimenovani, in odgovorili so ji, naj jih strokovnjaki in drugi imenujejo »ljudje«5.  

 

Termin »ljudje, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje« vsebuje naslednje elemente: 1) 

ohranja besedo ljudje, ki izhaja iz odgovora na zgoraj omenjeno vprašanje in vsebuje 

poudarek na človeškosti, ki si jo delimo vsi ljudje; 2) govori o procesu, ki je sestavljen iz 

pomoči, ki pelje k samostojnejšemu življenju in ne k pokroviteljstvu in podrejenosti; 3) 

govori o tem, da ljudje ne potrebujejo niti institucionalne varnosti niti korekcije, temveč 

podporo, da bi lahko čim bolj samostojno živeli; 4) samostojno življenje ni sinonim za 

neodvisnost, temveč za soodvisnost v samostojnosti; 5) »samostojno življenje je življenje v 

navadnih hišah na navadnih ulicah«, prevzemanje družbeno cenjenih socialnih vlog in 

vsakdanje druženje z ljudmi in 6) pojem ne razlikuje ljudi z različnimi prizadetostmi, saj tako 

                                                           
5 Vsi želimo biti za druge ljudje, v nekaterih kulturah pa ime za pripadnika etnične skupine tudi dejansko pomeni 

človek: pri Romih Roma, pri Inuitih Inuit in drugi. Z vidika ljudi s posebnimi potrebami tako njihovo 

poimenovanje ni ustrezno, kajti njihovo življenje s pomočjo plačane in neplačane pomoči se kar najbolj približa 

vsakdanjemu, zato ni treba dodatno poudarjati njihovih posebnih potreb. Iz antropološke perspektive, ki poudarja 

človekovo enkratnost in neponovljivost, smo »ljudje s posebnimi potrebami« vsi, saj je vsakdo edinstven in s 

tem poseben. Ustrezneje bi bilo govoriti o ljudeh, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje. To 

poimenovanje ne vsebuje elementov razvrednotenja, saj ne gre niti za prizadetost niti za posebne potrebe, ki 

potrebujejo posebno obravnavo, temveč pomeni spremljanje ljudi na poti k samostojnejšemu življenju (prav 

tam). Tudi pri Bornejcih osebe s posebnimi potrebami poimenujejo otun, kar pomeni polčlovek. Oseba je torej 

vključena v skupnost, obenem pa nosi etiketo polčloveka, je torej simbolično zaznamovana. Med Masaji v Keniji 

se besedi prizadetost (disabled) najbolj približa beseda olmaima, kar pomeni defekten (pomeni velikega rjavega 

kuščarja, ki ima kratke noge in v svoji okornosti pri hoji niha na eno in drugo stran). Nanaša se na fizične 

spretnosti, na sposobnosti premagovanja velikih razdalj, ki so nujne za preživetje. Njihov koncept prizadetosti je 

osredotočen na telo. V Somaliji med Hubeerji se vzdevki za posameznika nanašajo na njihovo prizadetost, 

govori se o pomanjkljivosti osebe, o odklonu od norme. Ponekod je razlagalni sistem prizadetosti odvisen od 

družbenoekonomskega položaja osebe, ki je prizadeta. Tako v Somaliji in med Tuaregi kot tudi v zahodnih 

kulturah ima revščina povratni učinek na prizadetost. Prizadetost v tem primeru dobi politične razsežnosti (pri 

človeku s slabim ekonomskim položajem je vidnejša, nanjo pa se vežejo številne negativne značilnosti) 

(Zaviršek, 1995). 
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ločevanje ljudi razdružuje in jim s tem jemlje moč v razmerju s strokovnjaki, ki jih 

kategorizirajo in ločujejo (prav tam). 

Zakon o socialnem varstvu (1992) in Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in 

mladostnikov (2007) opredeljujeta pomen zgodnjega odkrivanja OPP, saj to vpliva na 

ustrezno oblikovanje storitev pomoči (Kovačič idr., 1994). Bramlett, Read, Bethell in 

Blumberg (2009) ter Child in Adolescent Health Measurement Initiative (2012) opredeljujejo, 

da ima vsak otrok povečano tveganje za kronično, fizično, razvojno, vedenjsko in čustveno 

stanje in drugo, kar zahteva zdravstvene in druge storitve pomoči. Tovrstna opredelitev OPP 

je široka in predstavlja izziv vladnim organizacijam, ki so zadolžene za prepoznavanje, 

ocenjevanje značilnosti OPP in razvrščanje v sisteme oskrbe, da bi s kontinuiteto posebnih 

storitev zadovoljevali potrebe OPP in njihovih družin.  

Čeprav se definicija OPP med državami razlikuje6 (Special Needs, 2008), je vsem skupno, da 

so potrebe OPP pred njegovimi primanjkljaji in ovirami (Košir idr., 2011).  

 

 

2.1 Starši otroka s posebnimi potrebami 

 

Starši se z vstopom v svet terminologije PP znajdejo v neizogibnem položaju, vstopajo na 

potovanje polno močnih čustev, težkih odločitev in interakcij z različnimi strokovnimi 

delavci, ko se morajo soočiti z usodo, ki je ni mogoče spremeniti (Frankl, 1992; Küpper, 

Brown, Goodman in McGill Smith, 2003). Nekateri starši OPP ob sporočeni novici 

potrebujejo mir, zato se začasno umaknejo v samoto (Lee, 1979; Mladenovič, 1987). 

Razumska raven sprejemanja OPP ni dovolj, potrebno je tudi sprejemanje na čustveni ravni, 

za kar so potrebni čas, opora, pogovor, razlaga PP in branje literature (Žerovnik, 2004). 

Sprašujejo se, zakaj se to dogaja njim, kje in kdo jim bo pomagal, ali bodo znali vzgajati OPP, 

ali bo družina zdržala skupaj (Kovačič idr., 1994), hkrati pa postajajo zagovorniki OPP (Hess, 

Molina in Kozleski, 2006) in glasniki njihovih pravic (Hlačar, 2016).  

 

DOPP doživi šok (Novljan, 2004), starši OPP žalujejo za izgubljenimi sanjami, podobno kot 

pri žalovanju ob smrti ljubljene osebe (Moses, 1982, v Trtnik, 2007), doživljajo občutke 

odtujenosti od sveta, tesnobo, depresijo, osamljenost, izgubo, brezup (Winch in Christoph, 

1988), nemoč, so v stresu (Plankar Grgurevič, 1995) in zdi se, da so izgubili smisel življenja 

                                                           
6 V Kaliforniji pojem OPP razvrščajo v dve skupini otrok: 1) otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

dolgotrajnimi boleznimi (ortopedske bolezni, rak, diabetes, okužba z virusom HIV) ali mentalnem zdravju in 2) 

otroci brez identifikacije stanja (odstopanje na področju vedenja, socialnega, komunikativnega, kognitivnega 

fizičnega/motoričnega razvoja ali v splošnem razvoju). Finska, Francija in Velika Britanija opredeljujejo OPP z 

vidika otrokovih potreb in skupine OPP navajajo na ravni šolske zakonodaje. V Avstriji, na Švedskem in 

Norveškem skupine OPP obstajajo le v podzakonskih aktih (Košir idr., 2011). 
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(Frankl, 1992). Izolirani in premalo informirani starši OPP iščejo krivca za PP v sebi, 

partnerju ali strokovnemu delavcu (Trtnik, 2007). Pogosto se izolirajo, a si kljub temu želijo 

bližine, ustrezne pomoči, hrepenijo po informacijah, razumevanju in podpori (Küpper idr., 

2003). Povezanost in sodelovanje staršev v skupnih odločitvah (Ramovš, 1994), realna 

pričakovanja staršev (Lukas, 1993) in sprejetje OPP v ljubezni takšnega, kakršen je (moč, 

šibkost, motnje in drugo), so najprimernejše ravnanje za zmanjšanje problemov, ki so 

povezani z OPP.  

E. Novljan (2004) proces soočanja s PP otroka opisuje skozi faze žalovanja, iskanja, 

normalizacije in ločitve. Faza žalovanja traja več mesecev ali celo let. DOPP se za 

razreševanje občutkov in iskanja smisla življenja zatečejo k veri, pomagajo drugim DOPP in 

iščejo nove izzive. Faza iskanja je čas sprememb odnosov v DOPP, čas raziskovanja, 

informiranja, sodelovanja s strokovnimi delavci, pridobivanja pomoči in iskanja odgovorov 

na vprašanja o skrbi za OPP danes/v prihodnosti. Faza normalizacije prinaša realnejšo sliko o 

sebi in svetu, sprejemanje sedanjosti in prihodnosti, sprejetje OPP, dobro informiranost 

staršev o PP, pravicah in možnih terapijah, umirjenost, druženje z OPP ter pripravo na 

samostojnost. Starši uporabljajo storitve pomoči in pripomočke za OPP z zavedanjem, da je 

za napredek OPP potreben čas. Faza ločitve kot proces soočanja s PP otroka prinese 

vključitev OPP v ustanovo, saj z leti skrb za OPP kljub zanj spodbudnemu okolju postane 

preveliko breme za DOPP (matere kronično neprespane, psihično in fizično preobremenjene 

in v vlogi terapevta). Priporoča se postopno vključevanje v ustanovo, družinski odnosi in 

vloge se oblikujejo na novo, starši imajo znova čas za hobije. Podobno tudi N. B. Miller 

(1994) opisuje faze7 preživetja, iskanja, umestitve in odcepitve. Čeprav gre za ciklično 

prehajanje skozi različne faze, proces žalovanja ni nikoli zaključen (Plankar Grgurevič, 1995). 

K sprejemanju PP in ustreznih prilagoditev pripomorejo strokovna pomoč z razlago PP, 

opredelitev možnosti pomoči, realističen pogled (Kodrič, 2012), notranja moč in podpora 

socialne mreže (Miller, 1994), kar pa je pogosto dolgotrajen proces (Pori, 2012). Na 

sprejemanje PP vplivajo tudi stopnja in vrsta motnje v razvoju, podporni sistemi znotraj 

družine in stopnja pomoči družinskih sistemov v širšem okolju (Plankar Grgurevič, 1995). K. 

Broomhead (2013) ugotavlja, da starši krivdo za PP prevzemajo nase, tisti, ki pa ne predelajo 

krivde in ne sprejmejo PP, nehote vnašajo razdor med zakonca, povečuje se število ločitev 

(Pickar in Kaufman, 2015). Človek v še tako hudem položaju, če ima možnost izbire, ni 

                                                           
7 Faza preživetja je čas po sporočeni novici o PP otroka, starši izgubijo nadzor nad življenjem, so nemočni, 

nimajo dovolj informacij o PP otroka, doživljajo negativna čustva in pretiravajo s terapijami. Faza iskanja 

zajema notranje iskanje, samospraševanje o OPP, počutju sorojencev, družini v prihodnosti in o sprejemanju 

okolice, medtem ko zunanje iskanje informacij pomeni informiranje o diagnozi in storitvah pomoči ter druženje 

z DOPP, ki so nenadomestljiv vir informacij. Faza umestitve je čas, ko se družina umiri. Starši OPP so 

informirani o storitvah pomoči in strokovnjakih, na katere se lahko obrnejo po pomoč. OPP prejema storitve, ki 

zadovoljujejo njegove potrebe. Faza odcepitve prinaša trud staršev za čim večjo samostojnost OPP, novo 

umestitev OPP in s tem spremembo družinske dinamike. Starši se znova soočajo z občutki krivde in žalosti.  
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povsem determiniran in se zmore problemu postaviti po robu (Frankl, 1992). Starši OPP 

potrebujejo opolnomočenje (Zorc - Maver, 2001). 

 

 

2.2 Sorojenec/sorojenci otroka s posebnimi potrebami 

 

Rojstvo OPP vpliva na celotno družino (Connor, 2002), tako na sorojenca kot tudi na ostale 

člane družine. Vsi se prilagodijo novim okoliščinam in prihaja do spremembe v družinski 

dinamiki. Starši zaradi narave PP na začetku pogosto večji del družinskega časa, pozornosti, 

denarja in psihološke podpore posvečajo OPP (Walsh, 2003), sorojencu pa družina postane 

večji del socialne mreže (Powell in Ogle, 1985), v kateri oblikuje vloge učitelja, prijatelja, 

spremljevalca, zaščitnika in skrbnika OPP (Crnic in Leconte, 1986). Velikonja (1995) 

poudarja, da čim višja je stopnja izražene motnje, tem večja je emocionalna navezanost 

staršev na OPP, kar pogosto vpliva na zanemarjanje odnosov med starši in sorojenci, prav 

tako pa je zapostavljena zakonska zveza, ki je zaradi preobremenjenosti na preizkušnji in 

pogosto razpade (Trtnik, 2007). Sorojencem OPP soočanje s spremembami družinske 

dinamike, starševski stres, socialno-ekonomski status DOPP in način družinskega reševanja 

situacij predstavlja stres in povzroča prosocialno vedenje (Giallo in Gavidia - Payne, 2006). 

 

O negativnem vplivu OPP na sorojenca govorimo takrat, kadar sorojenec ves prosti čas 

posveča zabavi in igri z OPP, kadar je osramočen pred prijatelji zaradi OPP in je 

preobremenjen s skrbjo in nego OPP, saj vse to vpliva na slabšo samopodobo in 

koncentracijo, pojavijo se vedenjske težave. Sorojenec občuti brezup, se samopoškoduje, 

izgubi zanimanje za dejavnosti, postane perfekcionist (Moore, Howard in McLaughlin, 2002), 

je jezen, ljubosumen, z občutkom manjvrednosti in strahu (Boyse in Volling, 2013; Colnerič 

in Zupančič, 2013; Sagadin, 2015). Za razreševanje stisk uporablja strategije trajnega 

pozabljenja problema, spremembe dejavnosti (Orfus, 2008), umika, zanikanja, regresije, 

impulzivnega delovanja (Pit - Ten Cate in Loots, 2000), altruizma (pozabi na težave s 

pomočjo drugih), humorja (šali se o njihovem stresu), zatiranja (začasno odlaganje stresa), 

predvidevanja (predvidevanje in načrtovanje naslednje stresne epizode) in sublimacije, ko se 

zamoti z dejavnostmi (Brenner, 1984). Rojstvo OPP na sorojenca lahko vpliva tudi pozitivno, 

ne glede na intenziteto in čustva med sorojencema (Bukovnik in Musek Lešnik, 2010) je ta 

vez ena najglobljih v življenju (Dunn, 1992, 2002). Sorojenec je potrpežljiv, zanesljiv, zrelejši 

od sovrstnikov, sprejema drugačnost, razvije sočutje, ceni zdravje, (Almasri idr., 2012; Boyse 

in Volling, 2013; Pit - Ten Cate in Loots, 2000), pomaga pri zadovoljevanju potreb OPP in je 

posebej dojemljiv za preobremenjenost staršev ter prevzema njihove vloge (Bukovnik in 
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Musek Lešnik, 2010; Tozer, 1996; Trtnik, 2007), zato jih T. Plankar Grgurevič (1995) 

poimenuje »starševski otroci«. 

 

Simeonsson in McHale (1981) ugotavljata, da tisti starši, ki delajo razlike med sorojenci, le 

povečujejo negativne občutke sorojencev OPP, po drugi strani pa čim težja je razvojna motnja 

OPP, tem bolj se sorojenec počuti zapostavljenega in prezrtega (Novljan, 2004), njegove 

potrebe pa so pogosto zanemarjene (Dunn, 1992, 2002). Starši morajo biti vključeni v 

individualne potrebe vsakega otroka v družini (Boyse in Volling, 2013; Božič, 2005), 

sorojenec OPP pa mora že v zgodnji obravnavi prejeti jasne in realne informacije o PP 

sorojenca. Starši se morajo zavestno truditi za posvečanje pozornosti sorojencem OPP ter jim 

pojasniti, da skrb za OPP ni njihova odgovornost in da imajo pravico do svojega življenja. Le 

tako bo imel sorojenec OPP možnost za maksimalen razvoj svojih potencialov (Novljan, 

2004; Restoux, Kavkler in Pascal, 2010).  

 

Sorojenci so pogosto spregledani celo pri družini najbolj naklonjenim organizacijam. Da ne bi 

bilo tako, v tujini v osmih državah obstaja program, imenovan »Sibshops«, ki sorojencem 

OPP omogoča živahne dogodke s poudarkom na druženju, igri, zabavi, pogovoru o dobrih in 

slabih straneh PP ter o strategijah za obvladovanje stresnih situacij (Meyer in Vadasy, 2003; 

Sibling Support Project). 

 

 

2.3 Socialna mreža družine 

 

Potreba po druženju je ena od osnovnih človekovih potreb, zato posameznik potrebuje stik z 

drugimi (Ličen, 1996; Rogelj, Ule in Hlebec, 2004). Temu stiku pravimo socialna mreža in 

ima velik vpliv na avtonomijo posameznika (Mead in Heyman, 1965). Pri razvijanju socialne 

mreže z drugimi (Kobal Grum, 2009; Ule in Kuhar, 2003) se razlikujejo velikost in sestava 

mreže, moč vezi, intenziteta odnosov, homogenost vezi ter geografska razpršenost (Hlebec in 

Kogovšek, 2003). Barrera (1986, v Streeter in Franklin, 1992) socialno mrežo 

konceptualizirata kot pozitivne socialne interakcije z materialno, svetovalno in vedenjsko 

pomočjo, medtem ko jo E. M. Tracy in Whittaker (1990) ter Garbarino (1983) vidijo kot med 

seboj povezana trajna razmerja za zmanjševanje stresorjev in krepitev čustvene podpore.  

Olson (2000) je pri opazovanju vključevanja družine v različne sisteme proučeval medsebojne 

odnose v družini in ugotovil, da v njej obstajajo tri oblike vedenja: kohezivnost (emocije med 

družinskimi člani), prilagodljivost (sprememba strukture, vlog in pravil) in komunikacija. G. 

Čačinovič Vogrinčič (1998) pripisuje komunikaciji izreden pomen, saj omogoča razvoj 
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individualizacije, razmejevanje posameznika, integracijo in obstoj socialne mreže. Sarason in 

Pierce zagovarjata, da socialna opora ni odvisna od velikosti socialne mreže, medtem ko 

Campbell, Marsden in Hurlbert zaradi raznovrstnosti virov pomoči in različnih kompetenc 

posameznikov vidijo prednost v velikih socialnih mrežah (v Hlebec in Kogovšek, 2003). 

Izobrazba posameznika močno vpliva na velikost socialne mreže in ta z izobrazbo narašča 

(Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj, 2003). Ženske v svojo socialno mrežo pogosteje 

vključujejo sorodnike kot moški (Van der Poel, 1993). 

 

Družine v stiski se najpogosteje obračajo na pomoč družine, nato prijateljev in sorodnikov, ki 

s praktično in psihološko oporo pozitivno vplivajo nanje (Leach, 1967). Odziv sorodstva na 

OPP je preizkušnja in priprava na to, kako jih bo sprejela okolica; nekateri se odzovejo 

pozitivno, spet drugi prekinejo vse stike (Bukovnik in Musek Lešnik, 2010; Plankar 

Grgurevič, 1995). P. Restoux, M. Kavkler in Dreyer ugotavljajo (2010), da prijatelji pogosto 

bolje sprejemajo drugačnost, saj se ne obremenjujejo z dednostjo PP, kot se sorodniki. Vloga 

starih staršev OPP in ožjega sorodstva je izredno pomembna pri varstvu otrok, gospodinjskih 

opravilih, reševanju stanovanjskega problema in finančni podpori (Bukovnik in Musek 

Lešnik, 2010). Skupine za samopomoč imajo neprecenljivo vlogo socialne mreže (Kobal 

Grum, 2009; Ule in Kuhar, 2003) in intervencije (Maguire, 1991), saj na družino v stiski z 

nasveti, usmeritvami, viri informacij, sprejemanjem in čustvenim odzivanjem delujejo 

blagodejno in zmanjšujejo njihovo osamo (Hlačar, 2016; Louv, 1993).  

 

2.3.1 Socialna opora in njeni viri 

 

Posameznik je umeščen v socialne vloge, v katerih mu kompleksen sistem vzajemnih pravic 

in dolžnosti daje občutek pripadnosti, varnosti, povezanosti, skrb za drugega, smisel in 

umeščenost ter omogoča odgovore na temeljna eksistencialna vprašanja. Brez sočloveka, na 

katerega se lahko obrneš v stiski (Vaux, 1998), je posameznik sam, negotov in v strahu 

(Thoits v Hlebec in Kogovšek, 2003). Socialna opora je spontan odziv na posameznika v 

stiski, ko s pozitivno povratno informacijo, zaščito in blaženjem negativnih učinkov prispeva 

znanje, spretnosti in sredstva ter izboljšuje položaj (Bojnec, 2009; Hlebec in Kogovšek, 2006; 

Maguire, 1991; Rogelj idr., 2004; Theran, Sullivan, Bogat in Sutherland Stewart, 2006). 

Caplan (1974) in T. Kogovšek in A. Ferligoj (v Kogovšek, 2001) socialno oporo opredeljujejo 

kot instrumentalno (materialno), informacijsko in emocionalno oporo ter druženje. Z. Šadl 

(2005) in Cassel (v Vaux, 1998) socialno oporo vidijo kot varnostni dejavnik najbližjega 

socialnega okolja (Bojnec, 2009), medtem ko jo Cobb (v Hlebec in Kogovšek, 2003) 

opredeljuje kot izmenjavo virov (informacije, sprejetost, pripadnost, spoštovanje in 
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ljubljenost). Čim manjša je razdalja med virom socialne opore in posameznikom, tem večja je 

socialna opora (Iglič, 1989). 

 

Formalni in neformalni vir socialne opore omogočata družini uspešno krmariti in premagovati 

težave (Proctor, Groza in Rosenthal, 1999). K neformalnim virom spadajo odnosi s 

partnerjem in sorodniki (Nagode, Novak in Dremelj, 2003; Rakar idr., 2010) s čustveno 

oporo, nasveti, potrditvijo, opolnomočenjem in finančno podporo (Caplan, 1974); prijatelji in 

druge DOPP z emocionalno in praktično pomočjo; verske in prostočasne aktivnosti 

(Bukovnik in Musek Lešnik, 2010; Norris, Tindale in Dwyer (v Kogovšek idr., 2003); znanci, 

sodelavci in sosedje z informacijsko, materialno, emocionalno in instrumentalno oporo 

(Caplan, 1974; Filipovič, Kogovšek in Hlebec, 2005; Flynt, Wood in Scott, 1992; Garbarino, 

1983); vse več socialne opore pa je med družinskimi člani znotraj iste generacije in med 

generacijami, posebej pri družinah z nižjim družbeno-ekonomskim statusom (Dremelj, 2003; 

Pahor, Domanjko in Hlebec, 2011). Formalni viri so organizirane, specializirane institucije s 

formalizacijo pravil in standardizacijo delovanja, v katerih strokovni delavci nudijo 

profesionalne storitve, ki jih pooblaščajo in sponzorirajo vladna telesa (Caplan, 1974; 

Cochran, 1990; Vaux, 1998).  

 

Po rojstvu OPP socialne spretnosti DOPP zaradi nove družinske dinamike pogosto nazadujejo 

oziroma ne delujejo več, DOPP se počutijo izgubljene in osamljene (Proctor idr., 1999). Širša 

in ožja družina se še bolj povežeta ali pa pride do izolacije DOPP (Plankar Grgurevič, 1995). 

Občutek pripadnosti in sprejetosti, občutek varnosti, zaznavo istosti, popolno razumevanje, 

sprejemanje brez obsodb, vzajemno poslušanje, možnost situacijskih primerjav, 

razpoložljivost, občutek normalnosti, opolnomočenje (Ainbinder, idr. 1998), izmenjavo 

informacij o pravicah in dobri praksi, podporo in veljavo prejmejo pri drugih DOPP, kar jim 

predstavlja edinstveno podporo, saj pomaga pri obvladovanju stresa, povečuje občutek 

sprejetosti in deluje terapevtsko (Košir idr., 2011; Lagos in Dallaire, 2011; Philips, 1990; 

Weiss (v Maguire, 1991)).  

 

V postmoderni družbi se z zmanjševanjem vloge državne blaginje vse več odgovornosti pri 

skrbi za družine prenaša iz formalnega v neformalni sektor (Pahor, Domanjko in Hlebec, 

2011), zato posameznik, ki ima močnejšo socialno podporo, uspešneje premaguje 

vsakodnevne stresorje (Caplan, 1974; Gore, 1980; House, 1981). Omrežja socialne opore so 

ključnega pomena za preživetje DOPP (Rodrigue, Morgan in Geffken, 1992; Bailey, Blasco 

in Simeonsson, 1992). 

 



- 23 - 

3 Spremembe in prilagoditve družine z otrokom s 

posebnimi potrebami 

 

Vsako živo bitje sistemsko občuje z okoljem, od katerega prejema informacije, na podlagi 

katerih spet iz okolja črpa gradivo za svoj napredek. Pri tem glede na svoje potrebe, 

zmožnosti in stanje v okolju prilagodi okolje sebi ali pa sebe okolju (Lukas, 1993). Tudi 

družina se na novonastale spremembe odziva s spreminjanjem in prilagajanjem okolja, s 

sposobnostjo pozitivne povratne zveze pa spreminja tudi svojo strukturo, organizacijo in 

vrednote (Lewis, Beawers, Gossett in Phillips, 1976; Poljšak Škraban, 2002; Švab 2001). Z 

odprtostjo navzven/navznoter mora ohranjati ravnotežje, biti sposobna samoodločanja 

(Poljšak Škraban, 2002), trdnost, moč za spoprijemanje z okoliščinami in fleksibilnost 

dovoljujejo spremembe, vloge članov pa se morajo ob tem usklajevati in dopolnjevati 

(Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

Pomemben dejavnik pri spoznavanju funkcioniranja družine je ugotovitev, kako družina ravna 

s spremembami, kako se odziva na izgube, separacijo in smrt. O. Poljšak Škraban (2002) 

povzema po Lewis, Beawers, Gossett in Philiphs (1976) timberlawnsko študijo, da je dejavnik 

odzivanja na razne stopnje sprememb tisti, ki razlikuje zdrave družine od manj zdravih tako v 

pogledu fizičnega kot tudi psihičnega zdravja. Kompetentna družina sprejme, da jo odrasli 

otroci zapustijo, da se starši starajo in na koncu življenjske poti umrejo. Ker pa so zahteve 

življenja veliko širše od partnerskega odnosa, je pomembna tudi sposobnost vzpostavitve 

dobrih odnosov navzven, s širšim okoljem, kar vnaša v družinski sistem življenje. Motene 

družine realnosti ne sprejemajo, uporabljajo fantazijo, zanikanje in izogibanje. Tudi srednje 

družine imajo težave s separacijo. Otroci so še frustrirani in konfliktni v odnosu do staršev in 

obratno. V primeru smrti enega od roditeljev prihaja do predolgega žalovanja in idealiziranja 

umrlega roditelja. Nove odnose sklepajo na podoben način kot v preteklosti (v prijateljih 

iščejo podobnosti). 

 

Rojstvo OPP ustavi tok časa in prinese šok, nejevero in predvsem veliko vprašanj (Kompan 

Erzar, 2016), prinaša spremembe in prilagoditve v družini, kar je vidno v spremembah vlog 

posameznika, družinske dinamike in socialnega življenja (Heiman, 2002; Kovačič idr., 1994). 

Nekatere DOPP zmorejo ob tem uspešno sobivati, spet druge trpijo in so socialno ranljive 

(Mikuš Kos, 1999; Restoux idr., 2010). Spremembo družinskih odnosov (slika 3.1, stran 24) 

skozi razvoj in različna obdobja DOPP prikažeta Van Gulden in Kunstal (1999). 

Preoblikovanje vlog prinese porazdelitev skrbi za OPP med starše in sorojence (Mikuš Kos, 

1999), pogosto pa skrb za OPP v celoti prevzamejo matere (Goričan, 2009; Hlačar, 2016).  
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Slika 3.1: Rojstvo OPP prinaša spremembe v družinsko dinamiko.  

 

Vir: Van Gulden in Kunstel (1999). 

 

Preobremenjenost in izčrpanost staršev zaradi skrbi za OPP rušita obstoječe družinske odnose, 

sorojencem OPP je pogosto namenjeno manj pozornosti, zato se čutijo zapostavljene in manj 

pomembne, kar vpliva na njihovo samozavest (Meyer in Vadasy, 2003; Novljan, 2004). 

Otroci svet okrog sebe dojemajo celostno skozi občutja, toplino objema in pristnost odraslih, 

zato sorojenci OPP potrebujejo njihovo rahločutnost (Kompan Erzar, 2006).  

 

Zgodnja identifikacija PP in zgodnje posredovanje pogosto vodijo do ustreznejših pomoči, 

prilagoditev in napredka OPP (Working together, 2004).  

DOPP se vsak dan spoprijemajo z arhitektonskimi ovirami, ovirami pri transportu in v 

bivalnem okolju, premagati pa jih poskušajo s pomočjo prilagoditev. Dom kot kraj 

vzpostavitve primarnih družinskih odnosov in varno okolje za OPP zahteva velike strukturne 

prilagoditve, npr. prilagajanje širine vrat, znižanje pragov, zamenjavo stopnic za klančino ali 

dvigalo in drugo, kar DOPP povzroča visoke stroške (Home Design and Adaptations for Use 

for a Person with Special Needs) in jih pogosto postavlja v družbeno skupino socialno 

ranljivih (Restoux idr., 2010). A. Frazeur Cross (2004) pripisuje uresničevanju funkcionalnih 
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prilagoditev, izpolnjevanju osnovnih potreb po zdravju, varnosti, komunikaciji in mobilnosti 

izreden pomen, saj se z njihovo izpolnitvijo povečuje neodvisnost oseb s PP. Starši bi 

predvsem morali zadovoljiti svoje temeljne potrebe, saj je tudi otrokova temeljna potreba, da 

so njegovi starši srečni in zadovoljni (Erzar in Kompan Erzar, 2011), za kar pa DOPP 

potrebuje ustrezno logistiko (Bukovnik in Musek Lešnik, 2010). 

 

Zavedati se je treba pomembnosti prilagoditev za OPP, saj vsaka prilagoditev zadovoljuje 

določene potrebe, hkrati pa vpliva na razvoj in napredek na drugih področjih (Hutinger in 

Johanson, 2000; McWilliam, Wolery in Odom, 2001). Seveda pa nimajo vsi otroci z istimi PP 

enakih potreb in ne potrebujejo enakih prilagoditev. Ker PP vpliva na vse ravni osebnega in 

šolskega življenja OPP, ta potrebuje specifično pomoč in njemu prilagojeno obravnavo 

(Adapting Activities & Materials for Young Children with Disabilities; Ozbič, 2006) ter 

prilagoditve za varno in čim bolj neodvisno igranje, učenje in druženje z vrstniki (Frazeur 

Cross, 2004).  

 

 

3.1 Socialna izključenost in stigmatizacija družine z otrokom s posebnimi 

potrebami 

 

Z nadzorom nad viri posameznik zadovoljuje svoje potrebe na različnih področjih. Kadar do 

njih nima dostopa ali je ta omejen, ne more zadovoljevati svojih potreb, kakovost njegovega 

življenja pa je ogrožena (Škerjanec, 2006). DOPP brez virov oziroma če so ti pomanjkljivi 

(Novljan, 2004; Vanegas in Abdelrahim, 2016), zaradi grajenih8 in komunikacijskih9 ovir 

(Almasri, 2014; Sendi idr., 2008) ne zmore uresničevati temeljnih in specifičnih potreb svojih 

članov (Gostečnik, 2010; Vries in Bouwkamp, 2002). Zagotovitev pripomočkov, prilagoditev 

in terapij DOPP povzroča višje življenjske stroške, kot jih imajo drugi državljani Slovenije, 

uvršča jo pod prag revščine10 (Kobal Grum, 2009; Witt idr., 2003) in dela nemočno. Prihaja 

do nedemokratične razdelitev nalog in nenaravnih pravil, komunikacija v DOPP je posredna, 

izguba službe mater zaradi narave PP pa DOPP dodatno obremenjuje (Lukemeyer, Meyers in 

Smeeding, 2000; Plankar Grgurevič, 1995). DOPP ima ključno vlogo pri zagotavljanju 

                                                           
8 Stopnice, pomanjkanje klančin, dvigal in ograj, ozka vrata, neprimerne sanitarije, pomanjkljive oznake, 

neprilagojena delovna mesta, premalo prakirnih mest za invalide, neurejene poti idr. 
 
9 Slaba informiranost, otežena komunikacija s strokovnjakom, nedostopnost gradiva, nesolidarnost idr. 
 
10 DOPP z zagotovljenimi temeljnimi potrebami in s pomanjkljivo uresničenimi kulturno-družbenimi potrebami 

doživlja relativno revščino. DOPP brez virov za temeljne potrebe pristane v absolutni revščini in njen obstoj je 

ogrožen (Podgrajšek, 2013). 
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potrebnih storitev za svoje člane, kadar je pri tem nemočna, pogosto pride do njene izolacije 

in izključenosti (Asen, 2007; Gradišar, 2005; Satir, 1995). Z vidika OPP je izključenost 

mogoče zaznati v vzgoji in izobraževanju, saj so učna gradiva bolj slušno kot vidno naravnana 

(Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009), kar občutijo predvsem gluhi in naglušni otroci. 

Tudi družba ni dovolj informirana o OPP, zato pogosto goji stereotipe in predsodke, 

stigmatizira DOPP, kar vodi v socialno izključenost in poslabša kakovost življenja DOPP 

(Buljevac, Majdak in Leutar, 2012). S. Flynnm in C. McGregor (2017) opredeljujeta 

dejavnike, ki povzročajo izključenost in stigmo DOPP: neenakost pri uresničevanju temeljnih 

potreb, odgovornost strokovnih delavcev za neinformiranost staršev OPP o procesu pomoči in 

družbeni primanjkljaj o ozaveščanju DOPP. Konvencija o pravicah invalidov (2008) vsako 

razlikovanje, stigmatiziranje, izključevanje, omejevanje, zmanjšanje ali izničevanje 

priznavanja enakosti, uresničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

opredeljuje kot diskriminacijo.  

 

Stigmo je treba odpravljati na intrapersonalni, medosebni, institucionalni, družbeni in vladni 

ravni (Heijnders in Van Der Meij, 2006; Meisenbach, 2010). Kadar OPP občuti notranje in 

zunanje elemente11 stigme, to osebno vpliva na njegove starše, medtem ko ni zaznati 

korelacije med stigmo OPP in starševskim iskanjem ustrezne pomoči (Dempster, Wildman in 

Keating, 2013). Liegghio in Jaswal (2015) predlagata intervencijsko usposabljanje, 

opolnomočenje za starše OPP, da bi lažje prepoznali stigmo in se odzivali nanjo.  

 

 

3.2 Vključevanje družine z otrokom s posebnimi potrebami v družbo 

 

DOPP je za uspešno zadovoljevanje potreb vseh članov vsak dan postavljena pred različne 

izzive in ovire. Vsi družinski člani sodelujejo pri reševanju težav, toda zaradi dolgotrajnosti in 

intenzivnosti potreb OPP na dolgi rok ne zmorejo sami in potrebujejo pomoč ustreznih 

strokovnih služb, da bi se lahko vključevali v širše okolje (Epstein, 1996; Wall, 2003).  

 

 

Za to morajo biti izpolnjeni trije pogoji: dostop12, sodelovanje13 in podpora14. 

                                                           
11 Notranji elementi so nezmožnost za oblikovanje samostojnih odločitev, vprašanja o izbiri partnerja in 

sposobnost starševstva, med zunanje elemente pa spada okolica z negativnimi stališči, predsodki, stereotipi, 

odnosom do invalidnosti, pomanjkljivimi standardi izobraževanja ipd. 
12 Zagotavljanje dostopa do širokega nabora priložnosti za učenje, dejavnosti, individualiziranih nastanitev, 

vzpostavitev infrastrukture okolja, organizacijskih in skupnostnih kontekstov (verski in rekreativni programi). 
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Institucije morajo DOPP takoj, ko so zaznani razvojni zaostanki, nuditi zagovorništvo in jo 

opolnomočiti z informacijami, ki pomagajo vzpostaviti nadzor nad življenjem, najbolje v 

pisni obliki (Al-Hassan in Gardner, 2002). Vključene družine so izjemno raznovrstne, skupno 

jim je, da se v določenem življenjskem obdobju pri njih zgosti oziroma nakopiči več izzivov, 

ki jih same ne zmorejo več reševati, zato pri tem potrebujejo podporo in zagovorništvo 

(Razpotnik idr., 2015; 2016).  

DOPP je treba vključiti v dejavnosti institucije, ji svetovati in ji nuditi konkretno pomoč 

(DEC/NAEYC, 2009; Ingber in Dromi, 2009; Medved, 2015). Ponudniki storitev morajo 

poznati družinsko dinamiko, njene interese in pričakovanja, z njo sodelovati in se zavzemati 

za programske politike vključevanja (Mueller, Callanan in Greenwood, 2016). K večji 

vključenosti DOPP prispevata pozitiven odnos med zakoncema ter sodelovanje s prijatelji in 

strokovnimi delavci (Heiman, 2002). 

 

D. Kogovšek idr. (2009) navajajo ugotovitve različnih avtorjev, da se v zadnjih tridesetih letih 

povsod po svetu in tudi pri nas uveljavlja zadnja oblika integracije, inkluzija, ki zagovarja 

razvoj socialnih, jezikovnih in kulturoloških modelov. Na eni strani pomeni večdimenzionalni 

družbeni koncept, ki je sestavljen iz novih principov, zasnovanih na koheziji postmoderne 

družbe, na drugi strani pa pomeni novo paradigmo različnih intervencij za socialno izločene 

skupine. Inkluzija vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje, kolikor zmore. V primerjavi 

z integracijo inkluzija poudarja popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki omogoča 

oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo 

posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni položaji, 

stopnja izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje in bolezni. Izpeljana je iz 

različnih idej o večkulturnosti, strpnosti in sobivanju. Inkluzija ni povezana zgolj z vzgojo in 

izobraževanjem OPP, ampak tudi z drugimi segmenti, vezanimi na širše družbeno okolje. 

Omogoča, da se OPP, otroci s svojimi individualnimi značilnostmi in posebnostmi, interesi, 

zmožnostmi ter učnimi potrebami vključujejo v vzgojno-izobraževalne ustanove, hkrati s tem 

pa oblikuje ter omogoča pomembne in individualne prilagoditve. Inkluzija lahko pomeni, da 

je neka skupina oseb del večje množice in da se ta prilagaja manjši, torej, da je manjša 

vključena v večjo (še posebej pri osebah s posebnimi potrebami). 

V Nemčiji so se z namenom inkluzije v letu 1980 oblikovali družinski centri. Raziskovalci so 

ugotovili, da je ceneje in učinkoviteje investirati v preventivne ukrepe kot plačevati visoke 

                                                                                                                                                                                     
13 Udeležba v igrah in učnih dejavnostih z vrstniki in odraslimi. Čeprav so okolje in programi namenjeni 

olajšanju dostopa, nekateri OPP potrebujejo dodatno individualizirano podporo, da v celoti sodelujejo. 
 
14 Zagotavljanje vključujočih storitev za DOPP; strokovnim delavcem in DOPP omogočen dostop do stalnega 

strokovnega razvoja in podpore pri pridobivanju znanja in spretnosti za izvajanje učinkovitih inkluzivnih praks. 
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stroške, ko se družinska socializacija že izkaže za disfunkcionalno. Pokazali so, da je 

učinkovitejša taka vrsta podpore družinam, ki temelji na tem, da same dostopajo do virov in si 

pomagajo tudi medsebojno. Sredi osemdesetih se je model družinskih centrov širil v Gruzijo, 

Rusijo, Kenijo, Ruando, na Filipine, v Kanado, ZDA, Avstralijo idr. (UNHABITAT, 2002). 

Humer s soavtorji (2011) opiše pomen družinskih centrov, v katerih gre za neformalne in 

formalne možnosti članov družin z otroki po druženju, za možnosti vključevanja družin, ki 

čutijo potrebo po integraciji, za vlogo informiranja in izobraževanja ter nenazadnje za 

možnost lastne vpetosti v skupnostno življenje in krepitev skupnosti. Ideja družinskih centrov 

mora vključevati številne družbene značilnosti prostora in hkrati upoštevati značilnosti 

družinske politike in politike usklajevanja dela v posamezni državi, nenazadnje tudi družine, 

ter odgovoriti na nezadovoljene potrebe družin z majhnimi otroki. Drža družinskih centrov ni 

usmerjena na primanjkljaje specifičnih skupin (staršev ali družin), temveč je usmerjena v 

samopomoč, krepitev moči ljudi z raznolikimi izkušnjami in v sodelovanje (Kuhar, Žakelj in 

Razpotnik, 2011).  

 

Za krepitev vključenosti DOPP so potrebni premiki od medicinskega k socialnemu pristopu in 

spremembe v zakonodaji (Kavkler, Tancig, Pulec Lah, Vrhovski Mohorič in Magajna, 2005), 

oblikovanje univerzalnih proizvodov (primer Braillove pisave na zdravilih), programov, 

storitev in okolja, ki so čim bolj uporabni za vse ljudi in ne potrebujejo dodatnih prilagoditev 

(Konvencija o pravicah invalidov, 2008), dostopno grajeno in prilagojeno bivalno okolje 

(Coates in Vickerman, 2008), sodelovanje z arhitekti, ki bi v obstoječih zgradbah oblikovali 

rešitve glede na potrebe oseb s PP (Kobal Grum, 2009), podporna tehnologija in mehanizmi 

za odpravo ovir (Campbell in Oliver, 1996), možnost sodelovanja v vseh aktivnostih 

življenjskega okolja, prejemanje potrebne pomoči, prilagojeni načini komuniciranja, 

štipendiranje OPP, možnost vseživljenjskega učenja, razpoložljivost tehnične pomoči, dostop 

do pravočasnih in obstoječih informacijah o virih pomoči (DEC/NAEYC, 2009; Ong in Cole, 

2009) in osebne asistence, fleksibilnost družbe na vseh ravneh življenja (Kobal Grum, 2009; 

Rutar, Kralj in Praznik, 2015), inkluzija OPP v vzgojo in izobraževanje (Košir idr., 2011), v 

katerem strokovni delavec prepozna potrebe OPP, predvideva, kje se bodo pojavile težave, in 

temu ustrezno organizira dejavnost zanj (Filipčič in Ozbič, 2008). Socialna mreža prijateljev z 

razbremenilnimi pogovori, svetovanjem, materialno in fizično pomočjo prav tako deluje 

vključujoče (Trbanc idr., 2014). 

Današnja družba je brez merila, kaj je prav in kaj ne (Juul, 2009), in čas je, da začne razumeti 

PP (Mueller idr., 2016), da bo lahko postala inkluzivna in pravična (Vehmas, 2009). Treba je 

porušiti ločnico med »normalnostjo« in »invalidnostjo« (Sutherland, 1981), se osredotočiti na 

strategije za izboljšanje kakovosti življenja DOPP (Rutar idr., 2015) in vsakemu posamezniku 
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omogočiti, da sodeluje, kolikor zmore (Kavkler, 2008), in je vključen v lokalno okolje 

(Kogovšek idr., 2009). Če OPP ne more uspevati v neprilagojenem okolju, to ne pomeni, da je 

neuspešen, temveč da je sistemu spodletelo (Jurišić, 2009).  
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4 Proces pomoči za družino z otrokom s posebnimi 

potrebami 

 

Čeprav je DOPP postavljena v nekakšne objektivne in subjektivne pogojenosti, je to ne sme 

popolnoma določevati. Starši, najpogosteje matere (Pinto idr., 2013), se v skrbi za 

zadovoljevanje osnovnih potreb družinskih članov trudijo dosegati osnovne dobrine, 

materialno in socialno podporo, pri čemer se srečujejo z vrsto težav in potrebujejo zgodnjo 

intervencijo pomoči (A. P. Turnbull idr., 2000). Naloga države z različnimi storitvenimi 

sistemi pa je, da jim (Hill, 1997; Lesar, 2002) s preventivo in kurativo omogoča humano 

(Kovačič idr., 1994), storitveno in finančno pomoč (Almasri, 2014) ter jim da možnost izbire. 

Storitve so individualizirane, pomoč je trajna in deluje v smeri opolnomočenja (Epley, 

Summers in Turnbull, 2010). 

 

Proces pomoči sestoji iz štirih osnovnih korakov, in sicer ocene potreb, načrta pomoči, 

izvedbe načrta in evalvacije (Kobal Grum, 2009; Taylor in Devine, 2004). Izvirni delovni 

projekt med strokovnim delavcem in DOPP (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Možina in Mešl, 

2009; Dekleva in Razpotnik, 2010) je učinkovit, če je zagotovljen v zgodnjem otroštvu OPP 

(Laletas, Reupert, Goodyear in Morgan, 2015), prepozna potrebe vseh članov DOPP in jih 

zmore po prednostnem vrstnem redu ‒ informiranje, čustvena, psihična in fizična pomoč ter 

zaupanje ‒ izpolnjevati (Law idr., 2009), uporabljene metode in tehnike družinskih terapij pa 

se prevajajo v konkretne korake ter uporabne oblike pomoči (Kompan Erzar, 2003a). Koncept 

podpirajo štirje teoretični koncepti za prakso soustvarjanja v delovnem odnosu: etika 

udeleženosti, perspektiva moči, ravnanje s sedanjostjo in znanje za ravnanje (Čačinovič 

Vogrinčič, 2006). Roper (2014) opredeljuje elemente15, nujno potrebne za ustrezno obravnavo 

DOPP. 

 

Družinsko usmerjen pristop spoštuje družinske raznolikosti vseh razsežnostih, upošteva glas  

OPP (Lundy, 2007; McCafferty, 2017; Trivette in Dunst, 2004) in ustrezno komunikacijo ‒ 

DOPP je ključni ekspert za to, kaj želi in potrebuje (Dodd, Saggers in Wildy, 2009), in je kot 

enakovreden partner strokovnih delavcev aktivno soudeležena pri načrtovanju pomoči in 

razvijanju ciljev ter oblikovanju strategij za dosego teh ciljev ‒, je dostopen, temelji na 

                                                           
15 1) sodelovanje z dobrim in občutljivim strokovnim delavcem, osebnim svetovalcem, ki ima potrebno 

strokovno znanje za ugotovitev potreb DOPP, njenega finančnega stanja, pripravo načrta pomoči in cilje glede 

na potrebe OPP – to daje DOPP občutek varnosti; 2) vključevanje DOPP v neformalne podporne skupine; 3) 

oblikovanje formalnih programov podporne mreže za izobraževanje staršev OPP in lajšanje stresa; 4) sprotno 

pojasnjevanje edinstvene situacije o PP sorojencu OPP in 5) ustanovitev organizacije, ki ozavešča in ukrepa 

glede določene PP v družbi in vključuje ljudi iz širše skupnosti, da bo celotna skupnost bolje razumela DOPP. 



- 31 - 

vrednotah, dostojanstvu, potrebah in moči posameznika, DOPP opremi z informacijami in 

spretnostmi (Carpenter, 2006; King idr., 2002; Kuo, Frick in Minkovitz, 2011; Viscardis, 

2009; Vries in Bouwkamp, 2002) ter ji omogoča opolnomočenje in kakovostno življenje. H. 

Harris (2008) in Bengtsson (2003) poudarjata potrebo po celoviti pomoči, ki jo je treba 

evalvirati.  

 

S. Skyrme (2017) ugotavlja, da DOPP pogosto ne prejema celovite storitve pomoči. Starši so 

premalo informirani in ne vedo, kje poiskati ustrezne informacije (Vonta, 2009). Naloga in 

odgovornost vsakega strokovnega delavca s področja pomoči DOPP ‒ B. Jurišić (2009) ga 

poimenuje koordinator ‒ je zagotavljanje potrebnih informacij o virih storitev, povezovanje 

DOPP s storitvami (Butler, McArtur, Thomson in Winkworth, 2012) in redni stiki z DOPP 

osebno, po pošti ali elektronski pošti, kar prinaša vpogled v družinsko dinamiko, zadovoljstvo 

in napredek OPP ter prispeva, da se viri storitev učinkoviteje povežejo s potrebami DOPP 

(Harbin idr., 2004). Pomembno je tudi mreženje institucij, kar omogoča časovno in 

stroškovno učinkovitejše intervencije pomoči (Iwaniec, McAuley in Dillenburger, 1996).  

Kot so starši OPP v družini zagovorniki svojega otroka in njegovih pravic (Kosmač, 2006; 

Trivette in Dunst, 2004), imajo v procesu pomoči nalogo zagovorništva strokovni delavci, saj 

pomagajo DOPP, da lahko nastopajo s pozicije moči (Zaviršek, 2002). B. Maes (v Bengtsson, 

2003) na mikroravni vidi možnost konkretnih sprememb glede storitev pomoči, na 

makroravni pa poudarja moč politike, ki ima moč spreminjanja in urejanja družbenih razmer.  

 

 

4.1 Človekove pravice in kronološki pregled otrokovih pravic  

 

Pravice oseb s PP v Republiki Sloveniji niso zagotovljene v enem krovnem zakonu, temveč v 

področni zakonodaji, tako da različni zakoni urejajo različne pravice invalidov na različnih 

področjih.  

Človekove pravice in temeljne svoboščine Ustava RS opredeljuje v 51 členih (Uradni list RS, 

št. 33/1991). Z njihovo potrditvijo 28. 12. 1991 predvideva »enakost pred zakonom, ne glede 

na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 

izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«. Ženevska 

deklaracija o otrokovih pravicah (1927) je kronološko gledano uradni začetek otrokovih 

pravic ter poudarja, da so otroci ranljivi in potrebujejo posebno oskrbo. Za otrokov normalen 

razvoj je treba izpolniti naslednje pogoje: izpolnjenost materialne in duhovne razsežnosti, 

zadovoljenost osnovnih otrokovih potreb, pomoč v stiski, zaščita otroka in spodbujanje 

otrokovih močnih področij. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948) se zavzema za 
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skrb, pomoč in varstvo otroka. Deklaracija o otrokovih pravicah (1959) zajema skrb, varstvo 

in deset temeljnih načel o otrokovih pravicah16. Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

(1948) opredeljuje zdravstveno oskrbo otroka kot edino, ki lahko spodbuja in vpliva na razvoj 

otrokovih potencialov kot dostojnega in vrednega človeka. Mednarodni pakt o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah (1966) skrbi za ustrezno oskrbo otroka. Sledi Konvencija o 

otrokovih pravicah (1989)17, v kateri 193 držav podpisnic priznava otroku pravico do 

zdravstvene oskrbe, nege, ljubezni, izobrazbe in drugo, toda vsem te pravice niso omogočene, 

saj niso zapisane v statutu vseh držav. Vsi otroci torej nimajo enakih možnosti (Soobiah, 

1990). Pravica po izenačevanju zagotavlja pravico do enakosti invalidov pred zakonom 

oziroma da morajo biti vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino, in da ne sme nihče biti zapostavljen zaradi invalidnosti (Sendi idr., 2008; Zakon o 

izenačevanju možnosti invalidov, 2010). 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (1990) poudarja naslednje pravice: 

spodbujanje pravic otrok do vseh ustreznih informacij, posvetovanje z otrokom, da izrazi 

svoje mnenje in obveščenost o možnih posledicah upoštevanja tega mnenja. Zakon o 

zdravstveni dejavnosti (1992) opredeljuje zdravstveno rehabilitacijo OPP ter njegove pravice 

do medicinskih pripomočkov, potrebnih za skladen razvoj. Zakon o socialnem varstvu (1992) 

ureja storitve in odpravljanje socialnih stisk in težav. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

(1995) prinaša konceptualne temelje in zasnovo vzgoje in izobraževanja. Področje vzgoje in 

izobraževanja OPP se je integriralo tudi v druga področja. Z upoštevanjem Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah (1948) in načel enakih možnosti imajo starši OPP pravico 

do izbire vrste izobrazbe za svojega otroka (Opara, 2005). Sledi Konvencija o pravicah 

invalidov (2006)18. Lachwitz idr. (2012) poudarjajo, da se konvencija v praksi izpolnjuje 

                                                           
16 Za OPP so ključni: 1) vsi otroci imajo enake pravice; 2) posebno varstvo, zagotovitev telesnega, duševnega, 
moralnega in družbenega razvoja v svobodi in dostojanstvu ter delovanje v korist otroka; 4) socialno varstvo, 
ustrezna prehrana, nastanitev, zdravstvena oskrba ipd.; 5) posebno izobraževanje in skrb za OPP; 7) obvezno in 
brezplačno osnovnošolsko izobraževanje ter možnost igre in zabave in 10) zaščita pred diskriminacijo. 
 
17 Za OPP so ključni: 1) družina za skladen razvoj in blaginjo vseh njenih članov potrebuje varstvo in pomoč, 

otrok pa za zdrav razvoj v družinski interakciji srečo, ljubezen in razumevanje; 2) vsi otroci imajo pravico do 

preživetja, zadovoljevanja osnovnih potreb, do razvoja vseh potencialov, do zaščite, sodelovanja ter udeležbe; 3) 

DOPP za krepitev dostojanstva, samozavesti, vključevanje v družbo, za osebnostni, kulturni in duhovni razvoj in 

dostojno življenje potrebuje dostopnost pomoči in podpore; otrok ima pravico do svojega mnenja pri odločitvah, 

povezanih z njim; 4) starši morajo biti deležni ustreznih informacij o storitvah pomoči; 5) sledenje razvojnim 

zmožnostim, zagotovljanje ustreznega usmerjanja in svetovanja pri uveljavljanju pravic in 6) otrok ima pravico 

do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in zdravstvene rehabilitacije v 

okviru osnovnega zdravstvenega varstva.  
18 Splošna načela konvencije so spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebna samostojnost, nediskriminacija, 

polna vključenost in sodelovanje v družbi, spoštovanje različnosti, sprejemanje invalidov kot dela človekove 

raznolikosti in humanosti, enake možnosti, dostopnost, enake možnosti za moške in ženske, spoštovanje 

razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete, 
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takrat, ko se upošteva glas osebe s PP in njegove družine, saj imajo izkušnjo z invalidnostjo in 

so eksperti. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010)19 temelji na odpravljanju 

diskriminacije in ustvarjanju enakih možnosti za osebe s PP na vseh področjih življenja. 

 

4.1.1 Zakonske podlage procesa pomoči za družine z otrokom s posebnimi 

potrebami v Sloveniji 

 

Slovenija je s sodobno politiko invalidskega varstva primerljiva z drugimi razvitimi 

evropskimi državami. S sprejetjem prvega Akcijskega programa za invalide 2007–2013 

(2006), Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h 

Konvenciji o pravicah invalidov (2008) je dokazala, da uresničuje načela družbene 

pravičnosti in enakih možnosti za vse in postala ena prvih držav, ki je ratificirala konvencijo 

in izbirni protokol, in to brez zadržkov. Tako sta oba postala del našega notranjega prava in se 

neposredno uporabljata (Akcijski program za invalide 2014–2021). 

 

A) Vladni sektor  

Storitve pomoči zdravstvenih ustanov ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, ki opredeljuje kriterije za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev za otroke, 

ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 72/2006). Pri zagotavljanju 

zdravstvenih storitev za OPP je treba razumeti PP otroka (Barry Waldman, Perlman in Rader, 

2010). V Sloveniji je področje zgodnje obravnave opredeljeno predvsem na področju 

zdravstva, v večini primerov jo izvajajo zdravstveni domovi. OPP in njihove družine so 

deležni različnih oblik opore in pomoči, ki med seboj niso povezani, trend obravnave pa je bil 

do zdaj usmerjen predvsem v OPP (Predlog zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami, 2016). Vsak uporabnik pomoči ima pravico do vključitve in sodelovanja pri 

                                                                                                                                                                                     
zagotovitev dostopnih informacij o pripomočkih za gibanje, tehničnih pripomočkih ter podpornih tehnologijah, 

vključno z novimi tehnologijami, in o drugih oblikah pomoči, podpornih storitvah in sredstvih; odprava 

diskriminacije, izvajanje in spodbujanje raziskav za razvoj univerzalnih dobrin, storitev in opreme, da bi invalidi 

z najmanjšimi stroški potrebnih prilagoditev lahko uresničevali svoje potrebe; spodbujanje izobraževanja 

strokovnih delavcev, ki delajo z invalidi, o pravicah, da lahko bolje zagotavljajo pomoč in storitve in dejavno 

vključevanje OPP preko vladnih in nevladnih organizacij; zagotovitev enakosti in uživanja vseh človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin; vse v povezavi z invalidnim otrokom mora biti v otrokovo korist; upoštevanje 

njihove starosti, mnenja in zrelosti. 
 
19 Zakon poudarja dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, uporabo in prilagoditev objektov v 

javni rabi, prepoved pisanja in objavljanja diskriminacijskih sporočil in simbolov, dostop do vključujočega 

izobraževanja, načina prebivanja, obveščenosti in kulturnih dobrin; javni prevozi, tehnični pripomočki za 

premagovanje komunikacijskih ovir, financiranje tehničnih pripomočkov, plačilo stroškov prilagoditve vozila, 

postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila, klicni center za osebe z okvaro sluha, 

sofinanciranje posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo idr.  
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oblikovanju prihodnosti svoje zdravstvene oskrbe, pri tem pa potrebuje podporo odgovornih 

in strokovno podkovanih strokovnih delavcev (Clarke, 2015). 

 

Storitve pomoči socialnovarstvenih programov urejajo Zakon o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih, Zakon o socialnem varstvu ter Zakon o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb (Veljavni predpisi). D. Kobal Grum (2009) in Kovačič idr. (1994) 

opredeljujejo socialno varstvo kot odgovor na socialne stiske posameznikov in družin, ki jim 

je odvzeta zmožnost delovanja na osnovi samih sebe, imajo težave z uresničevanjem svojih 

pravic, zaradi hendikepa in predsodkov se ne morejo vključevati v recipročne interakcije, 

prikrajšani so za pravico do dela, splošnega izobraževanja, mobilnosti brez arhitektonskih 

ovir, izbir in samostojnosti. Slovenija ranljivim družbenim skupinam, ki zaradi različnih 

razlogov, na katere nimajo vpliva in ne morejo sami aktivno funkcionirati, zagotavlja socialno 

preventivo za preprečevanje funkcionalne in materialne ogroženosti potencialnih socialnih 

primerov, materialno varnost za tiste, ki se ne morejo oskrbovati sami, usposabljanje za 

življenje tistih, ki ne morejo zadovoljivo funkcionirati v temeljnih odnosnih skupinah, z 

namenom, da se tega naučijo, in socialno oskrbo za tiste, katerih primanjkljaje in sposobnosti 

ni mogoče kompenzirati na druge načine. Pravice iz socialnega varstva jim omogočajo prejem 

socialne pomoči, posebne nastanitve, posebna izobraževanja in druge socialne pravice 

(Zaviršek, 2000). V Sloveniji družinam v stiski Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve in enake možnosti zagotavlja socialnovarstveni prejemek20, laično pomoč družini21, 

socialno preventivo22, prvo socialno pomoč23, osebno pomoč24, pomoč v družini25, družinske 

centre26 in programe psihosocialne pomoči27. Naloga centrov za socialno delo je, da te družine 

                                                           
20 Sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb za posameznike in družine, ki si zaradi okoliščin, 
na katere ne morejo vplivati, ne morejo zagotoviti materialne varnosti. Začasno so dodeljena od treh mesecev do 
enega leta, trajno pa jih prejemajo trajno nezaposljivi, nezmožni za delo in starostniki, ki so brez premoženja in 
se ne nahajajo v institucionalnem varstvu (Trbanc idr., 2014). 
 
21 Preventivno svetovanje na socialnem, pedagoškem in psihološkem področju z otroki, mladostniki in starši, pri 
katerih stopnja disfunkcionalnosti še ni visoka. Z neposredno podporo in s povezovanjem z drugimi programi 
strokovne pomoči je boljša uspešnost otroka in odnosov v družini ipd. (Center za socialno delo). 
 
22 Ustrezno, dostopno in pravočasno informiranje in ozaveščanje družin na njim dostopen in razumljiv način. 
 
23 Prepoznavanje in opredelitev stisk in težav, ocena in seznanitev z možnostmi rešitev problema in mrežo javnih 
služb, ki te rešitve ponujajo, ter z dejavnostmi neformalnih združenj in organizacij. 
 
24 Svetovanje, urejanje, vodenje posameznika v stiski z namenom, da razvije svoje zmožnosti in si pomaga sam.  
 
25 Strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju družinskih odnosov in skrbi za otroke (Kovačič idr., 1994). 
26 Oblike neformalnega druženja, ki predstavljajo alternativo formalnim storitvam in so usmerjene (Humer, Švab 
in Žakelj, 2011) na področje vzgoje družine, izboljšanja sporazumevanja v družini, krepitev socialnih vlog 
posameznika, osebnostno rast, ustvarjalno preživljanje prostega časa in prenos pozitivnih praks med otroki in 
družinami, podpora za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, počitniške aktivnosti za otroke, 
občasno varstvo otrok (Javornik Novak v Jager Agius, 2014).  
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usmerjajo, jim zagotavljajo konkretno pomoč, svetujejo pri urejanju odnosov v družini, pri 

skrbi za otroka in usposabljanju družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. V 

svojih programih vključujejo DOPP, ki imajo OPP z učnimi težavami (66 %), čustvenimi (52 

%), vedenjskimi (39 %), kontaktnimi (38 %) in telesnimi motnjami (9 %), hiperaktivnostjo 

(25 %) in negativno samopodobo (44 %) ter jim nudijo 1) socialno oskrbo v primeru PP in 

starosti, 2) institucionalno varstvo, 3) socialni servis pomoči pri hišnih in drugih opravilih, 4) 

materialno pomoč družini, 5) denarno pomoč kot edini vir za preživetje, 6) denarni dodatek in 

7) enkratno denarno pomoč (Kovačič idr., 1994; Podgrajšek, 2013). 

 

Storitve pomoči pri vzgoji in izobraževanju ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) in določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja za OPP do 

vključno 21. leta, za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa do 

vključno 26. leta starosti. Za zagotovitev enakih možnosti OPP potrebujejo prilagoditve 

programov, načine sporazumevanja, prostora, pripomočkov, metod poučevanja, pomoč 

tolmača, fizično pomoč ipd. (Kobal Grum, 2009).  

 

B) Nevladni sektor 

Nevladne organizacije28 (v nadaljevanju NVO) sestavljajo nevladni sektor, imenovan tudi 

tretji sektor ali civilna družba, in blažijo posledice, ki nastajajo v vladnih organizacijah 

(Mesec, 2006a). V Sloveniji obstoji kar nekaj NVO, ki delujejo v korist najranljivejših skupin 

in so ciljno usmerjene v informiranje o pravicah človeka, otroka, OPP in njihovih družin ter v 

usmerjanje posameznika k ustrezni storitvi pomoči in uresničevanju otrokovih pravic (Jager 

Agius, 2014). Za njihovo najustreznejše delovanje skrbi Center za informiranje, sodelovanje 

in razvoj nevladnih organizacij. To je nacionalno informacijsko središče in krovna mreža 

NVO, združuje pa več kot 1100 različnih NVO. V sodelovanju z vlado, državnim zborom in 

gospodarstvom ponuja celostno in profesionalno podporo NVO, zaradi izmenjave dobrih 

praks in razvoja novih rešitev pa je intenzivno vpeta tudi v mednarodno dogajanje (CNVOS). 

NVO pogosto združujejo uporabnike, ki se med sebi enakimi počutijo varne, prejmejo 

človeški stik, toplino, razumevanje, spoštovanje, pogovor, možnost druženja in rekreacije, 

strokovni delavci pa jim pomagajo s povezovanjem z ustrezno strokovno službo posameznih 

                                                                                                                                                                                     
27 Brezplačni programi za družine za izboljšanje medsebojnih odnosov, zmanjševanje čustvenih stisk, učenje 
učinkovite komunikacije, pozitivne navezanosti v družini, sposobnosti obvladovanja čustev, pozitivne 
samopodobe, preventivno učenje reševanja problemov in zmanjševanja vedenjskih/čustvenih težav (Programi v 
podporo družini). 
 
28 Društva, ustanove in (zasebni) zavodi, ki delujejo neodvisno od države. Opravljajo funkcije zagovorništva in 
storitev na področjih sociale, zdravja, družine, mladih, kulture ipd. in prinašajo večjo (socialno) izbiro, hitrejše in 
prožnejše odzivanje na potrebe prebivalcev, večjo soudeležbo ljudi pri zagotavljanju storitev, boljši nadzor 
uporabnikov nad kakovostjo storitev in večjo vzdržnost sistema javnih storitev (Regijski NVO Center). 
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institucij. DOPP zaupajo NVO, saj jim njihova organiziranost predstavlja stabilnost, kakovost 

in varnost (Hofferth, 1999; Kovačič idr., 1994). Z delom na terenu pridobijo neposreden uvid 

v socialne stiske posameznikov in družin (Mesec, 2006; Trbanc idr., 2014). Zaradi 

prepoznave diskriminacije ranljivih skupin otrok in drugih je v letih 2006‒2016 potekal 

projekt Program za otroke in mladino. Zavzemal se je za vključitev in zagotovitev enakega 

uživanja pravic vseh otrok (Poznavalec, 2016).  

 

Eno pomembnejših vlog NVO ima zagotovo Središče za zagovorništvo in informiranje o 

pravicah otrok in mladostnikov (v nadaljevanju ZIPOM), ki v sodelovanju s 40 NVO, centri 

za socialno delo, ministrstvi, Mladinskim domom Jarše, Svetovalnim centrom za otroke, 

mladostnike in starše ter varuhom človekovih pravic Republike Slovenije vodi zagovorniške 

akcije na področju aktualne družinske in socialne zakonodaje, otrokovega položaja na 

sodišču, varstva otrokovih pravic in okrepitvi otroka z zagovornikom, ko je to potrebno. Eno 

izmed temeljnih načel delovanja je povezovanje in oblikovanje sodelovalne partnerske 

strukture med članicami, vodilo delovanja pa ravnati skladno z otrokovo največjo koristjo. V. 

Nussdorfer (v Jager Agius, 2014) opozarja, da imajo NVO izjemen pomen pri varovanju 

otrokovih pravic in ozaveščenosti slovenske javnosti o otrokovih pravicah, zato bi jih država 

morala biti vesela in jih spodbujati (Kovačič idr., 1994). V sodelovanju z varuhom človekovih 

pravic Slovenije Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij vodi 

dialog z mediji (Jager Agius, 2014; ZIPOM).  

 

4.1.2 Pravice družine z otrokom s posebnimi potrebami 

 

Po ustavi imajo DOPP enake pravice in obveznosti kot drugi državljani, vendar pa je pri tem 

treba upoštevati njihove posebne potrebe ter jim zagotoviti enakopravno obravnavanje in 

uresničevanje vseh človekovih pravic, zato omenjamo le nekatere njihove pravice: 

– pravica do dolgotrajne oskrbe je niz storitev pomoči pri izvajanju osnovnih in/ali 

podpornih dnevnih opravil, ki jo potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in 

kognitivnih sposobnosti (OECD, Eurostat in WHO, 2017)29; 

                                                           
29 1) neformalna oskrba: denarni prejemek/družinski pomočnik, dva tedna formalne oskrbe na leto; 2) formalna 

oskrba na domu: mobilni tim – pomoč na domu, patronaža, rehabilitacija in 3) institucionalno varstvo: dom 

starejših občanov, dnevno varstvo, posebni zavodi (Buzeti in Ministrstvo za zdravje, 2017). A. Peternelj in 

Dominkuš (2006) ter Ros McDonnell, Bogataj in M. Kavšek (2015) storitve dolgotrajne oskrbe delijo na: 1) 

osnovne storitve: bivanje, organiziranje prehrane, tehnična oskrba in prevoz; 2) socialne storitve: dnevno in 

celodnevno institucionalno varstvo, storitve socialne pomoči na domu, oskrba v oskrbovanih stanovanjih, 

družinski pomočnik in programi osebne asistence in 3) storitve zdravstvene nege. Uporabnik storitev ima pravico 

do izbire načina in oblike pomoči ter mora biti v njenem središču, pri tem pa mora biti zagotovljena skladnost 

izvajanja aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe po standardih (OECD, Eurostat, WHO, 2017).  
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– pravica do socialne varnosti (Uradni list RS, št. 33/1991, z dne 28. 12. 1991, 50. člen): 

Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, država 

ureja in skrbi za obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno 

zavarovanje; 

– pravica do zdravstvenega varstva: Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod 

pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih 

sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. 

(Uradni list RS, št. 33/1991, z dne 28. 12. 1991, 51. člen); 

– pravice invalidov (Uradni list RS, št. 33/1991, z dne 28. 12. 1991, 52. člen): Invalidom je 

v skladu z zakonom zagotovljeno izobraževanje, varstvo ter usposabljanje za delo, 

– pravica do starševskega varstva in družinskih prejemkov (ZSDP-1, 2014)30; 

– pravica do olajšav, finančne in fizične pomoči (2013) in 

– pravica do pomoči družini na domu31 (pomoč družini). 

 

Z urejenim zdravstvenim zavarovanjem si posameznik zagotavlja pravico do zdravil, 

pripomočkov in rehabilitacije ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi predvsem v primerih, 

ko storitve v domačem okolju ni mogoče zagotoviti. Čeprav se stroški zdravstva razvitih 

držav z leti večajo, je družbena skrb za DOPP še vedno nezadostna (Ristić Kovačič, 2011). 

Otroci so temeljni in hkrati najranljivejši člen naše družbe, zato je treba spoštovati in 

zagotavljati njihove pravice (Erjavec, v Jager Agius, 2014). V pluralističnem svetu je treba 

prepoznati univerzalne pravice do določenih storitev in dobrin vseh otrok (Burke, 2007), 

čeprav so za OPP težje dostopne (Kobal Grum, 2009). 

 

 

4.2 Zgodnja obravnava 

 

OPP od rojstva dalje potrebuje celo vrsto dodatnih spodbud za postopno kompenziranje 

svojega primanjkljaja (Raver in Childress, 2015). DOPP pogosto ne vedo, kam po pomoč 

                                                           
30 1) starševski dopust; 2) skrajšani delovni čas; 3) starševski dodatek; 4) dodatek za nego otroka; 5) delno 

plačilo za izgubljeni dohodek in 6) druge pravice (staršem otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, 

pripadajo tudi dodatni dnevi letnega dopusta, višji znesek davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, 

vračilo davka za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe, oprostitev plačila letne dajatve ipd.). 
 
31 1) priprava za izvajanje storitev ‒ priprava za izvajanje storitve, sklenitev dogovora ter izvedba (skupno 

trajanje v poprečju 10 ur na teden); 2) neposredno izvajanje storitve (skupno trajanje do 4 ure dnevno oziroma do 

20 ur na teden), izjemoma po predhodnem dogovoru s socialno službo je mogoč večji obseg ur; 3) gospodinjska 

pomoč (čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava idr.); 4) pomoč pri vzdrževanju osebne 

higiene in 5) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov, 

priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo idr.). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19911409
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19911409
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19911409
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19911409
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(Stuckey, 2010), zato ta mora biti dostopna, prilagojena, celovita in čimprejšnja (Globačnik, 

2012; Kobal Grum, 2009). B. D. Jurišič (2012) zgodnjo pomoč (obravnavo) imenuje zgodnja 

intervencija, ki se začne takrat, ko je DOPP seznanjena s PP otroka.  

 

Celovita zgodnja obravnava je najpomembnejša oblika pomoči, ki jo v zgodnjem obdobju 

lahko prejmeta otrok in njegova družina (Medved, 2015; Novljan, 2004), saj so prva tri leta 

otrokovega življenja odločilnega pomena za nadaljnji biološki, telesni, kognitivni in socialni 

razvoj ter razvoj osebnosti (Guralnick, 1997; Hatwell, 1985). Izvajati jo je treba v domačem 

okolju, popolnoma brezplačno, na področjih telesnega, čustvenega in socialnega razvoja, 

razvoja mišljenja, sporazumevanja, prilagajanja, prav tako pa je potrebna psihosocialna 

pomoč (Hlačar, 2016). DOPP je treba razbremeniti z oporo, nasveti, jo opremiti z 

informacijami o ustrezni zakonodaji in seznamom organizacij pomoči ter jo seznaniti s 

tipičnimi razvojnimi mejniki otroka in strokovnimi delavci s tega področja (Šelih, v Medved, 

2015) da bi pridobila kakovostne in učinkovite storitve, ki ustrezajo njenim osnovnim in 

socialnim potrebam (Vonta, 2009). V zgodnjo obravnavo je treba vključevati vse člane 

DOPP, tudi stare starše in druge svojce (Kobal Grum, 2009). 

 

E. Novljan (2004) opredeljuje naslednje cilje zgodnje obravnave: 1) usmerjenost k otroku, 

staršem in širšemu okolju – socialna integracija; 2) realni cilji, prilagojeni posamezni družini 

ter OPP; 3) razvijanje zmožnosti OPP in občutka lastne vrednosti ter samodoživljanja; 4) 

vzpostavitev realnih možnosti za vključevanje OPP v širše okolje; 5) strokovni delavci so 

staršem v oporo in jih informirajo (otrokovo stanje PP, zadovoljevanje potreb OPP, soočanje s 

PP otroka) in 6) vključitev različnih strokovnih delavcev. J. L. Epstein (1996) navaja šest 

nalog institucije32 v odnosu do DOPP in ugotavlja, da s sodelovanjem institucije in DOPP 

naraščajo možnosti za uspeh in razvoj OPP.  

Zgodnja obravnava v Sloveniji ni celovita, pomanjkljivosti je zaznati v kadrovski 

podhranjenosti strokovnih služb, obravnava se navezuje večinoma na OPP, manjkajo celoviti 

programi za razvoj med tretjim in šestim letom starosti otrok (Jager Agius, 2014; Kobal 

Grum, 2009), ni jasne strukture ter vlog vseh sodelujočih (Novljan, 2004), DOPP ne poznajo 

svojih možnosti, zato izgubljajo upanje (Molinari in Freeborn, 2006). Vendar pa je bil 14. 7. 

2017 sprejet Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki 

z uveljavitvijo 1. 1. 2019 v slovenski prostor prinaša spremembe. Cilji sprejetega zakona o 

celostni zgodnji obravnavi so: 1) zagotavljanje največje koristi otroka, pospešitev razvoja 

                                                           
32 1) omogočiti DOPP, da pridobi znanje in spretnosti za pomoč OPP na vsaki starostni stopnji; 2) komuniciranje 

z DOPP na različne načine; 3) vključevanje DOPP v dejavnosti institucije; 4) svetovanje, nadzor in pomoč 

DOPP pri domačem delu; 5) vključevanje DOPP v sprejemanje odločitev in komunikacijo z drugimi DOPP in 6) 

vključevanje DOPP v prizadevanja za vključevanje institucije v širšo skupnost. 
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otroka ter zmanjšanje možnosti za razvoj trajnih PP; 2) zagotavljanje vseh informacij za 

starše; 3) zgodnje prepoznavanje OPP in otrok z rizičnimi dejavniki; 4) zagotavljanje 

psihosocialne pomoči staršem; 5) zagotavljanje celovite zdravstvene oskrbe otroka in 6) 

zagotavljanje celovite in koordinirane pomoči otroku in družini.  

Za uspešno zgodnjo obravnavo je pomembno, da strokovni delavec najprej pridobi zaupanje 

DOPP (Novljan, 2004) in jo nato vključi v tim interdisciplinarnih strokovnih delavcev33 

zdravstva, vzgoje, izobraževanja in sociale, ki na podlagi ocene stanja OPP in potreb staršev 

oblikujejo individualni družinski načrt pomoči, ki ga je treba nenehno evalvirati (Kobal 

Grum, 2009). Le kadar so starši opremljeni z določenimi znanji in spretnostmi o PP, razvoju 

OPP, sistemom informacij o procesu pomoči, navodili, nalogami in odgovornostmi, je 

mogoče aktivno načrtovati in izvesti program zanje ter evalvirati napredek OPP (Berger, 

2000; Epstein, 1996). Dobro oblikovana, časovno usklajena in intenzivna zgodnja obravnava 

ima daljnosežen vpliv na razvoj OPP (Vonta, 2009), izboljša se kakovost življenja DOPP in 

sposobnosti ter moč staršev, da podprejo svojega otroka (Hines in Bennett, 1996; Jurišič, 

2012; Novljan, 2004), strokovni delavci pa okolje pripravijo na prepoznavanje, sprejemanje in 

odzivanje potreb OPP (Ljubešić, 2012). M. P. Moeller (2000) ugotavlja, da je visoka stopnja 

vključenosti DOPP v zgodnjo intervencijo v korelaciji s pozitivnim napredkom OPP ‒ in 

obratno ‒, zato mora biti vključena celotna DOPP. 

 

4.2.1 Sporočanje novice o posebni potrebi otroka 

 

Z rojstvom OPP oziroma s prepoznavanjem PP otroka se starši in tudi strokovni delavci 

soočajo z dejstvom, da je otrok drugačen. Sporočanje novice o PP otroka je za starše ključni 

trenutek v njihovem življenju (Quine in Pahl, 1987) in sega v čas nosečnosti, rojstva ali pa v 

čas vzgoje in izobraževanja otroka (Ray, Pewitt-Kinder in George, 2009). Starši imajo pravico 

izvedeti novico o PP, ki mora biti sporočena takoj, ko se pojavi utemeljen sum (Car in Oppe, 

1971). Pričakovanja o lastnem otroku se razblinijo (Pueschel, 1985), starši občutijo jezo, 

razočaranje, depresijo, potrtost, zmedenost, niso sposobni razmišljanja, doživijo travmo, 

žalost in izgubo (Küpper idr., 2003). Mnogim strokovnim delavcem je tovrstna naloga 

neprijetna, saj so starši v fazi zanikanja PP pogosto razburjeni, jezni in delujejo obrambno 

(Tan, 2014). Priporoča se, da novico o PP ob prisotnosti obeh staršev, na zasebnem srečanju, 

z osebnim in individualnim pristopom, s postopnim sporočanjem dejstev, na spoštljiv in 

realen način, s skrbno izbiro izrazov, s pozitivno naravnanostjo in s podpornimi informacijami 

sporoči strokovni delavec iz tima, ki ga DOPP že pozna. Ob tem starši potrebujejo čas za 

                                                           
33 Pediatri, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, medicinske sestre, psihologi, specialni pedagogi, socialni 
delavci in drugi. 
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predelavo informacij, strokovni delavec pa jim mora biti v oporo, iskreno in strokovno 

odgovarjati na njihova vprašanja, z iskanjem odgovorov v strokovni literaturi in/ali pri 

sodelavcih (Jurišić, 2009; Ljubešić, 2012; Pori, 2012; Pueschel, 1985). 

Pri soočanju z realnostjo in sprejetju PP, kar lahko traja leta, starši potrebujejo posebno oporo 

in podporo (Kubler-Ross, 1969; Muscott, 2002), saj te negativne občutke pogosto podoživijo. 

Kot pravi Naseef (2001): »Žalost te prizadene, ko najmanj pričakuješ, tudi med božičnim 

nakupovanjem, ko nakupujete dojenčkaste igrače za devetletnega otroka.« Starši morajo 

vedno znova graditi nova pričakovanja o prihodnosti OPP (Russel, 2003), ki pa so odvisna od 

njihove informiranosti, medijev in neformalne družbe (Bronfenbrenner, 1977). 

 

4.2.2 Individualizirano načrtovanje pomoči 

 

OPP in njihove družine se med seboj razlikujejo in imajo svoje individualne potrebe, 

karakteristike, različne vire, zato je treba razvijati oseben pristop za vsakega OPP in vsako 

DOPP (Bailey idr., 2006; Bingham, Correa in Huber, 2012; Ingber in Dromi, 2009), saj ne 

obstaja univerzalen pristop, ki bi bil primeren za vse DOPP. Naloga strokovnega delavca je, 

da prepozna potrebe OPP in njegove družine, DOPP zagotoviti ustrezno znanje za 

razumevanje potreb OPP ter skupaj z njo oblikuje individualni načrt (v nadaljevanju IN) 

(VELS, 2009). Dobro zasnovan individualiziran načrt obsega: 1) opredelitev potreb DOPP, 2) 

prioritete družine ‒ opredelitev potrebe po storitvah, 3) namen storitev, 4) cilje storitev, 5) 

kratkoročne korake, 6) strategije za dosego ciljev, 7) določitev vlog in odgovornosti vseh 

članov DOPP ter skupine strokovnih delavcev, 8) načine sledenja napredku za doseganje 

zastavljenih ciljev in 9) načrt za vključevanje ter usklajevanje storitev; vse to vodi k 

povečanju ustreznosti storitev za DOPP in zadovoljevanju njenih potreb.  

Individualiziran načrt mora vsebovati tudi identifikacijo trenutne ravni delovanja OPP ‒ od tri 

do pet primarnih ciljev, vezanih na najnujnejše in kritične potrebe OPP, ki jih je glede na 

trenutno raven delovanja OPP mogoče doseči v enem letu ‒ in določitev dolgoročnih ciljev 

(Guidelines for Developing an Individualized Service Plan (ISP) for Specialized Services, 

2013). Berger in Luckmann (1980) vidita moč individualizirane pomoči za DOPP v tem, da 

odpravlja razlike med družinami, storitve so učinkovitejše, spodbuja načrtovanje, preventivo, 

odgovornost in povezanost izvajalcev, zagotavlja, spodbuja in povečuje uporabne vire, 

uveljavlja moč DOPP in ji omogoča dostopnost in pomoč pri temeljnih življenjskih opravilih.  
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4.3 Medicinski in socialni model obravnave 

 

Zaradi invalidnosti je posameznik izpostavljen problemom, ki izhajajo iz funkcionalnih 

omejitev ali psiholoških izgub (Oliver, 1996). Prihaja do omejitev dejavnosti ‒ invalidni 

posameznik zaradi družbenih pričakovanj glede opravljene dejavnosti to dejavnost opravlja 

drugače (način, kakovost in obseg izvajanja) ‒ in omejitev pri vključevanju v življenjske 

situacije (Durell, 2014). 

Pri ocenjevanju funkcioniranja in zmanjšanja zmožnosti obstajajo različni modeli, med 

katerimi prevladujeta »medicinski« in »socialni« model obravnave. Svetovna zdravstvena 

organizacija WHO posameznika pojmuje kot omejevanega zaradi njegove oviranosti, motenj 

ali zmanjšanja zmožnosti. Medicinski model obravnave invalidnim osebam pripisuje 

invalidnost kot njihov problem (pomanjkanje nečesa, nenormalnost) ‒ treba je sprejeti 

dejstvo, da obstaja veliko stvari, ki jih ne morejo storiti (Barnes, 2010; Campbell in Oliver, 

1996; Spina Bifida Family Support) ‒ in potrebujejo »korekcijo« oziroma zdravljenje ter 

normalizacijo s pomočjo različnih rehabilitacijskih služb. Danes v Evropi prevladuje socialni 

model obravnave zmanjšanja zmožnosti (Magajna in Velikonja, 2011), ki v nasprotju z 

medicinskim poudarja enakost vseh, povečuje samozavest in neodvisnost invalidov, družba pa 

je tista, ki z ovirami invalidnim osebam onemogoča, preprečuje in omejuje njihovo 

udeleženost, sodelovanje in aktivno življenje (Campbell in Oliver, 1996). Socialni model 

obravnave je imel močan vpliv na odpravo ovir v Veliki Britaniji; takrat je veljalo načelo, da 

je prednostna naloga družbe, da odpravlja ovire in spodbudi vključevanje oseb s PP, osebe s 

PP pa so prišle do spoznanja, da ni krivda v njih samih ter da jih ni treba spreminjati (Barnes, 

2010).  

 

 

4.4 Strokovni delavec na področju skrbi za družino z otrokom s posebnimi 

potrebami 

 

Z rojstvom OPP so starši najpomembnejši nosilci odločitev in imajo ključno vlogo (Sandall, 

Hemmeter, Smith, McLean, 2005) pri uresničevanju novih obveznosti in nalog, pri čemer 

potrebujejo pomoč strokovnih delavcev (pediatri in drugi zdravniki specialisti, socialni 

delavci, psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, inkluzivni pedagogi, logopedi, 

surdopedagogi, fizioterapevti, delovni terapevti, vzgojitelji, učitelji, mobilni defektologi, 

individualni terapevti, defektologi, medicinske sestre in drugi) (Kodrič, 2012; Kovačič idr., 

1994), ki morajo biti pravični, samokritični, razumevajoči, zaupni, demokratični, spravni 

(Kiehn, 1995), empatični (Broomhead, 2013a; Jurišič, 2012), opremljeni z ustreznim 
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strokovnim znanjem in spretnostmi ter odgovorno delujejo v prid zdravja ter blaginje DOPP 

(Hornby, Wickham in Zielinski, 1991).  

Naloge strokovnih delavcev v procesu pomoči za DOPP so: s pomočjo intervjuja ugotoviti 

potrebe DOPP, oblikovati mapo obravnave in vanjo zapisovati uporabljene storitve formalne 

in neformalne podpore, oblikovati intervencijski načrt (Proctor idr., 1999), informirati DOPP 

o oblikah pomoči, ki so na voljo, jo izobraževati, koordinirati in skupaj z njo oblikovati načrt 

pomoči, ki se ujema s potrebo in razvojem OPP (Čačinovič Vogrinčič in Šugman Bohinc, 

2000; Jager Agius, 2014; A. P.Turnbull idr., 2000). Gre za »deljeno odgovornost«, formulo za 

načrtovanje in zagotovitev uspešnih strategij (Wolfendale, 1993). Naloga strokovnega delavca 

je tudi, da evalvira uspešnost pomoči (Bruder, 2001).  

Odnos strokovnega delavca do DOPP mora biti oseben in aktiven, potekati tukaj, zdaj, od 

zakaj h kako in usmerjen iz sedanjosti v prihodnost. Vsebovati mora konkretna in usmerjajoča 

navodila, DOPP opogumljati (Čačinovič Vogrinčič in Šugman Bohinc, 2000) in z njo 

vzpostaviti partnerstvo (Brady, Holt in Whelan, 2017; Novljan, 2004). S sodelovanjem vseh 

članov DOPP (Dunst, Trivette, in Hamby, 2007; Novak, 1995; Raver in Childress, 2015) 

mora strokovni delavec spoštovati posameznikovo dostojanstvo (Stres, 2011), s svojim 

znanjem in sposobnostmi se mora odzivati na dinamiko DOPP, upoštevati otrokove pravice 

(Pavlović, Vršnik Perše in Rutar, 2007), zagotoviti spoštovanje OPP in jim zagotavljati enake 

možnosti, spodbujati zmožnost po izpolnitvi smisla življenja DOPP (Frankl, 1992) ter vplivati 

na izboljšanje kakovosti njihovega življenja (Epley, Summers in Turnbull, 2011).  

Glede na to, kako strokovni delavec opredeljuje svojo vlogo, se oblikuje njegov odnos do 

DOPP, kar vpliva na doseganje dogovorov oziroma ciljev (Scullion, 1999). Sprva je 

sodelovanje zelo intenzivno, kasneje pa se prilagaja potrebam posamezne DOPP (Kovačič 

idr., 1994). Strokovni delavec mora biti odprt, spoštljiv, pozitiven in strokoven (Raver in 

Childress, 2015), jasen pri utemeljitvah, zavedati se lastnih omejitev, biti sposoben sprejemati 

odločitve in za to prevzeti odgovornost (Kovačič idr., 1994) ter razvijati svoje komunikacijske 

spretnosti, saj primeren strokovni žargon v dialogu z DOPP pomaga soustvarjati rešitve 

(Hlačar, 2016; Jurišič, 2012; Ray idr., 2009; Vodeb Bonač, 2010). Poznati in razumeti mora 

družino kot sistem (Skynner in Cleese, 1994), spoštovati njeno edinstvenost, moč, sposobnost 

odločanja (Hanson in Lynch, 1995), vrednote in prednostne naloge DOPP, spodbujati dobro 

počutje, kompetence in zdrave interakcije staršev OPP (Dunst, 2001; Keilty, 2010), 

prepoznati in slišati potrebe ter želje vseh članov DOPP in se zavzemati za njihovo 

uresničevanje, oblikovati mora pristen komunikacijski krog zaupanja (Hess idr., 2006; Rush 

in Shelden, 2011; Raver in Childress, 2015), načrtovati in slediti načrtu (Cheatham in 

Ostrosky, 2009) in spremljati razvoj OPP (Stuckey, 2010) za dosego optimalnih storitev za 

celotno DOPP (McCollum, Gooler, Appl in Yates, 2001; Rush in Shelden, 2011; Raver in 
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Childress, 2015) in dosego ciljev OPP (Basu, Salisbury in Thorkildsen, 2010; Sandall idr., 

2005). 

 

Pri zagotovitvi optimalnih pogojev pomoči se Golbrunner (v Čačinovič Vogrinčič, 2006) 

zavzema za princip dvotirne pomoči DOPP, za konkretno pomoč in razreševanje notranjih 

konfliktnih struktur, v nasprotju s tem G. Čačinovič Vogrinčič (2006) vidi smiselnost v 

odgovornosti ene osebe. Strokovni delavec za DOPP je pogosto postavljen pred odločitve, ki 

presegajo njegovo individualno etično višino, poznavanje in upoštevanje etičnega kodeksa pa 

ga podpre pri odločitvah, kaj je prav in kaj ne, ga razbremeni odgovornosti (Trstenjak, 1996) 

in usmerja k načinom doseganja standardov najvišje oskrbe in izpolnjevanja individualnih 

potreb članov DOPP. Timu strokovnih delavcev etični kodeks34 služi kot opora pri 

oblikovanju moralnih stališč, je vir znanja in refleksije (Grbec, 2003). 

 

4.4.1 Timsko delo 

 

Tim strokovnih delavcev s pozitivno komunikacijo, doslednostjo in delitvijo vlog združuje 

poglede, spretnosti (Byington in Whitby, 2011; Davis in Gavidia-Payne, 2009; Raven in 

Childress, 2015; Rozman, 1993), misli, čustva (Kobolt in Jerebič, 2002), spoštovanje, 

odprtost, sprejemanje (Tremblay, 2007), znanje in veščine (Raver, 2009) za reševanje istega 

problema posamezne DOPP. Pri tem so potrebni delitev nalog, sledenje, sodelovanje in 

fleksibilnost ter evalvacija (Raven in Childress, 2015), kar pozitivno vpliva na kakovost 

storitev pomoči (King idr., 2009; Gebhardt, Schwab, Krammer in Gegenfurtner, 2015). Pri 

vseh odločitvah tima sodelujejo vsi člani, pri čemer imajo člani DOPP zadnjo besedo. 

Uspešen tim ima koordinatorja storitev (Byington in Whitby, 2011). Posebnost je 

transdisciplinarni tim35, ki DOPP zagotavlja storitve, do katerih v strogi disciplinski razdelitvi 

ne bi prišli (Sandall idr., 2005). 

Aktivno sodelovanje strokovnega delavca in DOPP dolgoročno pozitivno vpliva na 

opolnomočenje staršev OPP, izboljšanje kakovosti življenja DOPP, občutek varnosti, 

vrednosti, samozaupanja, samospoštovanja, bolje razumejo sebe in druge (Trivette in Dunst, 

                                                           
34 Deluje v prid človekovih pravic, zaščite dostojanstva in osebne integritete, pri individualizirani pomoči, 

aktivnejši vlogi OPP in DOPP v procesu pomoči. Obstoji sedem mednarodnih etičnih načel za strokovnjake pri 

delu z OPP in drugimi ranljivimi skupinami, ključna pa so: 3) lajšanje trenutnega razvoja in skrb za dosego 

optimalnih potencialov na vseh ravneh; 4) zagotavljanje pomoči, zaščite, oskrbe ter rehabilitacije za odpravo 

težav; 6) nasprotovanje diskriminaciji, zatiranju in izkoriščanju ter ohranjanje otrokovih pravic in 7) ohranjanje 

osebne in strokovne neoporečnosti, razvijanje spretnosti in znanj, sodelovanje s strokovnjaki, spremljanje 

kakovosti storitev in prispevanje k razvoju (Schmit, 1998).  
35 Sestoji iz strokovnih delavcev različnih disciplin (Bruder, 2010), ki združujejo znanje, veščine in pristope 

različnih strok in s skupnimi cilji uspešno stremijo h krepitvi njihovih kompetenc, razvoju OPP (Katzenbach in 

Smith, 1993), po drugi strani pa je lahko neuspešen zaradi različnih prioritet strokovnih delavcev, neenakomerne 

porazdelitve dela, predsodkov med poklici, ovir besednjaka in organizacijskih ovir (Tremblay, 2007). 
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2004; Wolery in Hemmeter, 2011), OPP dosega svoje potenciale, boljše odnose med 

sorojenci, okolica pa postaja bolj informirana (Novak, 1995). DOPP je treba spodbujati, da se 

sama odloči glede storitev in intenzitete svoje neposredne vključenosti (Raver in Childress, 

2015). Če strokovni delavec nima dobrega odnosa z DOPP ali je premalo opremljen z 

ustreznimi informacijami s področja skrbi za nudenje ustrezne pomoči in zadovoljevanje 

potreb DOPP (Morley, Bailey, Tan in Cooke, 2005) ali če se strokovni delavci ne povezujejo 

med seboj (Molinari in Freeborn, 2006), so spremembe v razvoju OPP nemogoče (Zhang in 

Bennett, 2001). 

 

 

4.5 Primeri dobre in/ali slabe prakse v procesu pomoči iz tujine 

 

V doktorski disertaciji nismo podrobneje raziskovali pomoči za DOPP, ki je odvisna od 

kulturnih in družbenih običajev, sredstev, različnih smeri ter pristopov, kajti vsak od njih si na 

svoj način utira pot v teorijo in prakso človekovega delovanja. Sprejemanje PP je vprašanje v 

mnogih družbah. Skrb se lahko v svetu razlikuje glede na razpoložljive vire, sisteme 

zdravstvenega varstva in družbenih odnosov. Poudariti je treba pomen podpore in pomoči 

lokalnih združenj ter društev pri nas in po svetu, ki dajejo oporo razvoju skrbi za OPP.  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj teoretičnih pregledov dobrih (in slabih) praks iz tujine, 

čeprav bi bilo za dejanski pregled stanja v posameznih državah treba povprašati DOPP iz 

omenjenih držav. Graf 4.5.1 predstavlja stopnjo vključenosti otrok v zgodnjo obravnavo v 

nekaterih državah Evropske unije, medtem ko je v tabeli 4.5.1 (stran 46) pregled vsebine in/ali 

zakonskih podlag zgodnje obravnave v nekaterih tujih državah. 

 

Graf 4.5.1: Stopnja vključenosti otrok v zgodnjo obravnavo v nekaterih državah Evropske 

unije. 
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Na Hrvaškem se dogajajo pomembne družbene spremembe, oblikovanje služb za podporo 

ljudem z ovirami v skupnosti in za zaščito njihovih človekovih pravic, kar ljudem z ovirami 

omogoča dostop do kakovostnega družinskega življenja (Lisak, 2014). 

 

Estonija je v letu 1991 poleg ponovne neodvisnosti doživela reformo institucionalne oskrbe 

OPP. Kljub stremenju, da bi bile DOPP osnovni negovalec OPP, v praksi ni tako in je za 

dobrobit ter uresničevanje osnovnih potreb OPP nujno potrebno institucionalno nadomestno 

varstvo OPP. Ta potreba je znotraj Evrope največja (Sindi, 2016). Vse več staršev svoje OPP 

vključuje v redne programe, poznajo svoje pravice, zahtevajo individualni izobraževalni načrt 

in drugo podporo. Lokalne oblasti jim ob tem uspešno zagotavljajo tovrstno podporo 

(Implementation of assessment policy – Estonia). 

 

Bal (2016) poudari razlike med državami podpisnicami Konvencije Združenih narodov o 

otrokovih pravicah. Kljub različnosti kultur med državami se izpolnjevanje pravic ne bi smelo 

razlikovati. V Indiji, denimo na podeželju v pokrajini Punjab, so deklice izključene iz 

uresničevanja otrokovih pravic.  

 

V Izraelu sta J. Bar-Ilan in R. Azoulay (2012) oblikovali večino spletnih strani izraelskih 

nevladnih organizacij. Razdeljene so v štiri vsebinske sklope: ekonomska pomoč in 

državljanske pravice, zdravstvena pomoč, podpora družinam in osebam s PP ter pomoč 

ženskam in otrokom. Tako imajo DOPP zbrane storitve pomoči na enem mestu, postale pa so 

jim tudi dostopnejše.  

 

Kitajska si je v zadnjih desetletjih z reformami inkluzivnega izobraževanja prizadevala OPP 

zagotoviti širši dostop do izobraževanja. Oblikovala je model Učenje v rednih učilnicah, kar 

je povzročilo spremembe in napredek na področju zagotavljanja posebnih storitev 

izobraževanja, šolske strukture, poučnih praks ipd. Kljub reformam se trenutna praksa 

specializiranih izobraževalnih storitev spoprijema z nezadostnimi viri, nestalnostjo in premalo 

podpore na lokalni ravni (Deng in Poon-McBrayer, 2012). Kitajska (Unesco, 2005) je glede 

strokovnih delavcev primer dobre prakse, za katero so značilni usmerjenost v cilj, 

vzpostavitev zaupanja in upanja pri starših OPP, aktivno vključevanje staršev in obisk DOPP 

na domu – opogumljanje, praktični prikaz in evalvacija domače skrbi za OPP.  

 

Na Poljskem je leta 1989 s spremembo na področju socialne politike in ustave prišlo do 

številnih reform. Uvedba pravice do družinskega asistenta družinam s težavami in stiskami, 

med njimi tudi DOPP, prinaša skrb strokovnega delavca za OPP in spoprijemanje z 
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vsakdanjimi težavami DOPP. To družinam olajšuje življenje in izboljšuje njegovo kakovost 

(Ciczkowska-Giedziun in Zmysłowska, 2017). 

 

V Ugandi se razen hujših oblik PP trudijo zagotoviti kakovostno in inkluzivno izobraževanje 

za OPP. Čeprav imajo ustrezno usposobljene strokovne delavce, pa OPP nimajo ustreznih 

prilagoditev. V prihodnosti Ugande imajo pomembno vlogo centri za OPP, ki podpirajo vse 

PP z vidika pomoči in inkluzije (Kristensen, Omagor-Loican, Onen in Okot, 2006).  

 

Tabela 4.5.1: Pregled vsebine in/ali zakonskih podlag zgodnje obravnave v nekaterih tujih 

državah. 

DRŽAVA ZGODNJA OBRAVNAVA 

Avstrija – 2009: Zakon o enakosti invalidnosti (prepoveduje diskriminacijo invalidov) 

in Zakon o enakih možnostih (zgodnja obravnava je vključena v izčrpen 

seznam storitev za otroke); 

– na voljo storitve za predporodno pomoč, storitve zgodnje obravnave 

organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem decentraliziranem modelu; 

– storitve zgodnje obravnave brezplačne, razen v nekaterih pokrajinah 6‒12 

evrov na storitev; 

– temelji na devetih različnih pokrajinskih zakonih na lokalni ravni;  

– 2006: povečanje obiskov strokovnih delavcev na domu DOPP; 

– v zadnjih letih se povečuje potreba po zgodnji obravnavi otrok z 

nespecifičnimi razvojnimi zaostanki, ki se pojavljajo v težkih socialnih 

razmerah in pri otrocih priseljencev. 

Belgija – 2010: nove politike in pilotni program kot pomoč strokovnjakom, da 

pravilno in na sprejemljiv način sporočijo otrokovo oviranost staršem ter jih 

informirajo o storitvah, ki so jim na voljo; 

– 2008–2011: vzpostavitev mobilne enote medicinskih sester in vzgojiteljic, 

specializiranih za oviranosti, kot pomoč osebju v rednih vzgojno-varstvenih 

ustanovah, ki so sprejele OPP; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč;  

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu; 

– službe zgodnje obravnave zaračunajo DOPP največ 30 evrov na mesec. 

Danska – 2007: vse občine dolžne izdelati enotno politiko za otroke, da zagotovijo 

skladnost med rednim in preventivnim delom in da usmerijo obravnavo na 

OPP; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu. 

Estonija – 2008: program Evropskega socialnega sklada s ciljem zagotoviti zgodnjo 

obravnavo v vseh regijah; 

– kombinacija centraliziranega in decentraliziranega sistema z ustrezno 

razdelitvijo odgovornosti in nalog med posameznimi ravnmi; 

– DOPP v zgodnji obravnavi prejme ključnega svetovalca, ki ji pomaga pri 

pripravi in izvajanju načrtov (polovica staršev sodeluje pri odločanju o 

načrtu zgodnje obravnave); 

– 2008: zgodnja obravnava v vseh regijah, svetovalni centri sodelujejo tako pri 

identifikaciji PP kot pri nudenju storitev; 

– v predšolskih ustanovah starše izobražujejo na področju zdravja, vedenja, 
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otroške psihologije, razvoja otroka, PP, podporne storitve, prilagoditev idr. 

Grčija – 2000: Zakon o posebnem izobraževanju (ustanovitev diagnostičnih, 

ocenjevalnih in podpornih centrov in združenj staršev v glavnih mestih za 

vse otroke, ciljna skupina otroci 0‒7 let);  

– kombinacija centraliziranega in decentraliziranega sistema z ustrezno 

razdelitvijo odgovornosti in nalog med posameznimi ravnmi. 

Irska – 1993: nevladna organizacija VOYPIC ‒ usmerjenost v programe 

intervencijskih praks, izboljšanje življenja OPP (se aktivno vključujejo pri 

odločitvah oskrbe); 

– pravočasne intervencije, vrednotenje uspešnosti storitev in usmeritev znotraj 

splošnih okvirov pomoči; 

– 2005: Zakon o invalidnosti (določitev zdravstvenih in izobraževalnih potrebe 

OPP, dolžnosti in naloge vladnih ministrov za spodbujanje enakosti in 

socialne vključenosti, priprave načrta za opravljeno storitev in zagotovitev 

uresničevanja storitev). 

Italija – Na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– zgodnja obravnava se začne z rojstvom OPP in traja štiri leta; 

– v centru za zgodnjo obravnavo OPP s starši nepretrgoma biva dva do tri 

tedne; v njem je DOPP deležna brezplačne celovite obravnave (psihološko in 

socialno svetovanje za starše, zdravstvene terapije in terapije z domačimi 

živalmi za OPP, bogat nabor literature o PP in storitvah pomoči v različnih 

jezikih). 

Latvija – 1998, z dopolnitvami 2004: Zakon o zaščiti pravic otrok, ki določa 

brezplačno šolanje in zdravstveno oskrbo za vse otroke z dodatno pomočjo 

in storitvami za OPP; 

– 1998: Zakon o izobraževanju (načela razpoložljivosti, krajevne bližine; 

raznolikosti in kakovosti izobraževalnih storitev); 

– 2002: Zakon o socialnih storitvah in socialni pomoči ureja področja 

dostopnosti, krajevne bližine in interdisciplinarne koordinacije socialnih 

služb; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– prednostna zgodnja obravnava za ranljive družine (PP, nizki dohodki, 

socialna izključenost idr.); 

– kombinacija centraliziranega in decentraliziranega sistema z ustrezno 

razdelitvijo odgovornosti in nalog med posameznimi ravnmi. 

Luksemburg – 2008: Zakon o pomoči otrokom in družinam (jasna merila pomoči, na novo 

organizirane socialne in izobraževalne podporne službe); 

– 2009: Zakon o izobraževanju navaja potrebo po ustanovitvi lokalnih in 

regionalnih komisij za inkluzijo; 

– formalni postopki sodelovanja med družinami, nevladnimi organizacijami, 

koordinatorji in ponudniki storitev morajo zagotoviti DOPP dostop do 

zadovoljivih podpornih storitev. 

Nemčija – 1970: centri za zgodnjo obravnavo OPP, ki so odprti vse dni v letu, imajo 

interdisciplinarni pristop in so povezani z zdravstvenimi in vzgojnimi 

ustanovami ter centri za svetovanje DOPP; 

– Bavarska ima med vsemi nemškimi pokrajinami najširšo mrežo storitev; 

– 1993: zgodnja obravnava usmerjena na celotno DOPP, strokovni delavci so 

specializirani za posamezna starostna obdobja, OPP je v intenzivni 

individualni obravnavi 2- do 3-trikrat tedensko, fleksibilnost centrov 

(psihosocialna pomoč in varstvo OPP); 

– najpogosteje obravnave deležni otroci z motnjo v duševnem razvoju, 

atipičnim nevrološkim razvojem in avtizmom; 

– 2007: ustanovljen Nacionalni center za zgodnjo pomoč, ki stremi k 

zgodnjemu odkrivanju ogroženih otrok, podpora družini, okrepitev mrežnih 

povezav med ustanovami, storitve organizirane po 



- 48 - 

zveznem/regionalnem/lokalnem decentraliziranem modelu; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– več kot 50 % zgodnjih obravnav v domačem okolju (starši imajo možnost 

komunikacije s strokovnjaki, na voljo različne vrste informacij). 

Nizozemska – 2004: Zakon o subvencijah posameznim organizacijam za pomoč družinam; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– politike zdravstva, sociale in izobraževanja imajo jasna merila za 

identifikacijo in razvrstitev otrok, potrebnih pomoči; 

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu. 

Norveška – 2004: Temeljni zakon o zdravstvenem zavarovanju – OPP imajo prednost pri 

vpisu v vrtec; 

– 2004: Zakon o socialnih službah kot krepitev informiranja, svetovanja in 

usmerjanja, s katerim pomagajo preprečevati socialne probleme (praktična 

pomoč in usposabljanje, vključno z asistenco, ukrepi glede pomoči pri negi, 

podporni kontakti, možnost 24-urne nege zaradi invalidnosti, starosti in 

drugih razlogov);  

– 2004: Zakon o socialnoskrbstvenih službah za otroke (zagotovitev ustrezne 

podpore, določitev podporne osebe (vodenje in nadzor nad domačo oskrbo 

OPP); 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu. 

Poljska – 2005–2007: program zgodnje, specialne, usklajene in redne pomoči za 

otroke z oviranostmi in njihove družine; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč, upravičenost do pomoči zgolj na 

osnovi primarne zdravstvene diagnoze in ne nujno na osnovi posebnih 

razvojnih in izobraževalnih potreb. 

Portugalska – 2003: ena izmed prvih članic EU, ki je uredila področje zgodnje obravnave; 

– vse storitve za DOPP so brezplačne (za OPP od 0‒6 let); 

– 2009: Zakon o vzpostavitvi nacionalnega sistema zgodnje obravnave in 

oblikovanje načrta zgodnje obravnave; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč. 

Švedska – 1982: Zakon o skrbstvu, storitvah in podpori za invalide; 

– lokalne skupnosti in pokrajine z zakonom zadolžene za takojšnjo pomoč 

rizičnemu otroku in njegovi družini do vstopa v šolo, programi usposabljanja 

za strokovne delavce in starše OPP, staršem na voljo specifične informacije; 

– zgodnja obravnava do drugega leta starosti na domu DOPP; 

– 1988: vključenost v redne programe izobraževanja za slepe in slabovidne 

otroke brez drugih okvar; 

– nacionalna agencija za izobraževanje in šolanje posameznemu OPP prilagaja 

učna gradiva in tehnično podporo; 

– 2001: Zakon o socialnem skrbstvu; 

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu. 

Velika Britanija – 1988: reforma prinese pravico do izbire šolanje v dobrobit interesov OPP; 

– 2001: za predšolske ustanove zahteva po vključevanju OPP, mlajših od 5 let, 

z možnostjo prilagojenih razmer pri vključevanju teh otrok v redne oblike 

varstva in dejavnosti; 

– 2003: program zgodnje pomoči (redni nacionalni program kot pomoč 

lokalnemu izvajanju programa storitev za otroke, mlajše od 5 let); 

– 2004: Zakon o otrocih, ki spodbuja bolj povezano delo med zdravstvenimi, 

izobraževalnimi in socialnimi službami na vseh ravneh; 

– na voljo storitve za predporodno pomoč; 

– celostni nacionalni programi, delovni protokoli in strokovne službe za 
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zgodnjo identifikacijo, obiski zdravstvenih delavcev na domu v prvih dveh 

letih; 

– storitve zgodnje obravnave organizirane po zveznem/regionalnem/lokalnem 

decentraliziranem modelu; 

– geslo storitev pomoči za otroke: »Vsak otrok je pomemben.« (pravica do 

boljših življenjskih priložnosti in soodločanja v celovitem pristopu pomoči). 

ZDA – 1990: Zakon o posameznikovih motnjah določa zgodnjo obravnavo za 

izboljšanje razvoja dojenčkov in malčkov z motnjami; zmanjševanje 

izobraževalnih stroškov in potreb po posebnem izobraževanju; čim manjša 

institucionalizacija in čim večja možnost neodvisnega življenja, izboljšanje 

sposobnosti DOPP za zadovoljevanje potreb OPP; 

– individualni načrt programa pomoči DOPP (kdo izvaja storitve, kako se 

ocenjuje napredek OPP, katere so potrebne prilagoditve idr.); 

– prva tri leta koordinator, ki DOPP spodbuja k dejavnosti, jo vključuje v 

storitve pomoči glede osnovnih živil, urejenosti doma ter zdravstvenih in 

izobraževalnih storitev; 

– 2017: v Bostonu DOPP ustanovijo Zvezo za OPP, ki je organizirana v petih 

centrih (zagotavljanje podpore, informacij, usposabljanja in delavnic, 

povezanih s posebnim izobraževanjem za DOPP). 
Viri: Agneta, Vibeke in Löfström (2009), Bajwa-Patel in Devecchi (2014), Bruder (2000), Concord Special 

Education Parent Advisory Committee (2001), Dolan (2002), Dolan in Percy (2003), Evropska agencija za 

izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje, Federation with children with special 

needs (2017), Fluet idr. (2008), Globačnik (2017), Kobal Grum (2009), North Bay Regional Center (2008), 

PACER center (2000), Pinkerton, Dolan, Percy (2003), Prevention and Early Intervention Programme in Ireland 

and Northern Ireland (2013), McGinnity (2007), Stanley, Keenan, Roberts in Moore (2017), United Cerebral 

Palsy (2009) in Watson (2006). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

 

5 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Raziskovalni problem disertacije se v nadaljevanju dotika naslednjih področij: 

– vpliv PP na družino in njeno dinamiko (OPP, interakcija in sobivanje DOPP ter 

sorojenci), 

– potrebne prilagoditve za zadovoljevanje potreb (prilagoditve in socialna mreža), 

– koncept delovnega odnosa med DOPP in strokovnimi delavci ter njihova informiranost o 

virih procesa pomoči (proces pomoči), 

– pobude in pričakovanja strokovnih delavcev in DOPP glede razvoja procesa pomoči in 

zadovoljevanja potreb (idealna pomoč). 

 

Zadnjih deset let sem kot prostovoljka pri različnih vladnih in nevladnih organizacijah ter 

društvih pomagala DOPP pri zadovoljevanju temeljnih potreb in spoprijemanju s 

spremembami in prilagoditvami, ki jih od njih zahteva PP. Prostovoljstvo me je izoblikovalo 

in mi dalo posebno znanje, veščine in bolj celostno razumevanje PP. Ker v slovenskem 

prostoru ni mogoče zaslediti raziskav o (ne)zadovoljstvu DOPP s procesom pomoči na 

podlagi njihovih potreb, bomo raziskali, katere izzive, spremembe in ovire po mnenju družin 

prinaša rojstvo OPP, kakšne so izkušnje s procesom pomoči, kaj jih ovira pri razreševanju 

težav in zadovoljevanju potreb posameznih članov družine ter katerih sprememb si ob tem 

želijo, da bi lahko zadovoljile svoje potrebe. E. Dvornik (2007) v svoji raziskavi sicer 

ugotavlja, da je družina kot ladja, na kateri vsi občutijo, kar se dogaja enemu potniku, saj se 

vsi zibajo v enakem ritmu, medtem ko M. Uršič Vrščaj (2006) in S. Ristić Kovačič (2011) 

ugotavljata, da se DOPP v novonastalih okoliščinah ne znajdejo, izgubijo občutek varnosti in 

ostajajo ujete »v krču«; P. Hlačar (2016) raziskuje, kako nejasnost in nepreglednost sistema 

pomoči prispeva k nezadovoljenosti potreb in večji izključenosti DOPP.  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2012) poroča, da število revnih in socialno 

izključenih v Sloveniji narašča.  

 

Kot osnovni raziskovalni problem disertacije postavljamo osvetlitev povezave med 

zadovoljevanjem potreb DOPP v procesu pomoči, socialno (iz/v)ključenostjo, možnimi viri in 

konceptom strokovnega dela, usmerjenega v proces pomoči, kar bomo preverjali na osnovi 

kvalitativnega raziskovalnega pristopa.  
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6 Cilji kvalitativnega raziskovanja 

 

Osnovni cilj kvalitativnega dela raziskovanja doktorske disertacije je pri skupini DOPP 

proučiti elemente kakovosti življenja v procesu (ne)zadovoljevanja potreb, v skupini 

strokovnih delavcev pa elemente podpore in skrbi v konceptu delovnega odnosa v procesu 

pomoči za DOPP. 

 

S pomočjo kvalitativnega pristopa in z metodo polstrukturiranih intervjujev raziskujemo 

subjektivna mnenja in/ali ocene posameznih podskupin glede razumevanja pojma OPP, vpliva 

rojstva OPP, sporočanja novice o PP otroka, dinamike DOPP, potreb DOPP, prilagoditev 

DOPP, družinske podpore in/ali socialne mreže, socialne (iz/v)ključenosti, razumevanja 

procesa pomoči, poznavanja procesa pomoči v Sloveniji in tujini, informiranosti o procesu 

pomoči in ovir v procesu pomoči ter perspektive, ki bi v procesu pomoči sledila potrebam 

DOPP. Rezultati raziskave bodo pomembni tako za reševanje praktičnih problemov v procesu 

pomoči DOPP kot tudi za izpopolnjevanje koncepta delovnega odnosa strokovnega delavca z 

oblikovanjem nabora storitev pomoči, kot odgovor na potrebe DOPP.  

 

 

6.1 Raziskovalna vprašanja kvalitativnega raziskovanja 

 

S pomočjo kvalitativnih raziskav proučujemo praktične, stvarne in vsakdanje probleme ter 

stiske ljudi, ugotovitve pa so običajno pomembne za reševanje socialnih stisk in težav 

(Mesec, 2009). Menimo, da je oblika, ki smo jo izbrali za analiziranje podatkov ustrezna in 

primerna za preverjanje raziskovalnih vprašanj (v nadaljevanju RV), ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju in, ki smo jih podkrepili s teorijo v prvem delu disertacije: 

 

RV 1: Kakšen vpliv na družino ima OPP pri izbranih udeležencih raziskave? 

Dodatna vprašanja: Kakšno je razumevanje pojma OPP? Kakšna je izkušnja sporočanja 

novice o PP otroka in počutje ob tem? S katerimi vrstami PP otroka se soočajo in katere so 

lastnosti OPP? Katere so potrebe sorojencev OPP in kakšen je odnos sorojencev do OPP? 

Kakšno je soočanje in sporočanje PP sorojencem OPP? Kakšna je sestava in oblika DOPP? 

Kakšno je zadovoljevanje potreb DOPP in kako je DOPP povezana? Katere so lastnosti 

staršev in občutja DOPP? Kaj razdvaja DOPP? Katere so prilagoditve DOPP in družbe?  

 

RV 2: Katere strategije in vire v procesu pomoči uporabljajo DOPP in strokovni delavci, da 

bi zadovoljili svoje potrebe? 
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Dodatna vprašanja: Kakšna je socialna (iz/v)ključenost DOPP? Kdo DOPP nudi socialno 

oporo? Kakšna je informiranost o procesu pomoči? Kje prejmejo vire informacij? Katere vrste 

in oblike pomoči strokovni delavci nudijo DOPP in katere DOPP prejemajo? Kakšen je odnos 

strokovnih delavcev do DOPP in obratno? Kakšno je sodelovanje med strokovnimi delavci? 

Kakšno je poznavanje in zadovoljstvo s procesom pomoči doma in v tujini?  

 

RV 3: Zaradi katerih pomanjkljivosti procesa pomoči tako DOPP kot strokovni delavci ne 

zmorejo zadovoljiti potreb oziroma pridobiti zadostnih virov pomoči in podpore? 

Dodatna vprašanja: Katerih sprememb si želijo v procesu pomoči? Kakšen naj bi bil ideal 

strokovnega delavca? Kakšno je razumevanje inkluzije DOPP pri strokovnih delavcih?  
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7 Metode dela 

 

V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop pluralne študije primera in 

tehnika polstrukturiranega intervjuja.  

 

Obravnava se tema, ki je značilna, znana in pomembna za sodelujoče v raziskavi, ugotovitve 

pa so običajno pomembne za reševanje socialnih stisk in težav (Mesec, 2009). Za potrebe 

disertacije smo v empiričnem delu uporabili vsebinsko analizo za pridobitev deskriptivnih 

podatkov in informacij o določeni temi raziskovanja, ki je pomagala logično organizirati 

veliko količino opisnih podatkov (Vogrinc, 2008). S kvalitativnim raziskovanjem smo želeli 

preveriti vpliv PP na družino, njeno dinamiko in potrebne prilagoditve za zadovoljevanje 

potreb, koncept delovnega odnosa med DOPP in strokovnimi delavci, njihovo informiranost o 

virih procesa pomoči, pobude in pričakovanja strokovnih delavcev in DOPP glede razvoja 

procesa pomoči ter zadovoljevanja potreb 

 

 

7.1 Vrsta raziskave in spremenljivke 

 

Empirični del pluralne študije primera vključuje kvalitativno raziskovanje, ki je bilo izvedeno 

s polstrukturiranim intervjujem s posameznikom, s poudarkom predvsem pridobiti mnenja, 

izkušnje in stališča fokusnih skupin (DOPP in strokovnih delavcev) na določeno tematiko. 

Uporabljena je bila kvalitativna analiza (Mesec, 2009), s pomočjo katere smo poglobili 

spoznanja o moči rojstva OPP, o konceptu delovnega odnosa pomoči za DOPP ter o 

perspektivi potreb DOPP in strokovnih delavcev v procesu pomoči. Tako smo intervjuvali 

DOPP in strokovne delavce različnih strokovnih profilov na področju skrbi za DOPP. Pri 

kvalitativni metodi smo rezultate prikazali deskriptivno, v tabelah in v grafih.  

 

V teoretičnem delu smo na osnovi prebrane literature, navedene v seznamu literature in virov, 

z metodo deskripcije razložili osnovne spremenljivke (pojme): družina s PP otroka (kot 

tipologija, sistem, funkcije, interakcije, odnosi, vloge, zadovoljevanje potreb), socialna mreža 

družine, socialna opora in njeni viri, socialna (iz/v)ključenost in stigmatizacija, spremembe in 

prilagoditve DOPP, proces pomoči za DOPP, sporočanje novice o PP otroka, pravice človeka 

in otroka, zgodnja obravnava, individualizirano načrtovanje pomoči, strokovni delavec na 

področju skrbi za DOPP ter informiranost DOPP in strokovnih delavcev. 
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7.2 Raziskovalni instrumenti in viri podatkov 

 

Podatke za problemski sklop teoretičnega dela smo pridobili s prebiranjem strokovne 

literature in internetnega gradiva, ki je naveden v seznamu literature in virov.  

Podatki za problemski sklop empiričnega dela so pridobljeni s kvalitativno analizo, pri kateri 

je poudarek na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom in si prizadeva za celostno ter poglobljeno 

spoznavanje pojavov, v čim naravnejših razmerah in v povezavi s tem bolj konkretnimi 

okoliščinami. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe in osebni pogledi ljudi, ki sodelujejo v 

raziskavi, nam bodo pomagali do popolnejšega spoznanja proučevanih pojavov (Vogrinc, 

2008). Pri zbiranju intervjuvancev nismo imeli težav, saj so se vladne in nevladne 

organizacije ter društva na našo prošnjo za sodelovanje prostovoljno odzvali in nas povezali z 

DOPP, uporabnicami storitev in s strokovnimi delavci procesa pomoči za DOPP. Izbor 

intervjuvancev je bil naključen.  

 

Za instrumentarij smo sestavili dva različna vprašalnika za intervju, enega za DOPP 

(vprašalnik A, priloga 1) in drugega za strokovne delavce (vprašalnik B, priloga 2) na 

področju skrbi za DOPP. Pri oblikovanju vprašanj smo upoštevali zanesljivost, veljavnost, 

objektivnost in občutljivost podatkov (Vogrinc, 2008). Upoštevali smo princip jasnosti, da bi 

bila vprašanja čim bolj kratka, nedvoumna in tem bolj odprtega tipa.  

Vprašalnik A (za DOPP) vsebuje 76 vprašanj, ki so odprtega tipa in dajejo možnost 

posamezniku, da jasno opredeli svoja mnenja in stališča. Nanašajo se na obliko in sestavo 

družine, OPP, sporočanje novice o PP otroka, prilagoditve, družinsko interakcijo in sobivanje, 

zadovoljevanje potreb, odnos sorojencev do OPP, socialno mrežo, socialno vključenost, 

socialno izključenost, močna področja družine, šibka področja DOPP, izobraževanje o oblikah 

pomoči, storitve pomoči, poznavanje pravic v procesu pomoči, (ne)zadovoljstvo s procesom 

pomoči, odnos strokovnega delavca do DOPP, pomoč DOPP v tujini, idealno pomoč, želje in 

pričakovanja ter sociodemografsko strukturo staršev. Treba je poudariti, da smo v fokusni 

skupini DOPP govorili izključno s staršem/skrbnikom OPP, ki je družino zastopal, zaradi 

boljše preglednosti pa bomo v nadaljevanju uporabljali oznako DOPP.  

Vprašalnik B (za strokovne delavce v procesu pomoči za DOPP) vsebuje 35 vprašanj, ki so 

odprtega tipa in dajejo možnost posamezniku, da jasno opredeli svoja mnenja in stališča. 

Nanašajo se na OPP, sporočanje novice o PP otroka, izobraževanje o oblikah pomoči, storitve 

pomoči, zadovoljevanje potreb v DOPP, odnos strokovnih delavcev do DOPP, odnos DOPP 

do strokovnih delavcev, socialno vključenost, socialno izključenost, (ne)zadovoljstvo s 

procesom pomoči, pomoč DOPP v tujini in sociodemografsko strukturo strokovnih delavcev.  
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Ker smo raziskavo izvajali v okviru ranljive populacije, je bila predhodno predstavljena tudi 

Komisiji za etiko Pedagoške fakultete UL, ki je podala pozitivno mnenje. 

 

 

7.3 Vzorec 

 

V kvalitativno raziskavo smo vključili 20 oseb, v starosti od 28 do 71 let iz ljubljanske regije 

z okolico. Vzorec smo razdelili na dve fokusni skupini naključno izbranih oseb: DOPP in 

strokovne delavce.  

Deset DOPP, od tega tri enostarševske in sedem dvostarševskih (graf 7.3.1, stran 56), ki so 

uporabnice storitev pomoči vladnih in nevladnih organizacij v Sloveniji, je prostovoljno 

privolilo v sodelovanje v raziskavi. Izbor DOPP je naključen. Slabost obstoječega vzorca 

DOPP je, da je populacija intervjuvanih DOPP po spolu homogena (ženski spol), ker drugi 

člani DOPP niso privolili v sodelovanje. Intervjuvane DOPP prihajajo iz petih slovenskih 

občin (tabela 7.3.1, stran 56): Ljubljana (6), Horjul (1), Medvode (1), Dobrova - Polhov 

Gradec (1) in Zagorje ob Savi (1). Njihova povprečna starost je 45,3 leta, med njimi ima 

najstarejša 53 let in najmlajša 34 let. Izobrazba intervjuvanih DOPP je izrazito heterogena, od 

nedokončane osnovne šole do podiplomskega študija. Šest od desetih DOPP ima 

srednješolsko izobrazbo, dve od desetih imata dodiplomsko izobraževanje, ena ima 

dokončano osnovno šolo in ena je brez končane osnovne šole (tabela 7.3.1, stran 56 in graf 

7.3.2, stran 57). 

Oblikovana je bila tudi fokusna skupina desetih strokovnih delavcev: sedem jih je bilo s 

področja vladnih organizacij (dva iz Osnovne šola Vič, eden iz Osnovne šole Trzin, eden iz 

Osnovne šole Mengeš, trije iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, trije iz nevladnih 

organizacij, dva iz Škofijske Karitas Ljubljana in eden iz Društva Sonček. Vsi strokovni 

delavci ustrezajo merilu najmanj petih let delovnih izkušenj na področju dela z DOPP (graf 

7.3.3, stran 57) in vsi so prostovoljno privolili k sodelovanju v raziskavi. Njihov izbor je 

naključen. Označeni vzorec je homogen, saj so odgovarjale samo ženske. Prihajajo iz štirih 

slovenskih občin: sedem iz Ljubljane, ena iz Horjula, ena iz Domžal in ena iz Komende. 

Najstarejša ima 71 let, najmlajša 28, njihova povprečna starost je 43,7 leta (tabela 7.3.1, stran 

56). Vsi strokovni delavci imajo opravljeno najmanj dodiplomsko izobraževanje (graf 7.3.2, 

stran 57).  
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Graf 7.3.1: Oblike DOPP. 
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Tabela 7.3.1: Demografski podatki intervjuvanih DOPP in strokovnih delavcev na področju 

skrbi za DOPP. 

DOPP/Strokovni 

delavec 

Spol Starost Kraj bivanja Izobrazba 

D1 Ženski 48 Ljubljana Podiplomski študij (dr. med.) 

D2 Ženski 39 Horjul Dodiplomski študij (uni. dipl. biolog) 

D3 Ženski 34 Ljubljana Srednja šola (VSŠ) 

D4 Ženski 41 Zagorje ob Savi Srednja šola (6. stopnja) 

D5 Ženski 47 Medvode Srednja šola (cvetličar) 

D6 Ženski 50 Ljubljana Nedokončana osnovna šola 

D7 Ženski 47 Ljubljana Srednja šola (bolničar negovalec) 

D8 Ženski 53 Ljubljana Osnovna šola 

D9 Ženski 43 Dobrova - Polhov Gradec Srednja šola (šivilja) 

D10 Ženski 51 Ljubljana Srednja šola (gimnazijski maturant) 

S1 Ženski 48 Ljubljana Podiplomski študij (zdravnica) 

S2 Ženski 42 Domžale Dodiplomski študij (uni. dipl. defektolog) 

S3 Ženski 37 Ljubljana Podiplomski študij (mag. socialnega dela) 

S4 Ženski 71 Ljubljana Bežigrad Višja, socialno delo 

S5 Ženski 50 Ljubljana Šiška Dodiplomski študij (uni. dipl. sociolog) 

S6 Ženski 44 Ljubljana Podiplomski študij (doktorat znanosti 

otroške nevrologije) 

S7 Ženski 35 Osrednja Slovenija Podiplomski študij (mag. psihoanalize in 

uni. dipl. psiholog) 

S8 Ženski 32 Komenda Dodiplomski študij (dipl. specialna 

pedagoginja) 

S9 Ženski 28 Ljubljana Dodiplomski študij (specialni in 

rehabilitacijski pedagog) 

S10 Ženski 50 Horjul Podiplomski študij (magistra socialnega 

dela in socialne skupnosti) 
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Graf 7.3.2: Izobrazba DOPP in strokovnih delavcev. 
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Graf 7.3.3: Obdobje dela strokovnih delavcev. 
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Intervjuvanih DOPP in strokovnih delavcev s področja skrbi za OPP ne poznamo od prej in 

jih ne moremo spremljati tudi v prihodnosti. 

 

Glede na to, da so v izbranem vzorcu v obeh fokusnih skupinah sodelujoče osebe v raziskavi 

ženskega spola (tako predstavnice DOPP kot tudi strokovne delavke), je uporaba moškega 

slovničnega spola nesmiselna, zato v nadaljevanju zamenjamo DOPP za »predstavnice 

DOPP« in strokovne delavce za »strokovne delavke«. 

 

 

7.4 Zbiranje podatkov 

 

Pred izvedbo raziskave smo za mnenje in soglasje k izvedbi raziskave zaprosili Komisijo za 

etiko PEF UL. Po njeni odobritvi načrtovanega raziskovanja, 4. 11. 2015, z zaporedno 

številko 1/2015 JV (priloga 7), smo od predstavnic DOPP in strokovnih sodelavk pridobili 

podpisana soglasja o prostovoljnem pristopu k raziskavi in z možnostjo odstopa. Tako smo 

med 8. 3. 2016 in 8. 4. 2016 intervjuvali deset predstavnic DOPP in deset strokovnih sodelavk 

iz procesa pomoči za DOPP.  
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Podatke za vsebino teoretičnega dela smo pridobili iz slovenske in tuje literature, zavedene v 

seznamu literature in virov.  

Za empirično raziskavo sta bila oblikovana dva vprašalnika za intervju: za DOPP in za 

strokovne delavce. V raziskavi smo uporabili kvalitativno tehniko polstrukturiranega 

intervjuja. Zaradi občutljivosti in kompleksnosti teme smo kot izhodišče in vodilo intervjuja 

imeli vnaprej pripravljena vprašanja. Intervjuvanke so bile zaprošene, naj izhajajo iz lastnih 

izkušenj. Po končanem intervjuju so imele možnost povedati tudi mnenja, razmišljanja in 

kritike, po katerih jih nismo povprašali. Intervjuje smo izvedli individualno in osebno, na njim 

prilagojeni lokaciji. Intervjuji so bili s privolitvijo vseh intervjuvanih posneti na diktafon, 

prepisi intervjujev pa so bili naknadno avtorizirani, analizirani s šiframi in shranjeni na 

osebnem računalniku, ki je varovan z geslom, ter bodo najkasneje do izteka leta 2019 uničeni. 

Dostop do podatkov imamo samo raziskovalci raziskave. V raziskavi so upoštevana temeljna 

načela kodeksa etike raziskovanja na področju družboslovja, to je prostovoljnost udeležbe, 

možnost odpovedi sodelovanja, zagotovljena objektivnost, anonimnost, zaupnost, zaščita 

osebnih podatkov, pri tem pa jim ni bila povzročena nobena škoda in/ali strošek. V raziskavi 

so upoštevana tudi določila Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic (1994), 

Konvencije o otrokovih pravicah (1989), Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (2014) 

ter Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dilem v šoli (2016). 

Intervjuvanke so dale pisno soglasje za objavo intervjujev v doktorski disertaciji. 

 

 

7.5 Obdelava in analiza podatkov 

  

7.5.1 Transkripcija 

 

Prejeti odgovori predstavnic DOPP in strokovnih sodelavk so bili obdelani kvalitativno, pri 

čemer smo si pomagali s programskim paketom Microsoft Office 2003‒2007. Posnete 

intervjuje smo analizirali tako, da smo najprej izvedli transkripcijo vseh intervjujev. Da bi 

zagotovili neprepoznavnost udeleženk v intervjujih, smo imena oseb spremenili v črkovne 

oznake, to pomeni, da smo predstavnice družin označili z D in strokovne delavke s S. Ob tem 

smo k posamezni črkovni oznaki posamezne skupine določili zaporedno številko 

intervjuvanke od ena (1) do deset (10). Iz transkriptov smo nato izločili dele besedila, ki 

ustrezajo problematiki in nato smo sorodne odgovore združili v kategorije istovrstnih 

odgovorov (Mesec, 2009). Na ta način smo dobili reducirano besedilo glede na teoretični del 

raziskovalne naloge, ki ga bomo uporabili za podkrepitev empiričnega dela raziskovalnih 

vprašanj, ki smo si jih zastavili v začetku.  
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Zaradi boljše preglednosti smo tudi vprašanja spremenili s črkovno oznako V. Pri 

predstavnicah družin smo tako uporabili črkovno oznako VD in zaporedno številko 

intervjuvane predstavnice družine (primer: VD N, pri čemer je N zaporedno število 

predstavnice družine), pri strokovnih sodelavkah pa smo uporabili črkovno oznako VS in 

zaporedno številko strokovne delavke (primer: VS N, pri čemer je N zaporedno število 

strokovne delavke). Transkripcija odgovorov predstavnic DOPP in strokovnih delavk zaradi 

omejitve dolžine disertacije ni priložena in bo hranjena na računalniku do izteka leta 2019. 

Odločili smo se, da bomo prikazali tabelo 7.5.1.1 kot vzorec nadaljnje transkripcije: 

 

Tabela 7.5.1.1: Vzorec transkripcije. 
VD1: Kaj bi želeli povedati/lahko poveste v zvezi s svojo družino? 

D1:Smo petčlanska družina, trije otroci. Z možem živiva skupaj, oba delava. Nam je kar v redu. 

D2: Smo ena čist normalna, povprečna družina. Funkcioniramo tako. 

D3: Mi smo jaz, mož in dva otroka. Tamlajša hči je otrok s posebnimi potrebami. Sin je trinajstletni, hči je deset 

let stara. Mož je zaposlen, jaz sem ostala s hčerko doma. Imam pa nadomestilo za izgubljen dohodek.  

D4: Dinamika DOPP je takšna, da smo bolj podrejeni vse otroku, tudi zaradi te njegove bolezni, ki je bila zelo 

nehvaležna. Zdaj smo že skoraj na koncu te bolezni.  

D5: Delujemo sproščeno. Mi smo vseeno kljub temu sprejeli sinovo bolezen, ker je pač otrok tako, kot je. 

Gremo naprej. Tako bom rekla, mi smo, če gledam ostale družine, ki imajo zdravega otroka, mislim da takole 

visoko, zato ker se ne obremenjujemo z drugimi stvarmi, ampak smo vsi srečni, če lahko vstanemo, pa če 

imamo sina, ki nima epi napada. Smo pa ena topla družina. 

D6: Imam sina s posebnimi potrebami, ki ima pomoč. Učno pomoč rabi. Sin je star 10 let, hči je stara 14 let. 

Dva otroka sta s posebnimi potrebami. 

D7: Jaz imam dve hčerki. Samo da imamo mir, da je vse pošlihtano, da pridejo iz šole nasmejane, to se sicer 

redkokdaj zgodi. Mlajša je z zdravjem super, starejša je bolj taka. 

D8: Moja družina je ok. V redu je, super je, tako da ni težav, da bi imela.  

D9: Vse stvari so usmerjene v OPP.  

D10: Zdaj taprva dva sva midva z možem. Imava sina, ki je star 24 let, študent računalništva, in hči z OPP. 

 

7.5.2 Kodiranje 1. raven 

 

Pri kodiranju smo izbrali prosto pripisovanje pojmov. Odgovore oziroma njihove izjave in 

zapise (besedilo) smo najprej razčlenili (in zaporedno oštevilčili) ter določili enote kodiranja 

(fraze, stavek, misel), tem pa smo pripisali izraze za pojme (1. raven), ki jim po naši presoji 

ustrezajo. 

 

A Pojmi predstavnic DOPP: 

razumevanje pojma OPP, sporočanje novice o PP otroka, PP otroka, počutje ob sporočeni 

novici o PP otroka, oblika in sestava družine, zadovoljevanje potreb, lastnosti staršev, 

razdvajanje DOPP, prilagoditve DOPP, prilagoditve družbe, socialna (iz/v)ključenost in 

stigmatizacija, socialna opora, informiranost DOPP, (ne)zadovoljstvo s procesom pomoči, 

nabor prejetih storitev, tujina, potrebe sorojencev OPP, odnos sorojencev do OPP, soočanje in 
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sporočanje PP sorojencem OPP, odnos strokovnega delavca do DOPP, potrebne spremembe 

in ideal strokovnega delavca. 

 

B Pojmi strokovnih delavk: 

razumevanje pojma OPP, sporočanje novice o PP otroka, PP otroka, oblika in sestava družine, 

potrebe DOPP, zadovoljevanje potreb DOPP, občutja DOPP, socialna (iz/v)ključenost in 

stigmatizacija, odprtost za spremembe in razvoj procesa pomoči, informiranost DOPP, načini 

obravnave in oblike pomoči, viri informacij, odnos DOPP do strokovnih delavcev, 

sodelovanje med strokovnimi delavci, pričakovanja strokovnih delavcev do DOPP, tujina, 

ideal strokovnega delavca, potrebne spremembe in popolna vključenost DOPP. 

 

7.5.3 Kodiranje 2. raven 

 

Zbrali smo najrelevantnejše pojme (2. raven), jih definirali ter oblikovali teoretične razlage in 

pojasnitve s poskusno teorijo (Mesec, 2009). Tu smo uporabili naslednje pojme (2. raven): 

OPP, interakcija in sobivanje DOPP, socialna mreža in sorojenec OPP, prilagoditve, proces 

pomoči ter idealna pomoč. Z njimi smo želeli prikazati razmerje rojstva OPP do družinske 

dinamike, sorojencev OPP, zadovoljevanje potreb članov DOPP, socialno mrežo in katere 

prilagoditve zahteva. DOPP za zadovoljevanje potreb potrebujejo pomoč strokovnega 

delavca, da jih vodi skozi proces pomoči, jih informira o ustreznih storitvah zanje in usmerja 

do prejetja ustrezne storitve. Kodiranje izjav predstavnic DOPP in strokovnih delavk je 

razvidno v prilogah 5 in 6.  

 

Ureditev izjav predstavnic DOPP in strokovnih delavk ter oblikovanje ustreznih pojmov po 

kodah zaradi omejitve števila strani v disertaciji ni priložena in bo hranjena na računalniku do 

izteka leta 2019. V tej fazi smo vsako izjavo pripisali pod določeno kodo, ki smo jo oštevilčili 

in v nadaljevanju k vsaki izjavi napisali ustrezen pojem. Odločili smo se, da bomo prikazali 

tabelo 7.5.3.1 kot vzorec nadaljnjega oblikovanja ureditve izjav predstavnic DOPP in 

oblikovanje ustreznih pojmov po kodah:  

 

Tabela 7.5.3.1: Vzorec ureditve izjav predstavnic DOPP in oblikovanje ustreznih pojmov po 

kodah. 
 Razumevanje pojma OPP – kode Razumevanje pojma OPP – 

pojmi  
1. Otrok, ki rabi nekaj več oziroma na drugačen način nekaj rabi. Potrebuje več. Na drugačen 

način nekaj rabi. 
2. Mogoče gledam na ta pojem bolj kot na neko kategorijo oziroma da se jo 

lažje nekam uvrsti in da dobi dodatno pomoč, ko se vključuje ali v vrtec ali 

Kategorija za pridobitev 

pomoči. Je celota in ne samo 
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v šolo. Jaz nanjo ne gledam kot na OPP, saj ima vsak otrok močna 

področja, šibka področja. 
pomanjkljivost, ki jo ima. 

3. Otrok, ki ima neke drugačne potrebe od zdravega otroka.  Otrok z drugačnimi 

potrebami od zdravega. 
4. Po mojem so ti otroci potrebni, da se nekdo z njimi res ukvarja, ne glede 

na to, kakšna je ta posebna potreba, je pač treba zdefinirat. 
Posebna obravnava.  
Definiranje PP. 

5. Moj sin bo vedno otrok, ki ga bom morala hraniti celo življenje njegovega 

življenja. To so otroci, ki zaradi določenih nezmožnosti potrebujejo stalno 

nego in suport. 

Večni otrok in večna 

odvisnost od staršev. 

6. Ni samostojen, potrebuje malo več pozornosti, je bolj občutljiv. Brez samostojnosti. 
Potreba po pozornosti. 

7. To so veliki borci. Tega odrasli človek ne bi mogel prenesti, kar oni 

prenesejo, tamajhni. Za mene so to, ne vem kako naj opišem, heroji brez 

medalje. 

Veliki borci.  
Heroji brez medalje. 
 

8. Vsak, ki je poseben. Izjemnost. 
9. Težko govorim na splošno, lahko govorim samo na primeru hčerke. Zame 

je hči popolnoma neko posebno bitje, ki ima ene svoje specifike. Ampak v 

tem svetu je pa na en način popolna, s tega vidika da doživlja svet na en 

svoj način. 

Popolna specifičnost.  
Drugačno doživljanje sveta. 

10. Napadi so grozni. To bi moral človek videti. Vsak otrok ima drugačne 

napade. Napadov je ogromno oblik. Naš sin se zadere tako »uaaaa«, gre v 

obliko črke c, in ta napad je ful trd. Potem je potrebno napad gledati, 

koliko časa je, ali je to dve minuti. Če ni dve minuti, moraš ustavljati z epi 

statusom, ko se da injekcija v usta. Zdaj odvisno od napada, enkrat so tok 

močni, enkrat ne, kako usta odpret, ker jih tudi premakniti ne moreš. 

Potem mi je pa hudo, ko to popusti, mi je pa hudo, in mi pridejo solze v 

oči, ker ga bolijo mišice, stoka, ker ta otrok ne zna povedat. Takrat ga 

stisnem k sebi, ga masiram. Za vsak napad si dnevnik pišem, vsak napad je 

drugačen. Včeraj je imel zelo modra usta, si zapisujem zato, da bom lahko 

nevrologa vprašala, kaj je to. 

Narava bolezni, kjer je 

potrebno blažiti in lajšati 

posledice.  
Evidenca različnih stanj 

OPP za pridobitev mnenja in 

podpore. 

11. Moja so občutja taka, da me kaznuje Bog, tako pač, kot mora biti, in sem 

dolžna to izpeljati do konca. 
OPP je kazen. 

12. Danes pa ne dojemam hčerke kot OPP. Drugačnost. 
13. On je čisto normalen otrok, če tako rečem, ampak je pač to bolezen. Normalen otrok z boleznijo. 
14. Da ne gledamo nanjo kot na otroka, ki ima neke PP. Otrok, ki ima PP. 

 

 

7.5.4 Urejanje pojmov v hierarhijo 

 

Sledilo je urejanje pojmov v hierarhijo. Zaradi omejitve dolžine disertacije hierarhija ni 

priložena in bo hranjena na računalniku do izteka leta 2019. Odločili smo se, da bomo 

prikazali tabelo 7.5.4.1 (stran 62) kot vzorec nadaljnjega oblikovanja urejanja pojmov v 

hierarhijo.  
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Tabela 7.5.4.1: Vzorec urejanja pojmov v hierarhijo: razumevanje pojma OPP. 
 

Zaradi drugačnih potreb in bolezni potrebuje posebno obravnavo 
 

Potrebuje več.  
Na drugačen način nekaj rabi. 

Posebna obravnava. 
Otrok, ki ima PP. 

Potreba po pozornosti. 
Drugačno doživljanje sveta. 

Narava bolezni, pri kateri je treba blažiti in lajšati posledice. 
Drugačnost. 

Večni otrok in večna odvisnost od staršev. 
Brez samostojnosti. 

Otrok z drugačnimi potrebami od zdravega. 

 
 

Izjemnost 
 

Veliki borci. 
Heroji brez medalje. 

Je celota in ne samo pomanjkljivost, ki jo ima. 
Popolna specifičnost. 

Izjemnost. 

 
 

Običajen otrok 
 

Običajen otrok z boleznijo. 

 
 

Kazen 
 

OPP je kazen. 

 
 

Kategorizacija za pridobitev pomoči 
 

Kategorija za pridobitev pomoči.  
Definiranje PP. 

Evidenca različnih stanj OPP za pridobitev mnenja in podpore. 
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8 Preverjanje raziskovalnih vprašanj v kvalitativnem 

raziskovanju 

 

Prikazali bomo rezultate kvalitativnega raziskovanja predstavnic DOPP in strokovnih delavk, 

ki smo jih pridobili z intervjuji. Podatke smo zbirali ločeno za predstavnice DOPP in za 

strokovne delavke ter jih bomo, zaradi boljše preglednosti, prikazali po posameznih 

vsebinskih delih tako, kot so si sledili v vprašalnikih. Te rezultate bomo uporabili tudi v 

nadaljevanju pri preverjanju raziskovalnih vprašanj.  

 

Tako kot je lahko zapleteno razumevanje DOPP (rojstvo OPP, sprememba družinske 

dinamike, potrebne prilagoditve in drugo), je lahko zapletena tudi vloga strokovnih delavcev 

v procesu pomoči. Razumevanje bo lažje, če vse dejavnike predstavimo postopno: OPP, 

sorojenec OPP, interakcija in sobivanje DOPP, prilagoditve DOPP, socialna mreža ter proces 

pomoči in idealna pomoč. V nadaljevanju sledijo rezultati pojmov po meri predstavnic DOPP 

(označeni z A) in strokovnih delavk (označeni z B). Sogovornice A so uporabnice sogovornic 

B. 

 

S kvalitativnim raziskovanjem smo želeli preveriti vpliv PP na družino, njeno dinamiko, 

potrebne prilagoditve za zadovoljevanje potreb, koncept delovnega odnosa med DOPP in 

strokovnimi delavci, njihovo informiranost o virih procesa pomoči, pobude in pričakovanja 

strokovnih delavcev in DOPP glede razvoja procesa pomoči in zadovoljevanja potreb.  

 

Podatke smo zbrali s tehniko polstrukturiranega intervjuja. Da bi zagotovili neprepoznavnost 

udeleženk v intervjujih, smo imena oseb spremenili v črkovne oznake na način, ki je 

podrobneje opisan v poglavju Obdelava in analiza podatkov. Prav tako smo tudi podrobnejši 

postopek kodiranja izjav, znotraj posameznih faz (združevanje pojmov v kategorije, 

združevanje sorodnih pojmov), opisali v istem poglavju. Dobesedni zapis izjav intervjuvank 

je razviden v prilogi 5 (predstavnice DOPP) in prilogi 6 (strokovne delavke), in sicer v 

stolpcu »postavka«, označen s krepkim tiskom. Zaradi ohranitve avtentičnosti besedila 

dobesedni zapisi izjav intervjuvank niso lektorirani in tudi ne jezikovno popravljeni, medtem 

ko smo zaradi boljše preglednosti na tem mestu izjave intervjuvank oblikovali v povedi. 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate izjav intervjuvank, ki smo jih zaradi boljšega 

razumevanja in berljivosti vsebine parafrazirali in oblikovali v smiselne povedi. Na ta način 

smo pridobili celovit vpogled v subjektivna mnenja in občutke intervjuvank raziskave glede 
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OPP, sorojencev OPP, interakcije in sobivanja DOPP, prilagoditev, socialne mreže in procesa 

pomoči ter idealne pomoči.  

 

 

8.1 Otrok s posebnimi potrebami 

 

Sogovornice so v intervjujih razmišljale o OPP. Izražale so mnenja o razumevanju pojma 

OPP, o sporočanju novice o PP otroka, o počutju ob sporočeni novici o PP otroka in lastnostih 

OPP.  

 

Na področju OPP smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovalno vprašanje: 

RV 1: Kakšen vpliv na družino ima OPP pri izbranih udeležencih raziskave? 

Dodatna vprašanja: Kakšno je razumevanje pojma OPP? Kakšna je izkušnja sporočanja 

novice o PP otroka in počutje ob tem? S katerimi vrstami PP otroka se soočajo in katere so 

lastnosti OPP?  

 

Sogovornice A menijo, da pojem »otrok s posebnimi potrebami« pomeni otroka, ki zaradi 

drugačnih potreb, drugačnega doživljanja sveta, narave bolezni ali PP na drugačen način 

nekaj potrebuje; potrebuje posebno obravnavo z več pozornosti za blaženje in lajšanje PP; je 

običajen in specifičen otrok, ki ga ne opredeljujejo le bolezen in pomanjkljivosti, ampak ga je 

treba gledati celostno; otrok, ki je nesamostojen in večno odvisen od staršev; izjemen, velik 

borec in heroj brez medalje; OPP je kazen, evidenca različnih stanj in kategorizacija za 

pridobitev mnenja, podpore in pomoči ter zaradi kategorizacije prikrajšan otrok.  

Sogovornice B pojem »otrok s posebnimi potrebami« opišejo kot ranljivega otroka zunaj 

povprečja normalnosti, ki je zaradi ovire soočen z izzivi, svet doživlja na drugačen način, za 

delovanje potrebuje posebno pozornost, razumevanje, drugačne metode in ustrezne 

prilagoditve, opišejo pa ga tudi kot običajnega otroka z individualnimi potrebami ter 

neustrezno vzgojenega otroka s težavami vedenja in pomnjenja. 

 

Sogovornice A opišejo izkušnjo s sporočanjem novice o PP otroka, kot občutek, da se jim je 

porušil svet pričakovanj, občutile so bolečino in iskale lastno krivdo. Sporočanje je bilo zanje 

fizično naporno obdobje. Polovica intervjuvank predstavnic DOPP (VD8) ima pozitivno 

izkušnjo o sporočanju (postopno, odkrito, brez tabujev, človeška podpora, pogovor in 

pomiritev), z opažanji strokovnih delavcev (ginekolog, nevrolog, socialna delavka in 

medicinska sestra) v prenatalnem obdobju in/ali ob rojstvu OPP, sporočanje pa se je kasneje 

postopno dopolnjevalo. Vloga socialne delavke, ki jih je opogumljala, jim veliko pomeni. 



- 65 - 

Druga polovica predstavnic DOPP pa ima slabe izkušnje s sporočanjem novice o PP otroka. 

DOPP so sprva same zaznale, da je otrok drugačen. Nekatere DOPP so se zaradi pomanjkanja 

posluha strokovnih delavcev v Sloveniji obrnile po pomoč tudi v tujino. Sledile so preiskave 

brez interpretacije rezultatov, pošiljanje k zdravniku od vrat do vrat, večmesečno (celo 

večletno) čakanje na zdravnikove usmeritve. Predstavnice DOPP prav tako izražajo 

nezadovoljstvo nad nepričakovanim sporočanjem ali sporočanjem po telefonu in pošti. Ena od 

desetih predstavnic DOPP nima izkušenj s sporočanjem novice o PP otroka, saj do danes ni 

prejela diagnoze. 

 

Med sogovornicami B ima šest od desetih intervjuvank izkušnjo s sporočanjem novice o PP 

in/ali bolezni otroka. Iz odgovorov (VS6) je razvidno, da se ta proces začne ob prepoznavi PP 

otroka. Starše OPP se povabi na individualni in timski pogovor v umirjen prostor, da bi se ti 

lahko pripravili na sprejemanje drugačnosti. V začetku procesa starši opišejo svojega otroka, 

nato pa jih zdravnik, učitelj, specialni pedagog, socialni delavec in strokovni delavci 

svetovalne službe na jasen, neposreden in staršem razumljiv način seznanijo s spremembami v 

otrokovem razvoju, z njegovimi šibkimi področji in značilnostmi PP. Starši potrebujejo čas za 

sprejemanje novice, zato morajo biti strokovni delavci pripravljeni novico večkrat ponoviti, 

tudi ob naslednjih srečanjih. Staršem je na voljo njihova psihološka podpora, opogumljanje, 

da bi lahko skupaj načrtovali možno pomoč. Strokovne delavke DOPP seznanijo s pravicami 

in jih usmerjajo k storitvam pomoči. Ob tem poudarjajo, da je treba v proces sporočanja 

vključevati tudi sorojence. Strokovne delavke tudi ugotavljajo, da v praksi prevladuje 

neosebno, bežno, kratko, neindividualno, prepozno sporočanje in brez izdaje ustreznih 

dokumentov. Bolj izobraženi starši težje sprejemajo novico o PP. Strokovne delavke o sebi 

menijo, da premalo poznajo proces pomoči za DOPP.  

 

Sogovornice A so glede počutja ob sporočeni novici o PP otroka poudarile, da jim sporočena 

novica predstavlja spremembo v njihovem življenju. Devet od desetih predstavnic DOPP 

(VD9 in graf 8.1.1, stran 66) so občutile negativna čustva (raztresenost, šok, grozljiv občutek, 

slaba volja, jok, želja po lastni smrti, stiska, jeza, žalovanje, prevzemanje krivde nase, 

zmedenost, žalost, zaskrbljenost in padec v nezavest), medtem ko je ena od desetih 

predstavnic DOPP novico dojela kot blagoslov, veselje, srečo in bila pozitivno usmerjena v 

prihodnost. Vse predstavnice DOPP pa so bile nemočne in niso vedele, kam po pomoč, zato 

so se samoiniciativno izobraževale o PP.  
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Graf 8.1.1: Pozitivna in negativna čustva sogovornic A ob sporočeni novici o PP otroka. 
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Sogovornice A so glede PP otroka v ospredje postavile otroke s PP in/ali boleznimi, kot so 

motnja v duševnem razvoju, Rettov sindrom, slepota, gluhota, gibalna oviranost, osteoporoza, 

astma, kila na želodcu, anoreksija, cerebralna paraliza, mišična distrofija, Perthesova bolezen, 

kromosomopatija, avtizem, epilepsija, metabolna bolezen, težave pri požiranju, dihanju in 

hranjenju, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, čustvene in vedenjske motnje, 

govorno-jezikovne motnje ter hiperaktivnost. 

 

Sogovornice B so glede PP otroka poudarile, da imajo pri svojem delu izkušnje z oblikami PP 

in /ali boleznimi, kot so motnja v duševnem razvoju, Downov sindrom, slepota in 

slabovidnost, gluhota in naglušnost, gibalna oviranost, živčno-mišična bolezen, dolgotrajno 

bolni otroci, kronične bolezni, cerebralna paraliza, primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, motnje vedenja in čustvovanja, avtizem, govorno-jezikovne motnje, hiperaktivnost, 

hiperkinetična motnja in motnja pozornosti. 

Sogovornice A so glede lastnosti OPP omenjale, da so posebno občutljivi, nemirni, 

hiperaktivni, odprti, komunikativni, vztrajni, sočutni, razumevajoči, trmasti, uporniški, 

nezahtevni, nagle jeze, energični, radovedni, pozitivno naravnani, igrivi, potrpežljivi, 

neučakani, občasno žalostni, dobrovoljni in hitro zadovoljni, prijazni, prijetni, senzibilni, 

nepopustljivi, razigrani, srečni, nagajivi, potrpežljivi, skromni, prilagodljivi, dobrosrčni, 

sočutni, tekmovalni, občasno agresivni, ranljivi, z močnim karakterjem, močnim spominom in 

potrebo po pozornosti. OPP imajo omejitve v delovanju, poleg tega PP vpliva na njihovo 

počutje. Ob zavedanju drugačnosti so OPP žalostni, saj jih je strah pred nesprejetostjo. So 

občutljivi na glasbo, naravo in gibanje. Predstavnice DOPP poročajo, da OPP ne zmorejo 

prenašati neuspeha, da imajo čustva in želje, četudi tega ne morejo izraziti. Zaradi njihove 

nezmožnosti izražanja lastnih potreb predstavnice DOPP menijo, da so jim pogosto kršene 

človekove pravice. OPP družinam dajejo motivacijo za življenje.  
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8.1.1 Sorojenec otroka s posebnimi potrebami 

 

Udeleženke v polstrukturiranih intervjujih so razmišljale o sorojencu OPP. Izražale so mnenja 

o potrebah sorojencev, odnosu sorojencev do OPP in soočanju ter sporočanju PP sorojencem. 

 

Na področju sorojenca OPP smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovalno 

vprašanje: 

RV 1: Kakšen vpliv na družino ima OPP pri izbranih udeležencih raziskave? 

Dodatni vprašanji: Katere so potrebe sorojencev OPP in kakšen je odnos sorojencev do OPP? 

Kakšno je soočanje in sporočanje PP sorojencem OPP?  

 

Sogovornice A so glede potreb sorojencev povedale, da imajo vsaj enega sorojenca (osem 

predstavnic DOPP od desetih; VD2). Poskušajo zaznati potrebe vseh otrok in jih 

zadovoljevati, posvetiti vsem enako pozornost in preživeti z njimi več aktivnega in 

individualnega časa. Sorojenci imajo strah pred nepoznavanjem PP, čutijo krivdo, kadar 

nimajo dovolj časa za OPP, in so negotovi glede prihodnosti oskrbe OPP. Predstavnice DOPP 

menijo, da so potrebe sorojencev OPP uspešno zadovoljene in bi jih v primeru 

nezadovoljenosti prepoznale ter poiskale pomoč, hkrati pa se zavedajo, da so sorojenci OPP 

delno prikrajšani za otroštvo.  

 

Sogovornice A so glede odnosa sorojencev do OPP poudarile, da je med sorojenci poseben 

odnos, močna povezanost in prijateljstvo. Do OPP so skrbni, ljubeznivi, ustrežljivi, 

potrpežljivi, razumevajoči in v polnosti razumejo in sprejemajo OPP; prilagajajo se mu, se z 

njim igrajo in njegove potrebe postavljajo pred svoje. Z odraščanjem sorojenca se zmanjša 

kvantiteta interakcij.  

Sogovornice A so glede soočanja in sporočanja PP sorojencem povedale, da so novico o OPP 

sporočili takrat, ko je sorojenec zaznal drugačnost in iskal odgovore zanjo, v povezavi s 

pojmom umrljivosti in ob vključevanju sorojenca v obravnave OPP. Nekateri sorojenci so to 

sprejeli brez težav, spet drugi so bili v šoku in depresiji, nekateri pa so celo tolažili starše.  

 

8.1.2 Interakcija in sobivanje 

 

Udeleženke v polstrukturiranih intervjujih so razmišljale o interakciji in sobivanju družine. 

Izražale so mnenja o obliki in sestavi družine, zadovoljevanju potreb, potrebah DOPP, 

povezanosti DOPP, lastnosti staršev, občutjih družine in razdvajanju DOPP. 
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Na področju interakcije in sobivanja smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovalno 

vprašanje: 

RV 1: Kakšen vpliv na družino ima OPP pri izbranih udeležencih raziskave? 

Dodatna vprašanja: Kakšna je sestava in oblika DOPP? Kakšno je zadovoljevanje potreb 

DOPP in kako je DOPP povezana? Katere so lastnosti staršev in občutja DOPP? Kaj razdvaja 

DOPP?  

 

Med sogovornicami A so glede oblike in sestave družine tri enostarševske in sedem 

dvostarševskih (VD2 in graf 8.1.2.1). Dve od desetih predstavnic družin poročata, da se po 

rojstvu OPP nista odločili za drugega otroka, štiri od desetih so se odločile za enega, tri od 

desetih za dva, ena od desetih pa ima poleg OPP še dva sorojenca.  

 

Graf 8.1.2.1: Oblika in sestava družine pri sogovornicah A. 
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Sogovornice B so glede oblike in sestave družine povedale, da se pri svojem delu srečujejo z 

različnimi družinami. To so družine z dednimi boleznimi, družine s starejšimi starši in družine 

z več OPP. Povedo, da so družine ljubeznive, skrbne in ponižne. K njim se po pomoč 

obračajo enostarševske in tudi dvostarševske družine.  

 

Sogovornice A so glede zadovoljevanja potreb povedale, da je OPP na začetku opredeljeval 

njihove odnose, dinamika se je prilagodila in podredila OPP, ki je postal njeno središče. 

Sprejetje PP je za DOPP pomembno, saj to v DOPP prinaša mir. Predstavnice DOPP se vidijo 

kot običajne družine, v njih vlada povezanost, razumevanje članov, zaupanje, skrbnost, 

medsebojna pomoč, skrbijo za zadovoljevanje potreb, spodbujajo samostojnost OPP, vsak dan 

se pogovarjajo o občutjih in načrtujejo dejavnosti. S tem se DOPP utrjuje in pridobiva moč v 

interakciji z zunanjim okoljem. Predstavnice DOPP so poudarile, da OPP pozitivno vpliva na 

odnose, usmerja pozornost k drugim prioritetam, družino sooča z izzivi, jo povezuje, 

združuje, prinaša zadovoljstvo, srečo, veselje, prijetne občutke, toplino odnosov, brezpogojno 
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ljubezen in pozitivno usmerjenost v prihodnost. Iz odgovorov (VD19) je razvidno, da se pri 

štirih od desetih DOPP vsi člani družine trudijo zadovoljevati potrebe OPP, pri dveh od 

desetih to velja za oba starša, pri treh od desetih je mati sama za vse in samo v eni od desetih 

je temu predan oče. Z upoštevanjem nasvetov strokovnih delavcev, odpovedovanjem, 

postavljanjem potreb OPP pred potrebe članov DOPP, podrejanjem službe in usmerjanjem 

večine družinskih financ v OPP šest od desetih (VD22) ne zmore zadovoljevati potreb svojih 

članov. Vse predstavnice DOPP poročajo o prilagajanju družinske dinamike ter o porazdelitvi 

vlog, tako da moški skrbi za materialno varnost, ženska pa prevzame skrb za dom in OPP. Pri 

sedmih od desetih (VD21) so matere po rojstvu OPP izgubile službo zaradi skrbi za OPP. 

Predstavnice DOPP so poudarile, da prisotnost matere OPP pomirja. Pri treh od desetih delata 

oba starša. Enostarševske DOPP so nemočne pri zadovoljevanju potreb OPP in večkrat 

obupajo. Dvostarševskim DOPP je lažje, kadar sodelujeta oba starša, kar vpliva na 

opolnomočenje in zadovoljevanje potreb. Če ni sodelovanja in prilagajanja ter eden od staršev 

prevzame celotno breme in skrb nase, se pojavijo zakonske težave. Intervjujane predstavnice 

DOPP sorojence opisujejo kot empatične, prevzemajo njihove vloge, ko so preobremenjeni. 

Povedo tudi, da se trudijo za pravičnost in enakost med sorojenci ter za preživljanje skupnega 

časa. Sedem od desetih (VD16) skupaj preživlja prostočasne dejavnosti (družinska opravila, 

gledanje televizije, učenje, izleti v naravo, nakupovanje, športne in ustvarjalne dejavnosti), 

trem pa to ne uspeva in so skupaj le med nego in terapijami OPP ter obedi. Predstavnice 

DOPP odgovarjajo, da uspešno zadovoljujejo fiziološke potrebe in potrebe po pripadnosti, 

medtem ko so nemočne pri zadovoljevanju potreb po socialni varnosti, socialnih potrebah, 

materialni varnosti in samouresničitvi. Nezadovoljene materialne potrebe in potrebe po 

socialni varnosti jih ovirajo pri zadovoljevanju potreb celotne DOPP, hkrati pa jim nenehno 

prilagajanje okolici onemogoča zadovoljevanje potreb. Predstavnice DOPP povedo, da 

pogosto pozabljajo na partnerski odnos in si želijo, da bi bila DOPP bolj povezana in bi bolj 

sodelovala pri posameznikovi samouresničitvi. Želijo si več pogovorov, individualnega 

preživljanje prostega časa, združevanje poklicnega in družinskega življenja ter občasno 

varstvo OPP. 

 

Sogovornice B so glede zadovoljevanja potreb v DOPP v svoji praksi opazile, da je OPP 

središče dinamike DOPP, njegove potrebe so pred potrebami družinskih članov, ki sodelujejo 

pri zadovoljevanju potreb OPP. Strokovne delavke poudarjajo, da se DOPP pri 

zadovoljevanju potreb srečujejo s številnimi ovirami: nepoznavanjem potreb OPP, 

nedosegljivostjo storitev, preobremenjenostjo mater, zapostavljenostjo sorojencev, 

pregorelostjo in razpadom zakona. 
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Sogovornice B so glede potreb DOPP povedale, da DOPP potrebujejo razlago za vzroke PP, 

takojšnje rešitve, usmeritev k ustreznemu strokovnemu delavcu, večjo dostopnost do 

informacij o procesu pomoči in individualnih možnostih, podporo pri interpretaciji 

zakonodaje, pravic in konkretnih postopkov za pridobitev pomoči, načrtovanje pomoči, 

strokovno, konkretno in enakovredno obravnavo, informiranje o možnostih oskrbe OPP v 

družini in evalvacijo storitev. V nadaljevanju menijo, da bi morali do DOPP pristopati 

osebno, s konkretnimi in nazornimi navodili, krepiti napredek OPP in vključenost DOPP v 

družbo, jo sprejemati v njeni individualnosti, jo podpirati, spodbujati in oblikovati zaupen 

odnos. Menijo, da DOPP potrebujejo podporo pri sprejemanju PP otroka, varstvo OPP, več 

časa za partnerski odnos in odnos starši – sorojenec, finančno pomoč pri plačljivih 

nadstandardnih storitvah, dejavnosti za krepitev občutka lastne vrednosti, več nege na domu, 

psihološko podporo ter podporo pri soočanju z minljivostjo in pri zaposlovanju staršev OPP. 

Strokovne delavke poudarjajo, da DOPP od družbe pričakujejo manj stigme in več empatije, 

možnost izražanja stiske brez obsojanja, sobivanje in aktivno povezanost, socialno mrežo 

prijateljev in aktivno podporo pri skrbi in zadovoljevanju potreb OPP.  

 

Sogovornice A so glede povezanosti družine povedale, da nega in skrb za OPP zbližujeta 

družinske člane. Poleg tega se povezujejo med pogovori pri iskanju rešitev za posamezen 

problem, med športnimi aktivnostmi, sprehodi v naravo, skupnimi večeri in med urjenjem 

šolskih strategij. Nezaposleni starši OPP se usmerjajo v družinsko življenje in hkrati 

povezujejo družinske člane med seboj. Predstavnice DOPP menijo, da povezanost in 

podpiranje staršev krepita partnerski odnos.  

 

Sogovornice A so glede lastnosti staršev OPP povedale, da so starejši, težko so sprejeli PP 

otroka, krivdo pa prevzemale nase. Po drugi strani si vlivajo pogum, da so lahko polno 

predane pri načrtovanju nege in pomoči OPP. So ranljive zaradi nemoči OPP, njegove 

negotove prihodnosti, ko njih več ne bo, zaradi neznanja družbe glede pomoči OPP in 

neuspešnih storitev zanje. Zase pravijo, da so trmaste, potrpežljive, borbene, vztrajne, 

nepopustljive, nagle jeze, eksplozivne, predane, optimistične in z močnim značajem, po drugi 

strani pa so tudi srčne, hvaležne, sočutne, družabne, skrbne, ustrežljive, prilagodljive, 

dobrovoljne, ustvarjalne in polne upanja. Družina jim predstavlja najpomembnejšo vrednoto. 

Zaradi svoje predanosti pogosto zanemarjajo fiziološke potrebe v zakonu, postanejo fizično in 

psihično nemočne, posledica izgorelosti pa so glavoboli, krči, neješčnost, žalost, jeza, jok in 

pojav kroničnih bolezni. 
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Sogovornice B so glede občutja družine povedale, da pri sodelovanju z DOPP zaznavajo 

različna občutja staršev, npr. razočaranje, potrtost, ranljivost, iskanje krivde za OPP v okolici, 

stisko, zaskrbljenost starajočih se staršev glede skrbi za OPP v prihodnosti, osamljenost, 

izključenost, negativen odnos do odločbe, žalost, jezo, žalovanje, zagrenjenost, nasilnost, 

strah pred nesprejemanjem in odzivi družbe, nemoč, preobremenjenost, obupanost, 

samomorilnost, nezmožnost sprejetja resnice in utrujenost. 

 

Sogovornice A so glede razdvajanja DOPP izpostavile, da se v vsakdanu srečujejo s 

številnimi izzivi in težavami. Rojstvo OPP zmanjša željo staršev po povečanju družine, 

materam je onemogočen vstop na trg dela oziroma so zaradi nege in skrbi za OPP primorane 

ostati doma. Dolgotrajno zdravljenje OPP v zdravstvenih ustanovah onemogoča družinsko 

dinamiko. Zadovoljevanje potreb OPP vključuje tudi skrb za življenjsko pomembne 

pripomočke in prilagoditve (nakup primernega vozila, plačevanje dodatnega varstva za OPP 

in prilagoditev bivalne enote), ki DOPP predstavlja večji strošek, kot so ga zmožne plačati, 

zato jim pogosto zmanjka sredstev za osnovna živila in prostočasne dejavnosti. Od vseh 

DOPP to najbolj občutijo enostarševske. Predstavnice DOPP izražajo nemoč pri skrbi za OPP, 

saj ne pridejo do potrebnih storitev in nimajo dovolj znanja za pomoč. Arhitektonske ovire 

onemogočajo DOPP skupno preživljanje prostega časa. Predstavnice DOPP se zavedajo, da 

sorojencem posvečajo premalo pozornosti, hkrati pa so njihovi pomočniki pri skrbi za OPP. 

Za sorojenca OPP pogosto skrbi širša družina. Predstavnice DOPP povedo, da se zaradi skrbi 

za OPP in nerealnih pričakovanj o napredku OPP spoprijemajo z izgorelostjo, zaradi premalo 

časa trpi partnerski odnos, nimajo moči za utrjevanje fizične pripravljenosti in zadovoljevanje 

svojih potreb. 

 

8.1.3 Prilagoditve 

 

Udeleženke v polstrukturiranih intervjujih so razmišljale o prilagoditvah. Izražale so mnenja o 

prilagoditvah DOPP in prilagoditvah družbe. 

 

Na področju prilagoditev smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovalno vprašanje: 

RV 1: Kakšen vpliv na družino ima OPP pri izbranih udeležencih raziskave? 

Dodatno vprašanje: Katere so prilagoditve DOPP in družbe? 

Sogovornice A so glede prilagoditev DOPP povedale, da je življenje z OPP od njih zahtevalo 

številne prilagoditve. Zaradi skrbi in nege je sedem od desetih intervjuvanih predstavnic 

DOPP prekinilo študij in/ali zaposlitev (graf 8.1.3.1, stran 72). Družinska dinamika v DOPP 

prinaša več dela, načrtovanja in prilagoditev družinskih dejavnosti glede na zahteve, potrebe 
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in zmožnosti OPP ter zadovoljevanje posameznikovih potreb in preživljanje skupnega 

prostega časa. Člani DOPP so si časovno in vsebinsko porazdelili vloge pri negi in skrbi za 

OPP, da se lahko na ta način dopolnjujejo. Vse predstavnice dvostarševskih DOPP zatrjujejo, 

da si zakonca med seboj po večini nudita podporo. Sorojenci svoj prosti čas prilagajajo 

potrebam starševske (ne)moči, saj pogosto skrbijo za OPP, da imajo starši čas zase. DOPP so 

bile primorane prilagoditi dostopnost (dvigalo), funkcionalnost bivalnih prostorov (tudi 

zamenjava za pritlično stanovanje) in prilagoditi vozilo. DOPP se morajo nenehno 

odpovedovati življenjskim ciljem in prioritetam posameznih članov, kar vpliva tudi na 

spremembo socialne mreže.  

 

Graf 8.1.3.1: Prilagoditve predstavnic DOPP glede službene obveznosti v povezavi s skrbjo za 

OPP. 
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Sogovornice A so glede prilagoditev družbe poudarile pričakovanje, da bi se družbena skrb za 

OPP začela že z vzgojno-izobraževalnim procesom, v katerem bi otroci lahko razvili 

pozitiven odnos do drugačnosti. Menijo, da je potrebno še več prilagoditev arhitektonskih 

ovir, prilagoditev izobraževanja, dejavnosti, več tehničnih pripomočkov, s katerimi bi si 

DOPP vsaj delno olajšale vsakdan, ter razumevajoče delodajalce, ki bi jim omogočili 

prilagojen delovni čas.  

 

 

8.2 Socialna mreža in proces pomoči 

 

Udeleženke v polstrukturiranih intervjujih so razmišljale o procesu pomoči in socialni mreži. 

Izražale so mnenja o informiranosti DOPP, ohranjanju sprememb in novitet v procesu 

pomoči, virih napotkov in koristnih informacij, načinih obravnave in oblikah pomoči, naboru 

prejetih storitev, odnosu strokovnega delavca do DOPP, sodelovanju DOPP, pričakovanjih 
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strokovnih delavcev do DOPP, sodelovanju strokovnih delavcev, (ne)zadovoljstvu s 

procesom pomoči, o tujini, socialni (iz/v)ključenosti DOPP in socialni opori. 

 

Na področju procesa pomoči in socialne mreže smo želeli pridobiti odgovore na naslednje 

raziskovalno vprašanje: 

RV 2: Katere strategije in vire v procesu pomoči uporabljajo DOPP in strokovni delavci, da 

bi zadovoljili svoje potrebe?  

Dodatna vprašanja: Kakšna je socialna (iz/v)ključenost DOPP? Kdo DOPP nudi socialno 

oporo? Kakšna je informiranost glede procesa pomoči? Kje prejmejo vire informacij? Katere 

vrste in oblike pomoči strokovni delavci nudijo DOPP in katere DOPP prejemajo? Kakšen je 

odnos strokovnih delavcev do DOPP in obratno? Kakšno je sodelovanje med strokovnimi 

delavci? Kakšno je poznavanje in zadovoljstvo procesa pomoči doma in v tujini? 

 

Sogovornice A so glede socialne (iz/v)ključenosti izpostavile, da sprejetje otrokove PP krepi 

družbeno sprejemanje OPP. Skrbijo za druženje s sosedi, prijatelji, sorodniki in drugimi 

DOPP. Pri tem jim pomagajo tudi programi vladnih organizacij (tabori in letovanja). 

Pogrešajo še več enakopravnosti in vključenosti vseh otrok. Strokovnemu delavcu vzgojno-

izobraževalnih institucij pripisujejo pomembno vlogo pri seznanjanju z drugačnostjo (PP) in 

ustreznem odzivanju nanjo. OPP je treba vključevati v različne ravni družbenih dejavnosti, da 

bi se oblikoval pozitiven odnos do OPP in večja sprejetost. Potrebujejo več vključenosti pri 

prilagoditvah okolja (arhitektonska dostopnost bližnje okolice, mest in dostopnost javnih 

zgradb skozi glavni vhod), storitvah pomoči, druženju DOPP pri prilagojenih aktivnostih za 

OPP, vpetosti OPP v šolske in obšolske dejavnosti, vključno s športnimi dejavnostmi. 

Izključenost iz lastne socialne mreže so DOPP občutile ob sporočanju novice PP otroka. 

Ostale so brez in/ali manj socialnih interakcij, deležne so bile distance ali površinskih 

odnosov, sorodstvo pa je bilo togo pri izražanju občutkov in skrbi. Socialna mreža pogosto ne 

sprejeme OPP in ga taji. Izključenost OPP je opažena vsakodnevno med sovrstniki, ki se z 

njimi nočejo igrati in se iz njih norčujejo. Stigmatizacija se občuti tudi v širšem okolju, ki 

strmi in/ali ne sprejema OPP ter ima predsodke zaradi drugačnosti, nepoznavanja PP in vidnih 

pripomočkov. Izključenost je občutena v različnih življenjskih situacijah: bližnja okolica je 

neodzivna ali zavrača klic na pomoč, več obrekovanja občutijo DOPP iz primestnega okolja, 

v procesu pomoči ne prejmejo ustrezne storitve, saj pripomočki niso prilagojeni posamezniku, 

strokovne službe prelagajo odgovornost druga na drugo, vsi OPP nimajo možnosti vključitve 

v redne programe vzgoje in izobraževanja, redke bolezni nimajo društev in družba zanje ni 

inkluzivna, zato se ji DOPP prilagajajo, nenazadnje pa DOPP brez interneta in z nižjo 

izobrazbo ne dosežejo pomoči. Posledica izključenosti je umik v domače okolje. Izključenost 
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ni izvzeta niti v DOPP z vidika družinske dinamike, ko družinski člani ostajajo brez prostega 

časa zaradi skrbi za OPP in nezaposljivosti staršev. 

 

Sogovornice B so glede socialne (iz/v)ključenosti poudarile, da družba zaradi vse večje 

prepoznavnosti PP postaja vedno bolj inkluzivna, še vedno pa se ne zaznajo PP, ki so očem 

nevidne. K večji vključenosti prispeva družba s solidarnostjo, prilagoditvami vzgojno-

izobraževalnih zavodov, odpravo arhitektonskih ovir, tudi na področju javnega prevoza 

(Ljubljana kot primer dobre prakse). Vključevanje v družbo povečujejo tudi starejši z 

zavedanjem lastne drugačnosti. K vključevanju v družbo pripomorejo verske skupnosti in 

društva, ki medse vabijo DOPP. Nadaljevati je treba s krepitvijo družbene zavesti o 

pomembnosti sobivanja vseh ljudi, o OPP, vključevanjem DOPP v dejavnosti družbe, 

prilagajanjem okolja in oblikovanjem prostočasnih programov, ki združujejo otroke. Na drugi 

strani so zaznani dejavniki, ki DOPP izključujejo: pomanjkanje socialnih interakcij, OPP ne 

dosega standardov, materialni primanjkljaji, neuspešne storitve pomoči, DOPP brez opore in 

usmerjanja, podcenjevanje potencialov OPP, nepovezanost različnih strokovnih služb, 

izolacija in umik družbe pred OPP zaradi strahu in neznanja, premalo informacij o PP v 

družbi, neupoštevanje prilagoditev in neenakomerna geografska pokritost s prilagoditvami in 

pripomočki za OPP. Družba ima še vedno predsodke pred vidnimi in težjimi oblikami PP. 

Strokovni delavci brez izkušenj s PP zaradi strahu zavračajo pomoč OPP. DOPP so 

stigmatizirane, kadar se družba neustrezno odziva pred vidnimi PP (strmenje v OPP) in daje 

neresnične zlonamerne izjave (obrekovanje), obsoja nezaposlenost staršev OPP, ocenjuje 

urejenost stanovanja DOPP, ogovarja, se jih izogiba, jih pomiluje in kritizira nezmožnosti 

OPP.  

Sogovornice A so glede socialne opore povedale, da socialno oporo vidijo v prijateljstvu, ki 

pa je zaradi OPP pogosto na preizkušnji. Socialno oporo in podporo na eni strani prejmejo 

med pogovorom s partnerjem in sorojenci, na drugi strani pa z medsebojno oporo, izmenjavo 

izkušenj in informacij ter s čustveno oporo drugih DOPP. Večina DOPP oporo prejme tudi pri 

sosedih in sorodstvu, ki pomagajo s finančnimi sredstvi, z občasnim varstvom OPP, s posebno 

skrbjo za sorojenca in pri urejanju bivanjskih prilagoditev. DOPP se za pridobitev notranje 

moči in upanja pri premagovanju stisk obračajo tudi na Cerkev, v procesu pomoči pa tovrstno 

oporo najpogosteje prejmejo od socialnega delavca in specialnega pedagoga. DOPP si želijo 

podpore pri iskanju ustrezne pomoči od sosedov, prijateljev in sorodnikov, želijo si spodbude, 

biti slišane, želijo si čustvene opore. Socialno oporo pa doživljajo z vidika sprejemanja OPP 

in njihove družinske dinamike. Kar devet od desetih DOPP (VD36) prejema eno izmed 

omenjenih oblik socialne opore in samo ena od desetih je brez nje.  
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Sogovornice A so glede informiranosti DOPP izpostavile (v osmih od desetih primerov; 

VD49 in graf 8.2.1), da so družine neinformirane o procesu pomoči in ustreznih oblikah 

storitev, prepuščene same sebi in lastnim kompetencam, informacije morajo iskati na 

socialnih omrežjih ter na predavanjih in/ali izobraževanjih za DOPP, v vladnih in nevladnih 

organizacijah ter pri prijateljih in sorodnikih. Zadovoljne so z društvi, institucijami vzgoje in 

izobraževanja, Svetovalnim centrom za družine, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom 

Soča, Centrom za socialno delo in razvojno ambulanto, ker od tamkajšnjih strokovnih 

delavcev prejmejo največ usmeritev, predlogov in informacij. Menijo, da strokovne službe 

prelagajo odgovornost druga na drugo, zato so se morale po nasvet obrniti tudi na varuha 

človekovih pravic.  

 

Graf 8.2.1: Informiranost DOPP po mnenju sogovornic A. 
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Sedem od devetih sogovornic B je glede informiranosti DOPP izpostavilo (devet od desetih 

sogovornic B je sodelovalo, graf 8.2.2, stran 76), da DOPP ne vedo, kam po pomoč, in so 

premalo opremljene z informacijami o storitvah pomoči in pravicah. Vzrok neinformiranosti 

vidijo v strokovnih delavcih, ki ne informirajo DOPP, nekatere predstavnice DOPP so slabše 

računalniško pismene, imajo nižjo izobrazbo, skrbijo za bolne starše ter prihajajo iz ruralnega 

okolja. Samo dve od devetih strokovnih delavk sta opazili, da starši, največkrat so to matere, 

kljub vsakdanjim obveznostim informacije poiščejo in/ali prejmejo v strokovni literaturi, na 

internetu, v medijih in ob druženju z drugimi DOPP. Ugotavljajo, da so »bojeviti« starši pri 

tem učinkovitejši od miroljubnih. 
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Graf 8.2.2: Informiranost DOPP po mnenju sogovornic B. 
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Med sogovornicami B je glede odprtosti za spremembe in razvoj procesa pomoči sedem od 

desetih (VS8 in graf 8.2.3) povedalo, da se izobražujejo o PP, OPP in DOPP na seminarjih, 

konferencah in kongresih doma in v tujini, na predavanjih društev in vladnih organizacij, na 

strokovnih srečanjih, s prebiranjem strokovne in znanstvene literature ter mednarodnih 

dokumentov, s spremljanjem zakonodaje, interneta, na začasni praksi v tujini, z mednarodnim 

sodelovanjem institucij in ob izmenjavi izkušenj s sodelavci. Samo dve strokovni delavki se 

izobražujeta le ob vsakdanji praksi z DOPP in s spremljanjem medijev. Strokovne delavke se 

zavedajo, da je socialni delavec neizbežen člen v postopku informiranja o pravicah glede 

procesa pomoči za DOPP. 

 

Graf 8.2.3: Ohranjanje ažurnosti procesa pomoči za DOPP pri sogovornicah B. 
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Sogovornice B so glede virov informacij povedale, da DOPP dobijo informacije o procesu 

pomoči pri zdravnikih, socialnih delavcih, psihologih in specialnih pedagogih ter drugih 

strokovnih delavcih s področja OPP. Tako DOPP prejmejo pomoč v razvojni ambulanti, 

svetovalni službi institucij vzgoje in izobraževanja, Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše, Izobraževalnem centru Pika Janeza Levca, zdravstvenih domovih, 

Centru za socialno delo in pri Karitas. Poudarijo motiviranost strokovnega delavca za 

pridobitev novega znanja in njegovo poznavanje procesa pomoči, kajti od tega je odvisno, v 
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kolikšni meri bo DOPP informirana. Socialni delavec je zanje ekspert s področja zakonodaje 

o storitvi pomoči in povezovalni člen med DOPP in dogovorjeno storitvijo. 

Sogovornice B so glede načinov obravnave in oblik pomoči poudarile, da pri svojem delu 

raziskujejo in že od prenatalnega obdobja dalje vodijo register, opravljajo diagnostiko, korak 

za korakom sporočajo in pojasnjujejo PP otroka, zdravijo OPP, DOPP usmerjajo k pridobitvi 

statusa PP, jih seznanijo z možnimi pravicami, poskrbijo za realizacijo pravic, jim svetujejo in 

jih usmerjajo k drugim strokovnim službam. Ob prvem stiku opravijo intervju rutine, 

evalvirajo dosedanje izkušnje procesa pomoči, skupaj s starši naredijo oceno otroka (močna in 

šibka področja), postavijo cilje in oblikujejo individualni pristop. Na ta način strokovni 

delavci spoznajo družinsko dinamiko in pričakovanja, preverijo informiranost DOPP glede 

procesa pomoči in skupaj z njimi načrtujejo pomoč. Strokovni delavci s sestanki in 

evalvacijami napredka vzdržujejo reden stik z DOPP, vzdržujejo komunikacijo po elektronski 

pošti in telefonu z namenom, da jih poslušajo, spodbujajo, svetujejo, dajejo podporo in jih 

opogumljajo. Strokovni delavci DOPP nudijo izobraževanja za starše OPP, mediacijo za 

DOPP, pomoč pri zaposlovanju staršev OPP, materialno in finančno pomoč za zagotovitev 

terapij, pripomočkov in prilagoditev, programe vključevanja s krepitvijo socialne mreže in 

sprejemanjem drugačnosti (počitnice za DOPP), dodatno strokovno in učno pomoč OPP 

(petstopenjski model pomoči), svetovalne storitve za starše OPP, dejavnosti za krepitev grobe 

in fine motorike ter delovne spretnosti OPP (obnovitvena rehabilitacija, terapije, kulturne in 

gibalne dejavnosti). Strokovne delavke predlagajo uvedbo rednih osebnih mesečnih srečanj, 

na katerih bi se empatičen strokovni delavec pogovarjal z DOPP, jim prisluhnil, svetoval, 

skupaj z njimi načrtoval pomoč, jih motiviral in se zavzel za iskanje vseh možnih oblik 

pomoči za vse člane DOPP. DOPP po mnenju strokovnih delavk potrebujejo psihološko 

podporo, občutek sprejetosti in kontinuirano pomoč. 

 

Sogovornice A so glede nabora prejetih storitev poudarile, da so vključeni v proces pomoči 

vladnih in nevladnih organizacij ter društev, ki zanje organizirajo počitnice (preko društva 

Sožitje in Sončka ter Karitas), obdarovanja in klimatsko zdravljenje (Zveza prijateljev 

mladine), storitev vključevanja (Center za socialno delo), podporo zakonskega stanu (Vera in 

luč), skupino za samopomoč (društvo Vesele nogice), nudijo jim tudi čustveno podporo 

(društvo Sožitje in Vesele nogice ter Karitas), pakete hrane in psihološke terapije (Karitas). 

Materam je bil omogočen podaljšan porodniški dopust, sodelovale so z Zavodom Republike 

Slovenije za šolstvo, Zavodom za slepo in slabovidno mladino, Očesno kliniko, Aninim 

skladom, Rdečim križem, Anino zvezdico, Društvom nenasilne komunikacije, z Barko in 

Vzgojnim zavodom Malči Beličeve. Največ uporabnih informacij prejmejo v Univerzitetnem 

rehabilitacijskem inštitutu Soča in nevladnih organizacijah. So prejemniki finančne pomoči na 
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raznih področjih in jim pripadajo otroški dodatek, nadomestilo za izgubljeni dohodek, drugi 

socialni prejemki, dodatek za tujo nego in pomoč, poplačilo položnic preko Karitas, finančna 

pomoč Zveze prijateljev mladine, povračilo takse za cestnino in RTV-prispevka ter državne 

štipendije sorojencev. Od materialne pomoči prejemajo pomoč v hrani, oblačilih, 

doplačevanju stanovanja, povrnitev stroška zdravil in invalidski voziček. Tri predstavnice 

DOPP od desetih so opozorile, da so v procesu pomoči prejele pomoč, ki ni ustrezala 

potrebam OPP, četudi je opredeljena z zakonom. 

 

Sogovornice A so glede odnosa strokovnega delavca do DOPP poudarile, da cenijo 

socialnega delavca, ker jih navdaja z empatijo, tolažbo in občutkom zaupnosti ter jim zna 

svetovati, pri zdravniku cenijo, da jih motivira in daje upanje, pri delovnem terapevtu 

spremljanje njihove dinamike in skrbi za OPP v domačem okolju, pri specialnem pedagogu pa 

vlogo koordinatorja, ki jih usmerja med različnimi strokovnimi službami. DOPP so prejele 

informacije glede pravic in možnih storitev pri fizioterapevtu, logopedu, nevrologu in 

socialnem delavcu. Omenjajo pa tudi negativne plati strokovnih delavcev, saj jih nekateri ne 

seznanijo s koraki pomoči, pravicami OPP in pripadajočimi storitvami, ne usmerjajo jih, 

največkrat pristopajo neosebno, brez individualnega pristopa in empatije ter pri pogovoru z 

njimi uporabljajo strokovne izraze, ki so za DOPP povsem nerazumljivi. Pogosto ne razumejo 

potreb DOPP, ne poznajo pravic in storitev za OPP, glede uspešnosti storitev jim dajejo lažno 

upanje, storitve pomoči omogočijo le na pobudo staršev, napredek OPP evalvirajo le enkrat na 

leto, dajejo teoretične nasvete namesto praktičnih in zmotno mislijo, da DOPP poznajo proces 

pomoči. Strokovni delavci so nepovezani in ozko področno usmerjeni.  

 

Sogovornice B so glede odnosa DOPP do strokovnega delavca izpostavile, da imajo izkušnje 

tako z uspešnim kot neuspešnim sodelovanjem z DOPP. Pri uspešnem sodelovanju DOPP 

najprej zaznajo problem ali potrebe in nato poiščejo rešitev oziroma pomoč. Te DOPP so 

pozitivno naravnane, zavzete, sodelovalne, aktivno vključene, željne informacij, zaupajo 

strokovnim delavcem in sodelujejo pri načrtovanju individualne pomoči. Pri neuspešnem 

sodelovanju pa so DOPP brez interesa, ravnodušne, neodzivne in se umaknejo, niso dovolj 

vztrajne, zavračajo pomoč, ne sodelujejo pri načrtovanju pomoči, pričakujejo takojšnje 

rešitve, presojajo delo strokovnih delavcev in prelagajo svojo odgovornost nanje, ne dajejo 

povratnih informacij o uspešnosti porabljenih storitev in ne spoštujejo dogovora s strokovnim 

delavcem. Strokovne delavke opažajo, da se z večanjem števila potreb OPP povečuje 

intenziteta sodelovanja in odzivnost staršev. DOPP, uporabnice storitev ustanov vzgoje in 

izobraževanja, slabo sodelujejo in se ne odzivajo, medtem ko so DOPP z nižjim družbeno-

ekonomskim statusom pozitivno naravnane, zaupajo v sistem in so sodelovalne. Glede 
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pričakovanj do DOPP so izpostavile, da od njih pričakujejo sprejetje OPP in realna 

pričakovanja, skupno sodelovanje, iskanje rešitev z oblikovanjem načrta, upoštevanje navodil, 

odzivanje in zaupanje. 

 

Sogovornice B so glede sodelovanja med strokovnimi delavci povedale, da strokovni delavci 

raje delajo samostojno, kot da bi sodelovali v timu ali z drugimi institucijami, poleg tega pa 

pogosto ne spoštujejo dela in mnenja drugih, npr. DOPP usmerijo k socialnemu delavcu, ker 

naj bi bil ta najbolj kompetenten glede pravic in storitev pomoči. Strokovnim delavcem bi 

morali biti vzor starejši sodelavci, s katerimi bi se morali povezovati. Od strokovnega delavca 

se pričakuje, da je član tima, da sodeluje z drugimi službami in v svoje delo vključuje 

prostovoljce.  

 

Sogovornice A so glede (ne)zadovoljstva s procesom pomoči izpostavile, da so zadovoljne z 

izmenjavo informacij v podpornih skupinah, z delovno terapijo, nevladnimi organizacijami in 

društvi (Sonček, Barka, Sožitje in Karitas), s Centrom za socialno delo, razvojno ambulanto 

in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča. Posebno zadovoljstvo izražajo nad 

institucijami vzgoje in izobraževanja, ki OPP podpirajo pri uresničevanju njegovih 

potencialov tudi mimo odločb. V zgodnji obravnavi pogrešajo ustrezno diagnosticiranje OPP, 

dodatno razlago o PP otroka, interpretacijo rezultatov preiskav, načrt nadaljnjega postopanja, 

ustrezne prilagoditve v odločbi o usmerjanju in nezadovoljstvo s prvo obravnavo pomoči, pri 

kateri niso prejeli dovolj informacij o vrsti in vsebini pomoči. DOPP občutijo kršenje 

človekovih pravic zaradi pozne informiranosti in razpršenosti informacij. DOPP morajo tudi 

same iskati vire informacij in se o njih izobraževati, vendar so postopki za pridobitev 

ustreznih storitev zanje pogosto prezahtevni, prezapleteni in predolgi, tako da ob tem 

izgubljajo dodatno moč in energijo. Pripadajoče storitve so pogosto neskladne s potrebami 

OPP, medtem ko je potrebna storitev zavrnjena in/ali pride prepozno. Predstavnice DOPP 

menijo, da se med obravnavo prepogosto menja strokovno osebje, ki je preobremenjeno, 

premalo usposobljeno glede težjih oblik PP, ne delujejo timsko, njihove storitve pa se 

razlikujejo po kakovosti. Možnosti storitev pomoči za OPP so po njihovem mnenju 

geografsko neenakomerno razporejene, še najbolje je organizirana Ljubljana, največ 

sogovornikov in empatije pa so prejeli pri strokovnih delavcih iz primestnega okolja. 

Predstavnice DOPP si želijo informacij o tem, kako skrbeti za OPP v domačem okolju, in 

menijo, da bi storitve zdravstvenega zavarovanja morale biti v celoti financirane (pripomočki, 

zdravila, terapije in prilagoditve). Predstavnice DOPP so opozorile, da mlajšim OPP pripada 

več storitev kot starejšim, zato morajo primanjkljaje dopolniti s samoplačniškimi storitvami, 

kar DOPP dodatno bremeni. Tako ne morejo omogočiti kontinuiranosti terapij. Velik problem 
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za DOPP predstavlja polnoletnost OPP, kajti PP otroka ostaja, pravica iz zakona pa se 

prekine. Družbi so hvaležne, ker z dobrodelnostjo prevzema primanjkljaj državne ponudbe.  

 

Tri od desetih sogovornic A (VD69) so glede tujine omenile, da imajo stik z DOPP iz tujine 

oziroma spremljajo proces pomoči v tujini. Izpostavljajo primere dobrih praks: v Ameriki je 

omogočena nočna asistenca pri skrbi za OPP, v času zgodnje obravnave pridejo medicinska 

sestra in fizioterapevti k DOPP na dom, zavarovalnice pa pokrivajo stroške za vse terapije; v 

Ameriki in Angliji je proces pomoči naravnan na celotno DOPP; v Nemčiji so razviti posebni 

centri za avtizem in DOPP prejemajo finančno pomoč; v Avstriji je skrb za OPP individualno 

naravnana; v Bosni in Hercegovini državno pomoč nadomešča družbena solidarnost. V tujini 

OPP prejme storitev glede na diagnozo in individualne potrebe, DOPP ima različne možnosti 

financiranja in prejema boljše ortopedske storitve. DOPP so nezadovoljne, ker tuje dobre 

prakse ob prenosu v slovenski prostor postanejo plačljive.  

 

Kar osem od desetih sogovornic B (VS34) je glede tujine omenilo, da poznajo proces pomoči 

za DOPP. Izpostavljajo primere dobre prakse: v skandinavskih državah inkluzija zagotavlja 

popolno vključenost OPP, medtem ko je dodatna strokovna pomoč OPP pravica razreda; 

Švedska v zgodnji obravnavi DOPP dve leti omogoča štiriurno dnevno pomoč na domu, 

svetovanje in potrebne usmeritve; Švica in Nizozemska ponujata širok nabor storitev za 

DOPP; v Švici je temeljni dohodek za vse enak; v Franciji in Angliji obstaja veliko število 

društev za gibalno ovirane in podpornih ustanov za pomoč DOPP na domu; v Angliji so 

standardi kakovostnih storitev in eksistence pred standardi materialov bivalne površine; 

Amerika poudarja akademsko znanje, senzorno integracijo in motoriko; Hrvaška izstopa glede 

zaposljivosti invalidnih oseb. Tujina ima organiziran sistem pomoči za DOPP, posamezni 

DOPP ponuja standardizirane individualizirane programe in jo vključuje v načrtovanje 

procesa pomoči. Nekatere osnovne storitve v tujini so plačljive. 

 

 

8.3 Idealna pomoč 

 

Udeleženke v polstrukturiranih intervjujih so razmišljale o idealni pomoči. Izražale so mnenja 

o potrebnih spremembah, idealu strokovnega delavca in popolni vključenosti DOPP. 

 

Na področju idealne pomoči smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovalno 

vprašanje: 
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RV 3: Zaradi katerih pomanjkljivosti procesa pomoči tako DOPP kot strokovni delavci ne 

zmorejo zadovoljiti potreb oziroma pridobiti zadostnih virov pomoči in podpore? 

Dodatna vprašanja: Katerih sprememb si želijo v procesu pomoči? Kakšen naj bi bil ideal 

strokovnega delavca? Kakšno je razumevanje inkluzije DOPP pri strokovnih delavcih? 

 

Sogovornice A so glede potrebnih sprememb poudarile, da so DOPP zaradi razpršenosti 

informacij nemočne in ne vedo, kam naj se obrnejo po pomoč. Želijo si, da bi se po 

prepoznavanju PP začela celostna obravnava, v kateri bi se za potrebe posamezne DOPP 

oblikoval tim različnih strokovnih delavcev. Sporočanju novice o PP otroka bi sledil prvi 

korak pomoči. Pristojni strokovni delavec, član tima, bi moral vzpostaviti stik z DOPP, jo 

informirati o PP, pravicah OPP in vseh možnih oblikah storitev pomoči ter ji posredovati 

znanje za ravnanje z OPP doma. DOPP si želijo pomoči empatičnega strokovnega delavca pri 

izpolnjevanju obrazcev za pridobitev pomoči, potrebujejo pa tudi čustveno oporo. Strokovni 

delavec naj bi skupaj z DOPP in OPP načrtoval pomoč, jo usmerjal in vodil vse do pridobitve 

pomoči, bil redno v stiku z družino in ji bil stalno na razpolago. Potrebna je ustanovitev 

posebne strokovne službe za informiranje DOPP o procesu pomoči in pravicah ter 

oblikovanje priročnika informacij po korakih pomoči, z naborom pripadajočih storitev po 

kategorijah PP, starosti otroka in s poenostavljenimi zakoni o pravicah OPP. OPP mora prejeti 

individualizirano storitev, ki ustreza potrebam OPP in ostalih družinskih članov najkasneje 

sedem dni od dneva vloge. Odpraviti je treba starostne omejitve pripadajočih storitev za OPP, 

oblikovati storitve po meri njegovih potreb in s celostno obravnavo. Omenjene spremembe je 

možno doseči z organiziranostjo in mreženjem institucij vladnih in nevladnih organizacij ter 

društev, s povečanjem zaposlovanja in izobraževanja strokovnih delavcev za delo z DOPP in 

z možnostjo pridobitve mnenj in dobre prakse iz tujine. DOPP potrebujejo pomoč psihologa 

za prepoznavanje potreb članov DOPP, vzpostavljanje ravnotežja med vsemi člani DOPP, 

smernice za vzpostavljanje odnosa med starši in sorojenci OPP, brezplačno popoldansko 

varstvo OPP, pomoč pri prepoznavanju potreb OPP, duhovno pomoč za starše, nočno pomoč 

pri skrbi za OPP. Povečati bi bilo treba zaposljivost staršev OPP, krepiti njihovo zdravje in 

partnerski odnos, ponuditi možnost ugodnih kreditov in/ali odlok plačila pri pripomočkih ter 

prilagoditvah, uvesti bi bilo treba 100-odstotno povračilo potnih stroškov ter pomoč pri 

nakupu in/ali prilagoditvah vozila in stanovanja, pomoč v hrani, brezplačne zdravstvene 

pripomočke, povečan obseg brezplačnih terapij, brezplačna zdravila, organizirane 

prostočasno-rehabilitacijske storitve in družinske prostočasne aktivnosti, dejavnosti za 

druženje vseh otrok ter dnevno fizioterapijo za OPP. Za dosego enakopravnosti med otroki je 

treba ukiniti zavode za OPP in vse otroke obravnavati v istem izobraževalnem sistemu, ki bi 

se prilagajal individualnim zmožnostim posameznega otroka. Družbo je treba informirati o 
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posebnostih OPP, jo opremiti z vrednoto spoštovanja različnosti, drugačnosti in enakopravne 

skrbi za vseh člane, se odzivati na potrebe, sprejemati ranljive skupine in jih polno vključevati 

v običajna okolja, odpraviti ovire in uvesti potrebne prilagoditve na področju gluhote, 

bivalnih enot, pripomočkov in arhitektonskih ovir.  

Sogovornice B so glede potrebnih sprememb poudarile, da gre v procesu pomoči DOPP za 

prepozno prepoznavanje PP, diagnostika je nenatančna, odločbe so presplošne, zgodnja 

obravnava je zagotovljena le v osrednji Sloveniji, pomoč je časovno omejena, storitve so 

vezane na diagnozo in ne na individualne potrebe, redke bolezni so izvzete iz pisanih pravil, 

storitve se med seboj izključujejo, pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ne krijejo 

vseh storitev, s staranjem OPP je vse manj z zakonom pripadajočih terapij, samoplačniške 

storitve niso dostopne vsem, institucije niso povezane, storitve niso standardizirane, čakalna 

doba za prejem potrebne storitve je predolga, strokovni delavec nima vpogleda v storitve 

pomoči drugih institucij, premalo je terapevtskih programov za OPP, premalo institucij za 

specifično PP, starši so brez smernic za življenje z OPP doma, pomoč DOPP na domu je 

nekvalificirana, sodelovanje DOPP in strokovnih delavcev ni redno, pomoč ni kontinuirana in 

zaradi redkih evalvacij napredka OPP je potrebna sprememba zakonodaje. DOPP so zaradi 

zadovoljevanja potreb OPP pogosto v hudi finančni stiski in se zato prezadolžijo. Potrebna je 

sprememba miselnosti DOPP, da več storitev prinaša večji napredek OPP. V prihodnje je 

treba omejiti neposredno prenašanje tujih uspešnih praks v naš prostor, delodajalec mora 

krepiti empatijo in izobraževanje strokovnih delavcev o pravicah OPP ter pripadajočih 

storitvah doma in v tujini, strokovne delavce je treba izobraževati za težje oblike PP, timsko 

delo in supervizijo. V času zgodnje obravnave je treba pravočasno prepoznati in sporočiti 

novico o PP, starše OPP seznaniti s pravicami OPP in informacijami o storitvah pomoči, 

skupaj z njimi oblikovati dolgoročni načrt skrbi za OPP, intenzivno delati z DOPP, jim 

svetovati in jih usmerjati. CIRIUS Kamnik je naveden kot primer dobre prakse s timom 

strokovnih delavcev, ki z DOPP intenzivno delajo, ji nudijo individualno obravnavo in z njo 

načrtujejo pomoč. DOPP potrebuje pomoč na domu (fizioterapija, praktičen prikaz pomoči), 

občasno varstvo za OPP, informacijske točke za DOPP, večja mesta s centri za OPP z 

različnimi terapevti, medinstitucionalno sodelovanje strokovnih delavcev, ki si bodo 

prizadevali za isti cilj, in stalno izpopolnjevanje strokovnih delavcev o procesu pomoči. 

Strokovni delavci potrebujejo podporo, da bodo lahko problem videli kot izziv. Družba mora 

DOPP v prihodnje zagotoviti več materialnih sredstev in pozitivnih sporočil, vzgajati otroke 

za sprejemanje drugačnosti, vključevati termin PP v vse ravni izobraževanja in krepiti 

družbeno strpnost. Obstoječa pomoč mora postati dosegljiva vsem DOPP. 
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Sogovornice A so glede idealnega strokovnega delavca povedale, da hrepenijo po sočutnem, 

empatičnem, humanem, izobraženem, motiviranem, zanesljivem in prilagodljivem 

strokovnem delavcu, ki bo s človeškim pristopom znal ustvariti domačnost in se zavzemal za 

napredek v praksi ter opolnomočenje DOPP. Ob sporočeni novici o PP si želijo strokovnega 

delavca, na katerega bi se lahko obrnili za dodatna pojasnila in po konkretno pomoč, da bi jim 

predstavil možnosti pripadajočih storitev, jim svetoval pomoč, ustrezno družinskim 

razmeram, skupaj z njimi oblikoval načrt pomoči in jih pri tem usmerjal in vodil, opogumljal, 

sproti razlagal nejasnosti, ponazarjal teorijo v praksi, se empatično odzival na njihove stiske 

in jih usmerjal na potrebna izobraževanja. Kot popolnega strokovnega delavca si predstavljajo 

osebo, ki ima lastno izkušnjo z OPP in bi lahko kot ekspert iz izkušenj deloval v največjo 

dobrobit DOPP. Kot ideal strokovnega delavca predstavnice DOPP vidijo surdopedagoga, 

specialnega pedagoga, logopeda, fizičnega spremljevalca, socialnega delavca in drugo 

terapevtsko osebje.  

 

Sogovornice B so glede idealnega strokovnega delavca poudarile, da mora biti strokovni 

delavec dojemljiv, ljubezniv do otrok, izkušen, izobražen, z nadstandardnim znanjem, 

človekoljuben, vesel, fleksibilen, vedoželjen, vztrajen, radoveden, motiviran, razumevajoč, 

potrpežljiv, pozitiven, srčen, pristen, izviren, umirjen, prizadeven, sodelovalen, iskren, s 

sposobnostjo sprejemanja drugačnosti in s socialnimi veščinami. DOPP mora imeti osebni 

pristop, sporočati resnične informacije, analizirati pomoč in napredek OPP, osmišljati 

življenje, blažiti stiske, motivirati, spodbujati, nuditi podporo in coaching staršem OPP, biti 

motiviran za dodatno izobraževanje, skrbeti za mreženje z drugimi strokovnimi delavci, 

poznati proces pomoči in nuditi storitev, ki ustreza potrebam OPP. Pri ranljivih skupinah naj 

ima empatija prednost pred izobrazbo. 

 

Sogovornice B so glede popolne vključenosti DOPP povedale, da je za njihovo polno 

vključenost potrebna družba brez stereotipov in predsodkov, z dovolj informacijami, družba, 

ki bo vključevala, sprejemala drugačnost in PP. Podporo vidijo v medijih in znanih osebah z 

OPP, ki bi družbo opremili s potrebnim znanjem za boj s predsodki, izključenostjo in 

stigmatizacijo. Da bodo DOPP popolno vključene, morajo strokovni delavci delovati v smeri 

informiranja o procesu pomoči, skupnega načrtovanja pomoči, oblikovanja najustreznejše 

storitve ter zadovoljevanja potreb in želja vseh članov DOPP. Družba mora razvijati 

maksimalne sposobnosti OPP, omogočiti individualno pomoč z realnimi kratkoročnimi in 

dolgoročnimi cilji, spodbujati običajne dejavnosti za DOPP, zaposlovati starše OPP na 

delovna mesta po njihovi zmožnosti, omogočiti dnevno druženje DOPP med seboj in druženje 
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za vse otroke, vključevati DOPP v pomoči vladnih in nevladnih organizacij in odpravljati 

arhitektonske ovire.  
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9 Zaključki kvalitativnega raziskovanja 

 

V kvalitativni raziskavi smo ugotavljali subjektivna mnenja predstavnic DOPP in strokovnih 

delavk, in sicer glede OPP, interakcije in sobivanja, sorojencev OPP, prilagoditev, socialne 

mreže in procesa pomoči ter idealne pomoči.  

 

Na področju OPP so udeleženke v raziskavi opredelile svoje razumevanje pojma OPP. Med 

proučevanimi skupinami obstajajo razlike glede razumevanja pojma OPP, in sicer strokovne 

delavke OPP vidijo z vidika potreb in potrebnih prilagoditev, omenjajo pa tudi otroka z 

neustrezno vzgojo, vedenjskimi težavami in težavami na področju pomnjenja, medtem ko 

predstavnice DOPP OPP ne vidijo samo kot nekoga s potrebami in potrebnimi prilagoditvami, 

ampak poudarijo tudi pozitivne vidike, in sicer da so to izjemni, veliki borci in heroji brez 

medalje. Predstavnice DOPP dodajajo, da so OPP zaradi kategorizacije prikrajšani.  

 

Šest od desetih strokovnih delavk ima izkušnjo s sporočanjem novice o PP otroka. Njihov 

način sporočanja je neposreden, jasen in razumljiv, pogovor poteka v umirjenem okolju, po 

potrebi so pripravljene novico sporočiti večkrat. Opažajo, da sporočanje v praksi poteka 

neosebno, bežno, neindividualno, kratko in tudi prepozno. Pri predstavnicah DOPP jih ima 

polovica izkušnjo s pozitivnim sporočanjem novice o PP otroka (postopno, odkrito, brez 

tabujev, s človeško podporo, pogovorom in pomiritvijo), pri čemer posebej poudarijo vlogo 

socialne delavke. Polovica predstavnic DOPP je nezadovoljna s sporočanjem novice o PP 

otroka (nepričakovano, po pošti in/ali telefonu). Nekatere so se zaradi nezadovoljstva po 

pomoč obrnile v tujino.  

Devet od desetih predstavnic DOPP je ob sporočeni novici o PP otroka občutilo negativna 

čustva in le ena od desetih pozitivna.  

Glede PP otroka strokovne delavke naštejejo vse oblike PP, ki jih navaja Zakon o usmerjanju, 

poleg tega pa omenijo še kronično bolne otroke in otroke z redkimi boleznimi. Na isto 

vprašanje predstavnice DOPP niso odgovarjale o oblikah PP, ampak so omenjale otrokovo 

bolezen oziroma sindrom.  

Predstavnice DOPP na vprašanje o lastnostih otroka poleg običajnih naštejejo tudi tiste, ki ga 

opišejo kot sočutnega, trmastega, uporniškega, nagle jeze, neučakanega, potrpežljivega, 

skromnega. OPP ne zmorejo prenašati neuspeha in so nemočni pri izražanju svojih potreb, 

zaradi česar so jim kršene človekove pravice. 
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Predstavnice DOPP menijo, da so potrebe sorojencev uspešno zadovoljene. Izpostavljajo, da 

potrebujejo več znanja o PP in več prostega časa za OPP. Dve od desetih predstavnic DOPP 

sta brez sorojencev. 

Predstavnice DOPP poudarijo, da so sorojenci v odnosu do OPP skrbni, predani in močno 

povezani. 

DOPP sporočajo o PP sorojencem takrat, ko ti sami zaznajo drugačnost in iščejo odgovore 

zanjo. S tem se nekateri sorojenci soočajo brez težav in celo tolažijo starše, spet drugi so v 

šoku. 

 

Strokovne delavke so o obliki in sestavi družine povedale, da imajo opraviti z enostarševskimi 

in dvostarševskimi DOPP. Med proučevanimi DOPP je sedem dvostarševskih in tri 

enostarševske. 

 

Strokovne delavke pri zadovoljevanju potreb v DOPP povedo, da je OPP središče dinamike, 

opozorijo, da DOPP ne prepoznajo potreb OPP, matere so preobremenjene, sorojenci 

zapostavljeni in pogoste so ločitve. Tudi predstavnice DOPP poudarijo, da je OPP postal 

središče zadovoljevanja potreb. Pri štirih od desetih DOPP se vsi družinski člani trudijo 

zadovoljevati potrebe OPP, pri dveh od desetih to opravljata oba starša, pri treh od desetih je 

mati sama za vse in samo v eni od desetih DOPP je temu predan oče. Šest od desetih DOPP, 

posebej enostarševske, ne zmore zadovoljevati potreb svojih članov (socialna varnost, 

socialne potrebe in materialna varnost, samouresničitev), pri sedmih so matere ostale doma, 

da skrbijo za OPP in dom, vloga očetov pa je skrb za materialno varnost. Prav tako pri sedmih 

DOPP skupaj preživljajo prostočasne dejavnosti. DOPP zaradi prilagajanja okolici 

zanemarjajo partnerski odnos.  

Strokovne delavke menijo, da DOPP potrebujejo podporo pri načrtovanju pomoči, 

informacije, osebni pristop, vključevanje v družbo, materialno pomoč, nego na domu in 

psihološko podporo. 

Predstavnice DOPP poudarijo, da se člani družine povezujejo tako pri osnovnih dnevnih 

opravilih (nega, skrb, šolske obveznosti) kot pri prostočasnih dejavnostih (šport, skupinski 

večeri). Zavedajo se, da povezanost in medsebojno podpiranje staršev krepita partnerski 

odnos.  

 

Lastnosti staršev, kot jih opišejo predstavnice DOPP, so: ranljivost, negotovost, 

potrpežljivost, borbenost, eksplozivnost, optimizem, srčnost, hvaležnost, družabnost, 

skrbnost, ustrežljivost, prilagodljivost, dobrovoljnost in ustvarjalnost. Zaradi 

preobremenjenosti so psihično nemočni in izgoreli. Strokovne delavke občutijo DOPP kot 
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šokirane, razočarane, ranljive, v iskanju krivde, zaskrbljene (starejši starši), osamljene, jezne, 

žalostne, potrte, nasilne, nemočne, utrujene in samomorilne. 

 

Številni izzivi in težave vodijo DOPP v razdvajanje (rojstvo OPP zmanjša željo po povečanju 

družine, matere zapuščajo trg dela, arhitektonske ovire jim preprečujejo skupno preživljanje 

prostega časa). Povečani stroški zaradi prilagoditev OPP onemogočajo zadovoljevanje 

temeljnih potreb in prostočasnih dejavnosti. Starši izražajo nemoč, ker nimajo ustreznega 

znanja o virih pomoči, sorojenci morajo biti pogosto pomočniki pri oskrbi OPP, hkrati pa za 

sorojenca pogosto skrbi širša družina.  

DOPP so za delovanje v vsakdanu morale prilagoditi svojo dinamiko, sorojence so uporabile 

kot svoje pomočnike, potrebam so prilagodile tudi stanovanje, vozilo ter arhitektonske ovire, 

posamezni člani so se morali odpovedati lastnim ciljem in prioritetam. Sedem od desetih 

predstavnic DOPP je prekinilo študij in/ali zaposlitev. DOPP od družbe pričakujejo še več 

individualnih prilagoditev in konceptov vzgojno-izobraževalnega procesa, odpravljanje 

arhitektonskih ovir, več tehničnih pripomočkov, s katerimi bi bila skrb za OPP še lažja, ter 

enakopraven dostop do trga dela za starše OPP.  

 

Osem od desetih predstavnic DOPP glede informiranosti pove, da so neinformirane o procesu 

pomoči in ustreznih oblikah storitev, informacije morajo iskati na socialnih omrežjih, 

predavanjih in/ali izobraževanjih v okviru vladnih in nevladnih organizacij, pri prijateljih ter 

sorodnikih. Zadovoljne so z društvi, institucijami vzgoje in izobraževanja, Svetovalnim 

centrom za družine, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, Centrom za socialno 

delo in razvojno ambulanto, ker od tamkajšnjih strokovnih delavcev prejmejo največ 

usmeritev, predlogov in informacij. Poudarjajo, da strokovne službe prelagajo odgovornost 

druga na drugo, zato so se morale po nasvet obrniti tudi k varuhu človekovih pravic.  

V zvezi z informiranostjo DOPP je mnenje podalo devet od desetih strokovnih delavk in kar 

sedem od njih meni, da DOPP ne vedo, kam naj se obrnejo po pomoč, premalo so opremljene 

z informacijami o storitvah pomoči in pravicah. Vzrok neinformiranosti vidijo v strokovnih 

delavcih, slabši računalniški pismenosti DOPP in nižjem izobrazbenem statusu. DOPP, ki 

prihajajo iz ruralnega okolja, so manj informirane tudi zaradi skrbi za bolne starše. Samo dve 

od devetih strokovnih delavk poudarita, da starši informacije poiščejo in/ali prejmejo v 

strokovni literaturi, na internetu, v medijih, pri sodelovanju z drugimi DOPP; poudarijo, da so 

pri tem »bojeviti« starši učinkovitejši.  

Humer in drugi (2011) predlagajo družinske centre kot pomoč in podporo družini z OPP, saj 

predstavljajo dostopnejšo obliko neformalnega druženja, ustrezajo zahtevam in potrebam 

družine, so vir druženja, informiranja, nudijo občasno varstvo otrok, učenje otrok, način 
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preživljanja prostega časa, so oblika prostovoljne dejavnosti, omogočajo informiranje in 

možnost izkustvenega svetovanja za starše.  

 

Sedem od desetih strokovnih delavk se za ohranjanje sprememb in novitet v procesu pomoči 

izobražuje o PP, OPP in DOPP na seminarjih, konferencah in kongresih doma pa tudi v tujini, 

spremljajo strokovno literaturo, znanstvene članke, mednarodne dokumente, zakonodajo, 

raziskujejo po internetu, udeležijo se obdobne prakse v tujini, sodelujejo z mednarodnimi 

institucijami in si izmenjujejo primere dobre prakse s sodelavci. Samo dve od desetih 

strokovnih delavk se izobražujeta le ob lastni praksi z izkušnjami iz posameznega primera 

DOPP in s spremljanjem medijev. Strokovne delavke socialnega delavca postavijo v ospredje 

kot najboljši vir informacij glede procesa pomoči DOPP. 

Strokovne delavke menijo, da naj bi bili za DOPP dober vir napotkov in koristnih informacij 

zdravnik, socialni delavec, psiholog in specialni pedagog ter drugi strokovni delavci, s 

katerimi se starši srečujejo v procesu pomoči. DOPP prejmejo pomoč v razvojni ambulanti, 

svetovalni službi, Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, Izobraževalnem centru 

Pika Janeza Levca, zdravstvenih domovih, na Centru za socialno delo in pri Karitas. 

Strokovne delavke se zavedajo, da je informiranost staršev odvisna od motivacije in 

informiranosti strokovnih delavcev, od katerih kot primer dobre prakse v ospredje postavijo 

socialnega delavca. 

 

Strokovne delavke glede načina obravnave in oblik pomoči povedo, da pri svojem delu 

raziskujejo, že od prenatalnega obdobja dalje vodijo register, v nadaljevanju opravljajo 

diagnostiko, po korakih sporočajo in pojasnjujejo PP otroka, ga zdravijo, DOPP usmerjajo k 

pridobitvi statusa PP, seznanijo jih z možnimi pravicami, poskrbijo za realizacijo pravic, jim 

svetujejo in jih usmerjajo k drugim strokovnim službam. Ob prvem stiku z DOPP opravijo 

intervju rutine, evalvirajo trenutni položaj DOPP v procesu pomoči, skupaj z njimi naredijo 

načrt skrbi, ki izhaja iz individualnega pristopa. Strokovne delavke skupaj z DOPP evalvirajo 

tudi napredek OPP, vzdržujejo reden stik s komunikacijo po elektronski pošti in telefonu, da 

bi jim na ta način dajali občutek stalne podpore (tihi opazovalci). Strokovne delavke DOPP 

nudijo izobraževanja za starše OPP, mediacijo za DOPP, pomoč pri zaposlovanju staršev 

OPP, materialno in finančno pomoč za zagotovitev terapij, pripomočkov in prilagoditev, 

programe vključevanja s krepitvijo socialne mreže in sprejemanja drugačnosti (počitnice za 

DOPP), dodatno strokovno in učno pomoč za OPP (petstopenjski model pomoči), svetovalno 

storitev za starše OPP, dejavnosti za krepitev grobe in fine motorike ter delovne spretnosti 

OPP (obnovitvena rehabilitacija, terapije, kulturne in gibalne dejavnosti). Strokovne delavke 

predlagajo redna osebna mesečna srečanja z DOPP, na katerih bi lahko empatičen strokovni 
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delavec DOPP prisluhnil, svetoval, skupaj z njimi načrtoval pomoč, jih motiviral in se zavzel 

za iskanje vseh možnih oblik njim ustrezne pomoči. DOPP po mnenju strokovnih delavk 

potrebujejo tudi psihološko podporo in občutek sprejetosti. 

 

DOPP so v zvezi z naborom prejetih storitev vključene v proces pomoči pri društvih Sožitje, 

Sonček in Karitas, kjer zanje organizirajo počitnice, pri Zvezi prijateljev mladine glede 

novoletnega obdarovanja OPP in zdravstvenega letovanja na morju, pri Centru za socialno 

delo glede storitev vključevanja, pri društvu Vera in luč glede podpore v zakonu, pri društvu 

Vesele nogice v skupinah za samopomoč, pri Sožitju, Karitas in društvu Vesele nogice 

prejmejo čustveno podporo, pri Karitas pa pakete hrane in psihološko pomoč. Matere imajo 

podaljšan porodniški dopust, sodelujejo z Zavodom za usmerjanje, Zavodom za slepo in 

slabovidno mladino, Očesno kliniko, Aninim skladom, Rdečim križem, Anino zvezdico, 

Društvom nenasilne komunikacije, Barko in Vzgojnim zavodom Malči Belič. Največ 

uporabnih informacij prejmejo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča in pri 

nevladnih organizacijah. Finančno pomoč prejemajo iz raznih virov: pripadajo jim otroški 

dodatek, nadomestilo za izgubljeni dohodek, drugi socialni prejemki, dodatek za tujo nego in 

pomoč, poplačilo položnic preko Karitas, finančna pomoč Zveze prijateljev mladine, 

povračilo takse za cestnino in RTV-prispevka ter državne štipendije sorojencem. Materialno 

pomoč prejemajo tudi v oblačilih, doplačevanju stanovanja, povrnitvi stroškov za nakup 

zdravil in prilagoditev invalidskega vozička. Tri od desetih predstavnic DOPP opozarjajo, da 

so prejele pomoč, ki ni ustrezala potrebam OPP, četudi je opredeljena z zakonom. 

 

Predstavnice DOPP v zvezi z odnosom strokovnega delavca do njih poudarijo zadovoljstvo s 

socialnim delavcem, ker je empatičen, jih tolaži, vzpostavlja zaupen odnos in jim zna 

svetovati. Zdravnika cenijo, ker jih motivira in daje upanje, pri delavnem terapevtu cenijo 

spremljanje njihove dinamike in skrbi za OPP v domačem okolju, pri specialnem pedagogu 

vlogo koordinatorja med različnimi strokovnimi službami, pri fizioterapevtu, logopedu, 

nevrologu in socialnem delavcu pa prejemajo informacije glede pravic in možnih storitev. 

Predstavnice DOPP so nezadovoljne, ker jih strokovni delavci ne seznanjajo dovolj z načinom 

realizacije storitev, pogosto so neosebni, brez individualnega pristopa in empatije, izražajo se 

s strokovnimi izrazi, ki so za DOPP povsem nerazumljivi. Strokovni delavci pogosto tudi ne 

razumejo njihovih potreb, ne poznajo pravic in storitev za OPP, jim dajejo lažno upanje glede 

realizacije storitev, storitve pomoči pogosto prejemajo na lastno pobudo, napredek OPP 

evalvirajo le enkrat na leto, DOPP dajejo teoretične nasvete namesto praktičnih in zmotno 

mislijo, da DOPP poznajo proces pomoči. Predstavnice DOPP povedo, da so strokovni 

delavci nepovezani in poznajo le svoje področje dela.  
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Strokovne delavke so z odnosom DOPP (ne)zadovoljne. Sodelovanje z DOPP je uspešno, 

kadar te same zaznajo problem in iščejo pomoč. Zanje je značilno, da so pozitivno naravnane, 

zavzete, sodelovalne, aktivno vključene, željne informacij, zaupajo strokovnim delavcem in 

sodelujejo pri načrtovanju individualne pomoči. Pri neuspešnem sodelovanju pa so DOPP 

brez interesa, ravnodušne, neodzivne in se umaknejo, primanjkuje jim vztrajnosti, zavračajo 

pomoč, ne sodelujejo pri načrtovanju pomoči, pričakujejo takojšnje rešitve, so kritične do dela 

strokovnih delavcev in prelagajo svojo odgovornost nanje, ne posredujejo povratnih 

informacij o pridobljenih storitvah in ne spoštujejo dogovora. Strokovne delavke opažajo, da 

se z večanjem števila potreb OPP povečujeta intenziteta sodelovanja in odzivnost staršev. 

DOPP, uporabnice storitev ustanov vzgoje in izobraževanja, slabo sodelujejo in se ne 

odzivajo, medtem ko so DOPP z nižjim družbeno-ekonomskim statusom pozitivno naravnane, 

zaupajo v sistem in so sodelovalne.  

Pričakovanja strokovnih delavk do DOPP so, da bi DOPP sprejele OPP, imele realna 

pričakovanja, sodelovale, iskale rešitve z oblikovanjem načrta in upoštevanjem navodil ter se 

odzivale in zaupale strokovnim delavcem. 

Strokovne delavke so glede medsebojnega sodelovanja opozorile, da ni timskega dela in 

sodelovanja z drugimi institucijami. Ob tem opozarjajo, da mnenje in delo drugih strokovnih 

delavcev pogosto ni spoštovano. Strokovni delavci pogosto napotijo DOPP k socialnim 

delavcem in nanje preložijo svojo odgovornost. Menijo, da bi morali strokovni delavci zaupati 

mnenju starejših kolegov z več izkušnjami. Za strokovnega delavca pričakujejo, da se 

povezuje z drugimi in v svoje delo vključuje tudi prostovoljce.  

 

DOPP so glede procesa pomoči zadovoljne z izmenjavo informacij v podpornih skupinah, z 

delovno terapijo, društvi (Sonček, Barka, Sožitje in Karitas), s Centrom za socialno delo, 

razvojno ambulanto, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča in institucijami vzgoje 

in izobraževanja, ki podpirajo OPP tudi mimo odločb za uresničitev njegovih potencialov, z 

empatičnimi strokovnimi delavci iz ruralnega okolja in dobrodelnostjo družbe, ki prevzema 

primanjkljaj državne ponudbe. Nezadovoljnost kažejo pri zgodnji obravnavi, kjer postopek 

diagnosticiranja OPP ne prinaša dodatne razlago o PP otroka, ni interpretacije rezultatov 

preiskav, ni načrta nadaljnjega postopanja in ustreznih prilagoditev v odločbi o usmerjanju. 

DOPP so zaradi prepozne informiranosti in razpršenosti informacij prikrajšane, zato se 

samoizobražujejo, postopki zanje so prezahtevni, zapleteni in predolgi, ob tem izgubljajo 

dodatno moč in energijo, pripadajoče storitve pa so pogosto neskladne s trenutnimi potrebami 

OPP, medtem ko je potrebna storitev zavrnjena in/ali je odobrena prepozno. DOPP so 

nezadovoljne s prepogosto menjavo strokovnega osebja, saj je preobremenjeno, premalo 

usposobljeno glede težjih oblik PP, njihove storitve niso standardizirane, ne dela timsko, 
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storitve pomoči po regijah so neenakomerno razporejene, saj je največ pomoči pričakovati v 

Ljubljani, DOPP z mlajšimi OPP je na voljo več storitev, zato morajo DOPP s starejšimi OPP 

primanjkljaje dopolniti s samoplačniškimi storitvami, kar jih materialno še bolj obremenjuje 

in onemogoča kontinuiranost. Velik problem za DOPP je polnoletnost otroka, saj PP ostane, 

pravic pa je vse manj. DOPP si želijo informacij o tem, kako skrbeti za OPP v domačem 

okolju, in želijo, da bi zdravstveno zavarovanje v celoti krilo potrebne storitve (pripomočki, 

zdravila, terapije in prilagoditve). 

 

Tri od desetih predstavnic DOPP poznajo proces pomoči v tujini. Omenjajo dobro prakso v 

Ameriki (nočna asistenca), Angliji (proces pomoči naravnan na celotno DOPP), Nemčiji 

(centri za avtizem) in Avstriji (individualizirana pomoč). Kar osem od desetih strokovnih 

delavk spremlja proces pomoči za DOPP v tujini, v ospredje postavljajo skandinavske države 

(inkluzija in zgodnja obravnava), Švico in Nizozemsko (širok nabor storitev za DOPP, v Švici 

je temeljni dohodek enak za vse), Francijo in Anglijo (društva za gibalno ovirane in pomoč 

DOPP na domu), Ameriko (senzorna integracija in motorika) ter Hrvaško (zaposlovanje 

invalidnih oseb). Tujina ima organiziran sistem pomoči DOPP, ki ponuja standardizirane in 

individualizirane programe ter DOPP vključuje v načrtovanje procesa pomoči. Strokovne 

delavke imajo drugačno mnenje kot predstavnice DOPP in opozorijo, da so nekatere osnovne 

storitve v tujini tudi plačljive. 

 

V mnogih zahodnoevropskih državah imajo še vedno prednost ukrepi na sistemski ravni za 

večjo dostopnost storitev, programov in institucij vsem OPP in/ali DOPP. Dostopnost 

poskušajo zagotoviti z vidika nediskriminatornosti in raznolikosti ponudbe programov, 

institucij ter izvajalcev, upoštevajoč raznovrstne potrebe družin. Zasledimo povezovanje 

vrtcev z lokalnim okoljem in strokovnimi službami, ki skrbijo za blaginjo družine; uveljavlja 

se celostnejši pristop k reševanju družinske problematike, ki poskuša preseči krčenje vloge 

predšolskih ustanov na zgolj ukvarjanje z otroki (Turnšek, 2001).  

V Sloveniji Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v podporo 

družini v letih 2018‒2020 sofinancira/financira 26 programov, in sicer 11 izvajalcev vsebin 

centrov za družine in 15 programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom in 

njihovim družinam. V vzhodni Sloveniji in Novi Gorici obstaja 11 družinskih centrov, ki 

nudijo podporo DOPP z različnimi programi, kot so krepitev socialne vključenosti, različne 

oblike druženj, osebnostna rast OPP in krepitev njihovih družin, organizirano preživljanje 

prostega časa, pridobivanje dodatnih znanj za krepitev medgeneracijske povezanosti v 

družinah, skrb za duševno in telesno zdravje, izobraževalne aktivnosti, samooskrba družin, 
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inkluzivni trening socialnih veščin in programi za družine z drugačnimi otroki (programi v 

podporo družini). 

 

Predstavnice DOPP pričakujejo pridobitev koordinatorja v procesu pomoči (izpolnjevanje 

različnih obrazcev, čustvena opora, skupno načrtovanje pomoči, reden kontakt), možnost 

drugega mnenja iz tujine, prejetje individualne storitve v sedmih dneh, usmerjenost pomoči na 

vse člane družine, možnost ugodnih kreditov in/ali odlok plačila za pripomočke in 

prilagoditve ter popolno inkluzijo. Strokovne delavke v procesu pomoči za DOPP zaznavajo 

prepozno prepoznavanje PP, diagnostika je nenatančna, odločbe so presplošne, zgodnja 

obravnava je zagotovljena le v osrednji Sloveniji (potrebna so večja mesta s centri za OPP z 

različnimi terapevti), pomoč je časovno omejena, redke bolezni so izvzete iz pisanih pravil, 

storitve niso standardizirane, čakalne dobe so predolge, strokovni delavec nima vpogleda v 

storitve pomoči drugih institucij, premalo je terapevtskih programov za OPP in institucij za 

specifično PP, sodelovanje DOPP in strokovnih delavcev ni kontinuirano, evalvacije napredka 

OPP so redke, DOPP pa so zaradi zadovoljevanja potreb OPP pogosto v hudi finančni stiski 

in se večkrat prezadolžijo. CIRIUS Kamnik prepoznavajo kot primer dobre prakse (tim, 

načrtovanje pomoči, intenzivna in individualna obravnava). Družba mora vključiti termin PP 

v vse ravni izobraževanja in krepiti družbeno strpnost.  

 

Tako predstavnice DOPP kot tudi strokovne delavke so enotne glede 1) neustrezne 

informiranosti DOPP o procesu pomoči in pričakujejo oblikovanje informacijskih točk za 

DOPP (zagotavljanje vseh informacij o postopkih in procesu pomoči na enem mestu ter 

oblikovanje priročnika o korakih pomoči, z naborom pripadajočih storitev po kategorijah PP 

in glede na starost otroka ter s poenostavljenimi zakoni o pravicah OPP); 2) potrebe po 

povečanju zaposlovanja strokovnih delavcev in njihovem strokovnem izpopolnjevanju; 3) 

potrebe po mreženju institucij vladnih in nevladnih organizacij; 4) potrebe po timskemu delu; 

5) odprave starostnih omejitev za pridobitev storitev; 6) potrebe po pomoči DOPP na domu 

(prepoznavanje potreb članov DOPP, vzpostavljanje odnosa med starši in sorojenci OPP, 

občasno varstvo OPP, duhovna pomoč za starše, pomoč pri skrbi za OPP ponoči, praktičen 

prikaz pomoči); 7) pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja (kriti bi moralo vse 

potrebne storitve DOPP) in 8) družbe, ki mora stremeti k večji zaposljivosti staršev OPP, se 

informirati o OPP in sprejemati drugačnost.  

 

Za predstavnice DOPP je ideal strokovnega delavca sočuten, empatičen, human, izobražen, 

motiviran, zanesljiv in prilagodljiv strokovnjak, ki bo s človeškim pristopom znal ustvariti 

domačnost in se zavzemal za napredek v praksi ter opolnomočenje DOPP. Na idealnega 
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strokovnega delavca bi se želeli ob sporočeni novici PP opreti, želijo si, da bi bil pripravljen 

na dodatna pojasnila, da bi predstavil možne storitve, prilagojene DOPP, da bi skupaj 

načrtovali pomoč, da bi jih usmerjal, opogumljal, jim odgovarjal na sprotna vprašanja in 

stiske ter jih napotil na primerna izobraževanja. Ideal zanje je oseba, ki ima lastno izkušnjo z 

OPP. Pozitivne izkušnje imajo s surdopedagogom, specialnim pedagogom, logopedom, 

fizičnim spremljevalcem, socialnim delavcem in drugim terapevtskim osebjem.  

Strokovne delavke vidijo ideal v osebi, ki je dojemljiva, ljubezniva do otrok, izkušena pri delu 

z DOPP, izobražena, z nadstandardnim znanjem, človekoljubna, vesele narave, fleksibilna, 

vedoželjna, vztrajna, radovedna, motivirana, razumevajoča, potrpežljiva, pozitivna, srčna, 

pristna, izvirna, umirjena, prizadevna, sodelovalna, iskrena, s sposobnostjo sprejemanja 

drugačnosti in z razvitimi socialnimi veščinami. Do DOPP mora imeti osebni pristop, 

sporočati realne informacije, analizirati pomoč in napredek OPP, osmišljati življenje DOPP, 

jih motivirati, nuditi podporo in coaching, sami pa morajo biti motivirani za dodatno 

izobraževanje, skrbeti za mreženje med drugimi strokovnimi sodelavci, poznati proces 

pomoči in nuditi storitev, ki ustreza potrebam OPP. Empatija strokovnega delavca mora biti 

pred strokovnostjo.  

 

Strokovne delavke menijo, da za polno socialno vključenost DOPP potrebujemo družbo brez 

stereotipov in predsodkov, z dovolj informacijami, s podporo medijev in znanih oseb z OPP, 

ki bi družbi dali ustrezna znanja za boj s predsodki, izključenostjo in stigmatizacijo. Za 

polnejšo vključenost morajo strokovni delavci DOPP informirati, skupaj načrtovati pomoč z 

upoštevanjem potreb vseh članov DOPP, razvijati maksimalne sposobnosti OPP, mu nuditi 

individualno in realno pomoč s kratkoročnimi ter dolgoročnimi cilji, omogočati popoldanske 

aktivnosti za DOPP, dnevna srečanja družin s podobnimi potrebami zaradi izmenjave mnenj 

in izkušenj ter druženje za vse otroke. Staršem je treba zagotoviti delovna mesta glede na 

potrebe družine in se zavzemati za okolje brez arhitektonskih ovir.  
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IV SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Rojstvo OPP je v svetu in pri nas velik izziv za vse družine in posledice se lahko pokažejo kot 

biopsihosocialne težave na ekonomskem, socialnem in zdravstvenem področju DOPP in 

njenega okolja. Problematiko OPP je treba obravnavati celostno, na vseh ravneh in z vidika 

različnih strok. 

 

V naši raziskavi smo proučevali spremembe rojstva OPP na družino in njeno dinamiko z 

nekaterimi dejavniki prilagoditev, preverjali smo tudi načine in vrste virov ter podpore za 

zadovoljevanje potreb DOPP in strokovnih delavcev ter nenazadnje ugotavljali, kako bi 

DOPP in strokovni delavci z željami in pričakovanji izboljšali svoj položaj ter zmanjšali 

stiske in težave pri zadovoljevanju potreb.  

 

Rojstvo OPP smo preverjali pri ekspertih, to je pri predstavnicah DOPP in strokovnih 

delavkah. V zvezi s tem smo proučili tri elemente: interakcijo in sobivanje DOPP, sorojenca 

OPP in prilagoditve DOPP, kar vpliva na družinsko dinamiko.  

 

Podpora družini v procesu pomoči in okviru socialne mreže je velikega pomena tako pri 

običajnih družinah kot tudi pri DOPP, zato smo proučili možnosti, s katerimi je DOPP 

vključena v proces pomoči in socialno mrežo ter kako so v ta proces lahko vključeni strokovni 

delavci. 

 

Ker potreb v procesu pomoči nikoli ne moremo zadovoljiti v zadostni meri, smo pri 

predstavnicah DOPP in strokovnih delavkah preverjali tudi, vrsto in/ali način idealne pomoči, 

s katero bi lahko ublažili nezadovoljene potrebe oziroma izboljšali kakovost procesa in 

koncept delovnega odnosa za zadovoljevanje potreb. 

 

Pri kvalitativnem raziskovanju smo s polstrukturiranimi intervjuji želeli pridobiti subjektivne 

opise o OPP ter vplivu PP na družino ter o zadovoljevanju potreb v družini in v procesu 

pomoči. V izvedenih fokusnih skupinah je sodelovalo 20 oseb, od tega deset predstavnic 

DOPP in deset strokovnih delavk. 

Predstavnice iz skupine DOPP dojemajo OPP kot otroka, ki ima nekaj več, medtem ko 

sogovornice iz skupine strokovnih delavk dojemajo OPP kot otroka s primanjkljaji. 

Razumevanje strokovnega delavca glede pojma OPP močno vpliva na to, katero storitev in 

katere strategije bo uporabil pri nudenju pomoči DOPP.  
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Namen našega raziskovanja ni bil raziskovati niti prizadetosti niti PP, temveč raziskovanje 

oseb na poti k samostojnemu življenju (Zaviršek, 1995). 

 

S postopkom in načini sporočanja novice o PP otroka so sogovornice iz DOPP v glavnem 

nezadovoljne in pri tem jih podpira tudi mnenje sogovornic iz skupine strokovnih delavk. 

Tudi tuji avtorji ugotavljajo, da je sporočanje novice o PP odvisno od intenzivnosti 

sporočanja, usposobljenosti, izkušenosti, osebnostne zrelosti in komunikacijskih veščin 

strokovnega delavca (Brooten idr., 2013; Pori, 2012). M. Ljubešić (2012) predlaga, da se 

termin »slaba novica« OPP zamenja z »nezaželena novica«, saj dolgoročno novica o PP ni 

zgolj slaba.  

Ljudje z različnimi diagnozami (s fizičnimi poškodbami, duševno prizadetostjo in z diagnozo 

duševnih bolezni) imajo kot posamezniki v družbi različne in enkratne izkušnje, ko pa jih 

opredelimo kot družbene skupine, lahko spoznamo, da je razmišljanje o njih podvrženo 

ideologiji. Ti ljudje tako postanejo invalid, hendikepiran človek, uporabnik psihiatrije in 

oseba s prizadetostjo. Spoštljivo in enakovredno ravnanje brez diskriminacije je za ljudi s 

prizadetostjo tabu in pomeni nekaj, kar je neobičajno, nevsakdanje (Zaviršek, 1996). Naša 

raziskava potrjuje ugotovitve D. Zaviršek (2000), da »hendikep« ni omejen na posameznikove 

telesne in kognitivne oškodovanosti, temveč opisuje družbeno ustvarjene ovire, zaradi katerih 

otrok s primanjkljaji in/ali ovirami nima enakih priložnosti kakor drugi. Civilni hendikep je 

večgeneracijski, prenaša se s staršev na otroke (posledica hendikepiranosti staršev in OPP). 

Opazimo pa lahko tudi obrnjeno situacijo, ko se hendikep otrok prenaša na njihove starše. 

Zaradi otrokovih omejitev bodo tudi starši, ki se jim rodi hendikepiran otrok, doživeli številne 

hendikepe. Hendikepiran otrok je torej lahko posledica družbenega hendikepa, ki ga 

doživljajo njegovi starši, ali pa telesnih in kognitivnih omejitev, pridobljenih ob rojstvu ali 

pozneje. Tudi D. Zaviršek ugotavlja (prav tam), da so matere pogosto obravnavane kot 

nekompetentne, da bi na temelju svojih izkušenj skupaj s strokovnimi delavci odločale o 

otrokovem življenju in strokovni pomoči. Teorijo D. Zaviršek lahko dopolnimo z 

ugotovitvijo, da ne gre le za OPP, temveč za celotno DOPP, ki ji je treba zagotoviti celostno 

obravnavo. Če se starši čutijo kompetentne kot človeška bitja, če so sposobni združiti skrb za 

otroka z vlogama roditelja in zakonca, ne čutijo potrebe po zanikanju realnosti. Močna 

koalicija med staršema je vedno znak zdrave družine.  

OPP združujejo različne dejavnike ranljivosti. Kot otroci zahtevajo sprejetje posebnih 

ukrepov za zagotovitev zaščite njihovih pravic, kot jim jih priznava Konvencija Združenih 

narodov o otrokovih pravicah. Kot posamezniki s PP so še posebej ranljivi otroci, ki si 

zaslužijo posebna varovala in zaščito, kot jih priznava Konvencija Združenih narodov o 

pravicah invalidov (Ballesteros, Jurkiewicz in Meurens, 2012).  
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V vsakdanjem življenju družin sta interakcija in sobivanje njenih članov bistvenega pomena 

za njen obstoj in delovanje; toliko bolj to velja za DOPP. V naši raziskavi sogovornice iz 

skupine DOPP prilagajajo svoje vloge v korist OPP, čeprav ob tem ne zmorejo zadovoljevati 

lastnih potreb. Sogovornice iz skupine strokovnih delavk ugotavljajo, da se v DOPP 

pojavljajo težave v interakciji in sobivanju zaradi nepoznavanja potreb OPP. Juul (2009) 

potrjuje, da morajo starši v interakciji s svojim otrokom prepoznati njegove potrebe, ne želje, 

da to postane temeljno merilo in vodilo za njihovo uresničitev. Za uspešno sobivanje družine 

je potrebno prilagajanje spremembam znotraj in zunaj nje (Verbič, 2013).  

 

Tudi naša raziskava potrjuje ugotovitve T. Kodele in N. Mešl (2016), da se družine v 

vsakodnevnem življenju srečujejo s številnimi notranjimi in zunanjimi stresorji, pogosto 

povezanimi s težkimi življenjskimi razmerami, ki povzročijo preobremenitve in 

destabilizacijo družine. Mnoge med njimi nimajo zadovoljenih osnovnih potreb, nenehno so 

postavljene pred različne izzive (iskanje službe z majhnimi možnostmi za zaposlitev, nizki 

dohodki za preživetje, nezmožnost pomagati otrokom pri delu za šolo). Predvsem pa je tem 

družinam skupno to, da se srečujejo z revščino (prav tam).  

Prav tako se strinjamo z ugotovitvami O. Poljšak Škraban (2002), ki navaja, da v družini 

soobstajajo individualne potrebe staršev in otrok. Zadovoljevanje posameznikovih potreb v 

družini vsakokrat postavlja vsakemu članu vprašanje, kolikšen in kakšen je njegov prispevek 

k ohranitvi družinske skupine in kakšna je njegova vloga pri zadovoljevanju družinskih 

potreb. Starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo postati odvisni od otrok, otrok pa 

potrebuje svojo odvisnost od staršev, da bi se počutil varnega in mobiliziral vse moči za lastni 

razvoj. Porušene generacijske razlike pomenijo, da je eden od staršev v vlogi otroka (odvisen, 

voden). 

 

Izredno pomembno je, da ima človek v družini možnost, da mu je to, kar resnično čuti, 

omogočeno izraziti, pojasniti, predelati. O čustvih ni mogoče razpravljati, treba pa je 

razpravljati o tem, kaj sledi takemu ali drugačnemu čustvenemu doživetju (Poljšak Škraban, 

2002). Družinski sistemi, ki hočejo preživeti, se morajo prilagoditi, biti morajo sposobni 

pozitivne povratne zveze, da bi bili sposobni sprememb v strukturi, organizaciji in vrednotah. 

Tak družinski sistem je odprt navznoter in navzven, sposoben je samoodločanja, pa vendar 

mora biti hkrati tudi sposoben ohranjati ravnotežje (prav tam). 

 

Zakon narave omogoča vsem otrokom vpetost v družino, da bi lahko zadovoljili svoje 

potrebe. Nezavedno se lahko pojavljajo razlike med sorojenci, če se v družini pojavi bolezen. 

Sogovornice iz skupine DOPP povedo, da se sorojenec OPP v družinah žrtvuje in neredko 
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prevzema vlogo staršev. Walsh (2003) ugotavlja, da se morajo sorojenci OPP prilagoditi 

spremembam družinske dinamike, saj OPP od svojih staršev zahteva večji del družinske 

pozornosti, denarja in psihološke podpore. K. Boyse in B. Volling (2013) ob tem poudarjata, 

da morajo biti starši vključeni v individualne potrebe vsakega otroka v družini.  

 

Naša raziskava potrjuje ugotovitve O. Poljšak Škraban in Dekleve (1997), da otroci, ki 

izhajajo iz manj funkcionalnih družin, oblikujejo identiteto prej kot tisti iz bolj funkcionalnih. 

Opremljeni so z neko močjo (večjo storilnostjo), ki jim pomaga pri razreševanju konfliktov v 

družini in spoprijemanju z identitetnimi vprašanji, v katere so zaradi družinskih razmer 

potisnjeni prej kot pa vrstniki iz bolj funkcionalnih družin. Otrok si pomembnih drugih ne 

more izbrati; ponotranjiti mora svet, ki ga pomembni drugi zanj določajo. 

 

Za vsakdanje življenje si mora človek prilagajati način življenja po svoji meri in najboljših 

koristih, še toliko bolj si ga morajo prilagoditi DOPP. Za sogovornice iz skupine DOPP so 

prilagoditve obremenjujoče (materialna sredstva, prosti čas, človeški faktor in drugo). S svojo 

iznajdljivostjo (poizvedovanje po primerih dobre prakse iz tujine) in z notranjo močjo 

poskušajo zadovoljevati potrebe in se prilagajati potrebam svojih članov, kar jih dela ranljive 

(materialno, čustveno in fizično).  

 

Tako kot O. Poljšak Škraban (2007) tudi mi ugotavljamo, da mora družina kot sistem postati 

prilagodljiva oziroma fleksibilna (po stopnjah od toge, strukturirane, fleksibilne do kaotične), 

da bi lahko spremenila strukturo moči, vloge, pravila oziroma meje in način razreševanja 

konfliktov. To bi pomenilo, da bi se kompetentne družine, ki so se sposobne prilagoditi 

odgovornostim in razvojnim potrebam družine, skozi življenjske cikle spremenile tudi v 

interakcijskem stilu. Jasno je, da so funkcionalne družine le tiste, v katerih želi vsak zmagati, 

ne da bi šla zmaga na račun drugega. Disfunkcionalne pa so tiste, v katerih gre zmaga na 

račun drugega ali kjer vsakdo izgubi in nihče ne zmaga (prav tam). 

Rezultati naše raziskave se ujemajo s trditvijo O. Poljšak Škraban (1996), da matere 

prevzemajo odločanje v družini in imajo zato nanjo večji vpliv, hkrati pa prevzemajo največ 

popoldanskih družinskih bremen. 

 

Z globalizacijo se niso zmanjšale le razlike v daljavi med posamezniki iz različnih delov 

sveta, ampak so bile potrebne tudi spremembe (prilagoditve) v zakonodajah posameznih 

držav. Tako se je tudi Slovenija odzvala na potrebe OPP. Kljub vsemu pa še vedno ostajajo 

velike razlike med mestom in vasjo. Sogovornice iz skupine strokovnih delavk poudarjajo, da 

so kljub skrbi, ki jo država posveča prilagoditvam za DOPP, te še vedno pomanjkljive, 
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predvsem za tiste oblike PP, ki so očem nevidne (za gluhe in slepe, npr. filmske in druge 

kulturne predstave). D. Kobal Grum (2009) navaja, da za zagotovitev enakih možnosti OPP 

potrebujejo prilagoditve programov, pripomočkov, metod poučevanja, fizično pomoč, okolje 

brez arhitektonskih ovir, informacije, prilagojene prevoze, načine komuniciranja, prilagoditve 

programov, štipendiranje OPP, omogočanje vseživljenjskega učenja in fleksibilnost družbe na 

vseh ravneh življenja DOPP.  

 

Izginjajo stare oblike solidarnosti, ob tem pa narašča potreba po novih oblikah družbene 

kohezije in povezovanja med ljudmi, saj država kot taka še zdaleč ne zmore zadovoljiti vseh 

socialnih potreb svojih državljanov (Kuhar idr., 2011). Ranljive skupine težje dosegajo 

postavljene, storilnostne in socialne zahteve, ne izpolnjujejo normativnih družbenih 

pričakovanj in brez individualno primernih podpornih mehanizmov se njihova ranljivost kaže 

v odrinjenosti, neuspešnosti, obrobnosti in odklonskosti. Sodelovanje med viri raznovrstnih 

podpornih dejavnikov (materialnih, socialnih, izobraževalnih, vzgojnih) se izkaže kot obet 

uspešnejše realizacije biografij ranljivih skupin v družbi tveganj in varljivih izbir (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2004). Posebno ranljiv položaj med OPP imajo otroci iz manjšinskih skupin ali 

prikrajšanih družin (zlasti romski otroci), ki še težje dostopajo do izobraževanja in imajo 

koristi od zdravstvenih storitev, čeprav jih z našo raziskavo nismo zajeli. Ti otroci potrebujejo 

dodatne storitve, ki so posebej prilagojene njihovim potrebam. Jezikovna pregrada je na 

primer pomemben problem pri njihovem vključevanju v družbo (Ballesteros idr., 2012). 

 

Prihodnji razvoj služb za zagotavljanje podpore ranljivim družinam je tako v povečevanju 

prožnosti in intenziviranem, podpornem vstopanju v družino, kar bi pomenilo način krepitve 

in postopne profesionalizacije prostovoljskih modelov podpore družinam v njihovem 

življenjskem okolju in tudi preoblikovanja konvencionalnih služb v prožnejše in bližje 

družinam (z razrešeno kontradikcijo nadzorne in podporne vloge). Delo z ranljivimi 

družinami pomeni za različne stroke in institucije pomoči trd oreh in velik zalogaj. To 

odgovornost nerade prevzemajo, če v to niso prisiljene, oziroma to storijo šele takrat, ko se 

temu ne morejo izogniti. Najpogosteje se to zgodi, ko gre za družine s kulturnim ozadjem, 

drugačnim od prevladujočega, za družine z veliko otroki in dolgo zgodovino različnih stresnih 

situacij (Razpotnik, Košan in Bilčić, 2018). 

 

Z rojstvom človek vstopi v že dano socialno mrežo in tako postane del nje. V otroštvu se ta 

običajno povečuje, z odraslostjo pa je zaznati zmanjšanje ali celo njen upad. Zadovoljevanje 

potreb OPP v otroštvu in varna navezanost sta izredno pomembni za njegovo uspešno 

socializacijo. Biti socialno vključen in biti del dogajanja v družbenem okolju pomeni za 
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vsakega posameznika nekaj drugega, zato smo želeli z intervjuji preveriti, kakšno je mnenje o 

splošni socialni vključenosti udeležencev v socialno okolje. Sogovornice iz skupine DOPP 

prejemajo socialno oporo in podporo od starih staršev in preostalega sorodstva, drugih DOPP 

iz skupin za samopomoč, sosedov, prijateljev ter socialnega delavca in specialnega pedagoga. 

Skupine za samopomoč imajo neprecenljivo vlogo socialne mreže DOPP (Kobal Grum, 

2009), medtem ko so stari starši pomemben del družinskega sistema, ki DOPP nudi posebno 

pomoč (Restoux, 2010). A. Trtnik (2007) opozarja, da DOPP potrebujejo pomoč in 

razumevanje lastne socialne mreže in celotne družbe. M. Kuhar idr. (2011) poudarjajo, da bi 

lahko aktivnosti, na katerih naj bi temeljili družinski centri, poglavitno prispevale k 

razbremenitvi posameznikov in družin prav z razširjanjem socialnih mrež in dotokom novih 

izkušenj v sodobne družine, ki jim sicer grozi osamitev, zapiranje in izolacija.  

Marca 2014 je bil ustanovljen novi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 

od 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem 

Strategije EU 2020, da do leta 2020 zmanjša število ljudi, ki sta jih prizadeli oziroma jih 

ogrožata revščina in socialna izključenost. Sklad bo z nudenjem nefinančne pomoči najbolj 

ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega 

vključevanja prispeval k odpravi najhujših oblik revščine (Ministrstvo za delo, družine in 

socialne zadeve, 2014). 

 

V življenju posameznika obstajajo velike razlike glede na to, kako si zna poiskati pomoč, in 

tudi glede na to, kaj mu družba zna in zmore ponuditi. Vsak otrok, in še posebej OPP, ima 

pravico do varne in njemu prilagojene obravnave, z začetkom v primarni družini in nato v 

okviru strokovnih obravnav. Sogovornice iz skupine DOPP so prikrajšane za zadovoljitev 

marsikatere potrebe zaradi nezadostne informiranosti o možnostih in nezadostnega »znanja za 

ravnanje«. Naša raziskava potrjuje ugotovitve Š. Razpotnik idr. (2015; 2016), da imajo 

družine malo vpliva na izid zanje pomembnih življenjskih okoliščin (izključenost, nezadostna 

informiranost, pogoste selistve in drugo) in tudi izkušnje z neprilagojenostjo različnih 

institucij in služb za uspešno medsebojno sodelovanje. Tako ranljive družine kot tudi 

institucije in organizacije, ki prihajajo z njimi v stik, sodelovanje vidijo kot nezadostno, 

nepovezano, neusklajeno, nezadovoljujoče in brezizhodno. Ključni izziv strokovnih delavcev 

je torej poiskati nove poti sodelovanja, ki bi bile bližje potrebam teh družin, medsebojno bolj 

usklajene in povezane.  

 

Družinski sistem je prožen sistem, zato je pomembno, da je strokovnjak pri svojem delu 

pozoren na procese v njem, da bi jih lahko skupaj z družinskimi člani prepoznal, reflektiral, 

ozaveščal ter omogočal prostor za soočanje in njihov razvoj (Poljšak Škraban, 2007). 
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Pomembna osnova socialnopedagoške stroke je prepoznavanje obstoječih neravnotežij v 

razmerjih družbene moči in opozarjanje nanje. Naloga strokovnega delavca je neprestano 

reflektiranje, ali obravnava, ki sledi določeni usmeritvi, resnično ustreza potrebam določene 

skupine ljudi oziroma komu in čigavim potrebam je obravnava, ki je je določena skupina 

deležna, pravzaprav namenjena (potrebam institucij in njihovemu nemotenemu delovanju ali 

izboljševanju razmer, v katerih živijo deprivilegirane skupine ljudi) (Razpotnik, 2014).  

 

Tako kot T. Kodele in N. Mešl (2016) tudi mi ugotavljamo, da je družinska odpornost 

dinamičen proces, ki spodbuja pozitivno prilagajanje na stres in krize. Nobena družina ni 

neranljiva, ko se sooči z življenjskimi izzivi in nesrečami in prav ranljivost je pomembno 

izhodišče za razvijanje odpornosti, saj ranljivost odpira vrata odpornosti. Malo družin se 

zmore spoprijeti z zelo zahtevnimi preizkušnjami, če skozi življenje potujejo same.  

Naši rezultati potrjujejo ugotovitve Š. Razpotnik (2011), da v Sloveniji programi, ki 

zagotavljajo fleksibilno podporo družinam v domačem okolju, niso zelo razširjeni. Še vedno 

ostajajo nerazrešena tudi vprašanja staršev, ki so povezana z otrokovim staranjem. Razmisliti 

velja, ali smo v procesu inkluzije res zmožni ponuditi inkluzivno družbo, v kateri skrb ne 

preneha pri 18. letu ali končanem šolanju, temveč traja vse življenje (Kogovšek idr., 2009). 

 

Večina sogovornic iz skupine strokovnih delavk se strinja z mnenji DOPP z utemeljitvijo, da 

obstaja premalo mreženja med strokovnimi sodelavci in da nimajo možnosti za dopolnilno 

izobraževanje. Hkrati poudarjajo, da DOPP ostajajo brez zadovoljenih potreb tudi zato, ker 

niso sodelovalne. Ugotovitve T. Kodele in N. Mešl (2016) potrjujejo ugotovitve naše 

raziskave, da je družinam s številnimi izzivi pogosto skupno, da lahko prejemajo pomoč 

različnih strokovnjakov le s posameznega področja (finančne težave/stanovanjska stiska/ 

razveza/rejništvo/nasilje). Za ljudi, ki doživljajo številne strese, je lahko izkušnja 

specializirane, poglobljene pomoči na enem področju dobrodošla, a se v praksi žal mnogokrat 

izkaže, da je pomoč preveč razdrobljena. Družina je včasih preobremenjena z raznovrstno 

pomočjo, želenih sprememb pa ni, saj je strokovni delavec usmerjen le k reševanju dela 

problema, zaradi katerega je začel sodelovati z družino. Veliko število strokovnjakov je, ki so 

družini v pomoč, vendar med seboj niso povezani, to pa za družino lahko predstavlja breme, 

ne korist. Družine z mnogo stresi so preobremenjene s številnimi strokovnjaki in na žalost ne 

prejmejo ustrezne pomoči (kot bi se pomoč izgubila med številnimi razpokami v nepovezani 

mreži strokovnjakov). 

 

Za položaj DOPP v Sloveniji so odgovorni ukrepi socialne politike (Trbanc idr., 2014). 

Pomembno je, da se spodbuja družinska perspektiva v razvoju znotraj politike (Lauchlan in 
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Greig, 2015; Ooms, 2010). Posamezna država mora oblikovati izobraževalne politike in 

prakse, ki so družinsko usmerjene in podpirajo visoko kakovostno vključenost DOPP v širok 

nabor programov, ki zajema kakovostne programe izobraževanja OPP, akademsko in socialno 

vključevanje, človekove pravice, možnost starševske izbire in upoštevanje njihovih stališč ter 

spretnost strokovnih delavcev, zato je pomembno, da se na nacionalni ravni oblikujejo 

reforme, ki nenehno upoštevajo potrebe družin. Raziskava Early identification of special 

educational needs and the definition of ‘at risk’: The Early Years Transition and Special 

Educational Needs (EYTSEN) Project poziva, da je treba okrepiti izobraževanje strokovnih 

delavcev pri delu z OPP v zgodnji obravnavi OPP, glede PP in storitev pomoči (Ooms, 2010; 

Taggart idr., 2006). Vsaka storitev po Konvenciji o otrokovih pravicah (Jager Agius, 2014) 

mora delovati v najboljšo korist otroka in upoštevati njegove razvojne zmožnosti. Strokovni 

delavec mora skupaj s starši in OPP načrtovati storitev, ki bo standardizirana, 

individualizirana ter kontinuirana. V procesu pomoči je pomembno, da so cilji konkretni in 

merljivi (Østensjø, Øien, in Fallang, 2008). 

 

Vsak posameznik ima subjektivno mnenje o tem, kakšna naj bi bila pomoč, da bi kar najbolje 

zadovoljila njegove potrebe. Kadar so pričakovanja posameznikov večja, kot jih lahko 

zagotovi država, ostanejo nerealizirana v celoti. Sogovornice iz skupine DOPP od sporočene 

novice o PP otroka v nadaljnjih stikih pogrešajo strokovno službo za informiranje in/ali 

informacijske točke in/ali zbornik informacij o PP, pravicah in strokovnih službah, ki bi 

zagotovile ustrezno storitev. Potrebujejo tudi načrtovanje pomoči, realizacijo potrebne storitve 

v sedmih dneh, smernice za življenje z OPP doma, brezplačne dnevne terapije OPP, 

vključevanje mater v delovni proces, popoldansko varstvo OPP, organizirane oblike združenj 

vseh družin, mreženje institucij, strokovna mnenja iz tujine, psihološko, duhovno in finančno 

pomoč.  

 

Moramo opozoriti tudi na omejitve, ki jih ima ta raziskava in jih določa narava zajetih 

podatkov. Med DOPP so bile intervjuvane zgolj matere in zato smo pridobili le njihov pogled 

oziroma mnenja o zastavljenem problemu. Naši rezultati so tako spodbudili potrebo po 

nadaljnjem raziskovanju (ne)zadovoljevanja potreb v družini in izkušnjah procesa pomoči pri 

posameznem članu DOPP. Naša raziskava potrjuje ugotovitve Š. Razpotnik in drugi (2016), 

da je za ranljive družine značilno kopičenje težav na različnih življenjskih področjih 

(pomanjkanje materialnih dobrin in stanovanj, somatske težave, socialna osamitev in težave v 

zvezi z družinskimi člani ter sosedi, težave v delovnem okolju in v konfliktu z različnimi 

oblikami avtoritete, s svetovalnimi in podpornimi storitvami). Težave in življenjske 

preizkušnje ranljivih družin so večdimenzionalne in prepletene, zato jih lahko opišemo s 
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pojmom sevanja. Gre za proces, v katerem imajo težave medsebojni vpliv in odsevajo na 

različnih področjih življenja ranljivih družin. Glede na to, da v stik z njimi prihajajo številne 

ustanove, so družine opisane kot večagencijske družine. Strokovni delavci pogosto oblikujejo 

prakse, v katerih svoje lastne zahteve prenašajo na DOPP ali izražajo nerealna pričakovanja. 

DOPP se zato pogosto umaknejo in postanejo pasivne. Namesto da bi našli rešitve za nujne 

težave, je končni rezultat izogibanje. Delo strokovnih delavcev v birokratskih racionaliziranih 

in formaliziranih institucijah pogosto vodi tudi do pojava odtujitve, kar se kaže v njihovi 

izoliranosti od moralnih virov, ločenosti od navdiha in osebnih talentov, medtem ko se 

posamezniki v ranljivih družinah počutijo izolirane od ostalih (prav tam). 

 

Predlagamo nastanitveno podporo ranljivim družinam oziroma prožno podporo družinam v 

njihovem življenjskem polju (Razpotnik, 2004), ki jo poznajo tudi v tujini in je le ena od 

možnosti, ki se odziva na potrebe posamezne družine. Upošteva načelo stalne navzočnosti v 

družini, v kateri gre za sprotno in prožno odzivanje na izzive in potrebe DOPP. To je 

podporno in neinvazivno vstopanje v vsakodnevni življenjski prostor z namenom 

zagovorništva in povezovanja akterjev podpore in na način, da bo DOPP v ospredju 

načrtovanja podpore (prav tam).  

V številnih evropskih državah in tudi v državah zunaj Evrope je uveljavljenja institucija 

družinskega centra (ponekod poimenovanega materinski center), ki odgovarja na raznolike 

potrebe, povezane s sodobnim starševanjem in družinskim življenjem. Tudi družinska politika 

v Sloveniji predvideva razvoj družinskih centrov, kar je zapisano v Resoluciji o temeljih 

oblikovanja družinske politike v RS (1993), in sicer v okviru posebnih služb na področju 

družbenih služb, ki jih v največji meri izvajajo nevladne organizacije. Tudi v Programu za 

otroke in mladino 2006–2016 je v poglavju Družinska politika v cilju 3 (izvajanje programov 

v podporo družini) opredeljena strategija za uresničevanje tega cilja: »Zagotoviti večjo in 

lažjo dostopnost do različnih storitev vsem članom družine in omogočiti večjo pluralizacijo 

storitev z zasebnimi ponudbami«. Družinski centri očitno sodijo med pomembne potencialne 

ukrepe pri spodbujanju družini prijaznega okolja za usklajevanje delovnega in družinskega 

življenja ter uresničevanju politike enakih možnosti. Čeprav so programi družinskih centrov 

že nekaj let predmet javnih razpisov MDDSZ za sofinanciranje programov v podporo družini, 

pa v Sloveniji še niso zaživeli v zgoraj predstavljeni obliki (Kuhar idr., 2011). V nekaterih 

evropskih državah so razvili programe družinske podpore oziroma domačo gostujočo storitev, 

pa tudi programe nege na domu oziroma domače obiske (Razpotnik idr., 2016). Zanimivi so 

tudi programi, ki vključujejo DOPP, da izpolnijo kriterije zgodnjega posredovanja, kar 

pomeni, da ranljive družine prejmejo potrebno podporo še preden njihove težave postanejo 

preveč resne.  
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Podporo je treba zagotoviti v skupnostih in ne ločeno od njih, osredotočena mora biti na 

osebo (Wood in Grant, 2011), tako da so posamezniki s PP vključeni v proces odločanja v 

zvezi s podporo, ki jo potrebujejo. Nenazadnje mora biti podpora zagotovljena v celotnem 

življenju posameznika, ne samo kot dodatna materiala ali finančna pomoč v določenem 

trenutku (Organisation of Provision to Support Inclusive Education, 2013). 

 

Sogovornice iz skupine strokovnih delavk potrebujejo stalno izpopolnjevanje, mreženje 

institucij in spremembo miselnosti, da bi v problemih videle izziv. Za DOPP predlagajo 

spremembo zakonodaje, saj so storitve vezane na diagnozo/kategorizacijo PP in ne na 

individualne potrebe OPP. Predlagajo tudi večja mesta s centri za OPP in standardizirane 

storitve, zdravstveno zavarovanje pa bi moralo kriti širši obseg pravic za potrebe OPP, 

vključujoč tudi redke bolezni. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami (2017) s 1. 1. 2019 prinaša več možnosti, enakopravnosti in okrepitev 

vključenosti DOPP: 1) otroci z rizičnimi dejavniki se prištevajo k OPP; 2) preoblikovanje 

razvojnih ambulant v centre za zgodnjo obravnavo; 3) storitve zgodnje obravnave pokrivajo 

vse slovenske regije; 4) usposobiti vsaj tri strokovnjake iz različnih strok za področje zgodnje 

obravnave; 5) partnerstvo družine in nevladne organizacije se vključuje v multidisciplinarni 

tim; 6) multidisciplinarni tim: diagnostika otroka, ocenitev zmožnosti in potreb otroka ter 

njegovih staršev, oblikovanje in spremljanje individualiziranega načrta pomoči družini, 

preverjanje doseganja ciljev najmanj enkrat na leto in po potrebi sprememba ter dopolnila 

ciljev; 7) individualizirani načrt obsega trenutni razvoj otroka, določitev ustreznega programa, 

korake za zagotavljanje inkluzivnega okolja, potrebne prilagoditve in 8) interdisciplinarnost 

strokovnjakov zgodnje obravnave.  

 

Da bi presegli tematiki staršev »od vrat do vrat« in prilagajanje/priložnost ter pri 

strokovnjakih nemoč/nekompetentnost/neinformiranost in moč/inovativnost/senzibilnost, je 

potrebno uspešno spoprijemanje z ranljivostjo, s predpostavko rekonceptualizacije odnosa, 

institucionalne pomoči do družine, vključno s spremembo profesionalne vloge strokovnih 

delavcev (Razpotnik idr., 2016). K problemu je treba pristopiti celovito, in sicer v povezavi z 

vsemi ključnimi deležniki na področju procesa pomoči za DOPP v svetu in pri nas. V 

Sloveniji so ključni deležniki na tem področju vsi tisti, ki imajo interes in možnost vplivati na 

obravnavo problematike procesa pomoči za DOPP. Ključni deležniki, ki vplivajo na izvajanje 

procesa pomoči, so razdeljeni v tri interesne skupine: »država«, »stroka« ter »društva in 

nevladne organizacije« (DEC/NAEYC, 2009; Jager Agius, 2014; Kovačič idr., 1994; 

Lauchlan in Greig, 2015), vse pa morajo biti med seboj tesno povezane, če želimo zmanjšati 
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probleme in posledice, ki nastajajo v zvezi z nezadostnim izvajanjem procesa pomoči za 

DOPP. 

 

Dejstvo je, da je pričujoča doktorska disertacija usmerjena predvsem v dva vidika obravnave, 

to je v DOPP in strokovne delavce, vendar pa ne smemo prezreti (zanemariti) tudi močnega 

vpliva drugih deležnikov, ki zmanjšujejo problematiko izvajanja procesa pomoči. Ob tem se 

zavedamo, da medresorsko povezovanje in sodelovanje lahko vplivata na zmanjševanje 

neustreznega izvajanja procesa pomoči DOPP oziroma posledic, ki iz tega izhajajo.  

 

Poudariti je treba tudi vlogo prostovoljnih sodelavcev, ki jih naša raziskava ni zajela, četudi je 

z njihovim delom poudarjena usmerjenost v vire moči družin ter iskanje optimalnega 

ravnotežja med strukturo in prožnostjo podpore. Narava podpore družinam je tako celostna in 

usmerjena v življenjsko področje družin, torej v kontekste, ki jih sami doživljajo kot svoje in 

v katerih se vsak dan gibljejo (Razpotnik idr., 2015). Moč deprivilegiranih ljudi z različnimi 

diagnozami se poveča takrat, ko se med seboj povežejo, vzpostavijo podporno mrežo in 

pridobljeno znanje prenašajo naprej drugim prizadetim in neprizadetim ljudem (Zaviršek, 

1996). 

 

V Sloveniji, ki se aktivno vključuje v mednarodne politike ukrepov za pomoč OPP, so se med 

seboj že začele povezovati stroka, civilna družba in politika. Izvajati so se začele raziskave, 

sledile so spremembe zakonodaje in nacionalne ter regijske konference o problematiki OPP 

(Buzeti in Ministrstvo za zdravje 2017, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2012 

in 2014 in Nacionalno poročilo (2012), Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi 

potrebami in inkluzivno izobraževanje). Vse to pa še zdaleč ni dovolj in moramo se zavedati, 

da bomo učinkoviti le, če bo okrepljeno tesnejše sodelovanje med posameznimi resornimi 

ministrstvi, vladnimi ustanovami ter invalidskimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z 

OPP. Zato morajo deležniki v Sloveniji oblikovati jasne akcijske načrte in postaviti 

prednostne naloge.  

 

Država se mora zavezati, da bo sprejemala učinkovite in ustrezne ukrepe, s katerimi bo DOPP 

omogočila doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti, telesne, duševne, socialne 

in poklicne zmožnosti ter polno vključenost in sodelovanje na vseh področjih življenja.  

 

Politika invalidskega varstva (2014–2021) med nujnimi ukrepi predlaga sistematičnost pri 

oblikovanju ukrepov za odstranjevanje ovir za polnopravno udeležbo (enakost možnosti) 

invalidov na ravni lokalne skupnosti in družbe; preventivo in ukrepe proti diskriminaciji 

http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/
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invalidov, ki zagotavljajo dostop do temeljnih pravic; nadaljnje usklajevanje prihodnje 

slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije; zagotavljanje partnerstva z invalidi pri 

načrtovanju, izbiri, izvajanju, nadziranju in ovrednotenju projektov; skrb za potrebe 

neplačanih oskrbovalcev invalidov (Zakonodaja in pomembni dokumenti).  

 

Ministrstvo je razpisalo vrsto projektov, med njimi tudi projekt Mreža strokovnih institucij za 

podporo OPP in DOPP, z namenom vzpostavitve desetih strokovnih centrov za celostno 

obravnavo otrok in mladostnikov s PP, ki bodo nudili podporo otrokom in mladostnikom s 

PP, DOPP, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s 

PP. Pripravlja se tudi projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v 

lokalno okolje, ki je namenjen otrokom oziroma mladostnikom s PP, ki se vključujejo v 

zavode za vzgojo in izobraževanje mladostnikov s PP, v osnovne šole s prilagojenim 

programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2016).  

 

Predvidevamo, da bi pomembni družbeni cilji s trajnostnim povečanjem blaginje in kakovosti 

življenja prispevali k večji družbeni koheziji, ustrezni dostopnosti do socialnega varstva, 

zdravstva, izobraževanja in višje stopnje zaposlenosti staršev OPP. Gre za skupno iskanje 

rešitev, za poskus preseganja problemskih situacij, iskanje močnih področij in prezrtih virov, 

nenazadnje tudi za ozaveščanje institucionalnih omejitev in ovir, ki problemske situacije 

vzdržujejo in utrjujejo. Perspektive je treba povezovati, smiselno organizirati in konceptualno 

usmerjati, kar pa pri reševanju problemskih situacij ranljivih skupin zahteva interdisciplinarno 

povezovanje (Rapuš Pavel, 1999). 

 

Prepričani smo, da mora delo strokovnih delavcev preseči prevladujoče, a pogosto 

neučinkovite koncepte in paradigme, da bi lahko prevzeli pomembnejšo vlogo pri ustvarjanju 

ustreznih odgovorov na potrebe OPP in njihovih ranljivih družin.  
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10 ZNANSTVENA IN APLIKATIVNA VREDNOST RAZISKAVE 

 

Namen doktorske disertacije je bil prispevati k novim spoznanjem na področju procesa 

pomoči za DOPP, ene izmed ranljivih skupin prebivalstva. Z raziskavo smo želeli teoretično 

in empirično poglobiti razumevanje področij DOPP, kot so interakcija in sobivanje družine, 

položaj družine z OPP, spremembe in prilagoditve DOPP, proces pomoči za DOPP ter 

perspektive DOPP in strokovnih delavcev glede potrebnih prilagoditev in sprememb za 

uresničevanje zadovoljevanja njihovih pravic in potreb.  

 

Z raziskavo subjektivnih stališč ter občutkov predstavnic DOPP in strokovnih delavk z 

izkušnjami PP, glede vpliva PP na družino in njeno dinamiko, potrebnih prilagoditev za 

zadovoljevanje potreb, koncepta delovnega odnosa med DOPP in strokovnimi delavci, 

njihove informiranosti o virih procesa pomoči ter pobud in pričakovanja strokovnih delavk in 

predstavnic DOPP glede razvoja procesa pomoči z zadovoljevanjem njihovih potreb smo 

presegli dosedanje raziskovanje v slovenskem prostoru, prispevali k razvoju novih spoznanj o 

socialnih razsežnostih problematike DOPP in problematike strokovnih delavcev v procesu 

pomoči. S kvalitativnim raziskovanjem smo pridobili njihove izkušnje, mnenja, stališča, 

refleksije in predloge, ki so za načrtovanje aktivnosti in izboljšanje procesa pomoči na 

področju DOPP in strokovnih delavcev izjemnega pomena.  

Potrebne so spremembe algoritmov pomoči, protokola dela in premik od DOPP kot 

uporabnika pomoči k DOPP kot agentu pobudniku. 

 

Predstavljeni rezultati lahko pripomorejo k dopolnjevanju strategij in načrtov na področju 

procesa pomoči za DOPP in strokovne delavce, v katerih bo vidik socialnega modela 

obravnave večji od medicinskega. Aplikativni prispevek disertacije vidimo predvsem v 

uporabnosti rezultatov, ki bodo omogočali dopolnitve in izboljšave dosedanjega modela 

procesa pomoči za DOPP z večjo vključitvijo DOPP v timski obravnavi.  

 

Do sedaj je bilo za OPP največ narejeno na področju vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju, 1995), manj pa na področjih informiranja, prepoznavanja potreb in 

možnih virov tako za DOPP kot za strokovne delavce.  

Za prepoznavanje področja potreb DOPP in strokovnih delavcev je nujno, da se zbirajo 

podatki o posledicah, ki nastajajo zaradi nezadovoljenih potreb in nezadostnih možnosti. 

Želimo si, da bi rezultati naše raziskave v prihodnje pripomogli: 
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– k upoštevanju mnenj in stališč DOPP in strokovnih delavcev pri oblikovanju različnih 

novih programov in zakonskih aktov v procesu pomoči v okviru vladnih in nevladnih 

organizacij ter v društvih; 

– k boljši informiranosti DOPP z oblikovanjem preglednega priročnika o poteku, možnih 

virih in pravicah v procesu pomoči z možnostjo dostopa v fizični in elektronski obliki; 

– k oblikovanju spletnega portala za strokovne delavce, ki bo izhodišče za iskanje 

informacij o možnih virih pomoči za DOPP in ki bo uresničeval dostop do najsodobnejših 

znanj in strokovno preverjenih metod ter pristopov (formativno izobraževanje strokovnih 

delavcev in samoizobraževanje); 

– k razširitvi dejavnosti, ki bodo DOPP povezovale z običajnimi družinami, ter omogočanju 

občasnega varstva OPP, kar bo pripomoglo h krepitvi moči, podpore in izboljšanju 

socialnih odnosov v DOPP in 

– k izboljšanju kakovosti življenja DOPP in oblikovanju ustreznega koncepta pomoči za 

strokovne delavce. 
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VI PRILOGE 
 

Priloga 1. Vprašalnik za družine z otroki s posebnimi potrebami 
 
VPRAŠALNIK A 

Vprašalnik za DOPP 
OBLIKA IN SESTAVA DRUŽINE  

Kaj bi želeli povedati/lahko poveste v zvezi s svojo družino? 

Kdo so člani vaše družine? 

Kaj menite, katere so značilnosti vaše družine? Katere značilnosti bi pripisali sebi? 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Kakšna sta starost in spol OPP? 

Kaj vam predstavlja pojem OPP? 

Katere so posebne potrebe vašega otroka? 

Opišite lastnosti vašega OPP. 

SPOROČANJE NOVICE O OTROKOVIH POSEBNIH POTREBAH  

Kakšne so vaše izkušnje s sporočanjem novice o otrokovih posebnih potrebah? Kdo, kdaj in na kakšen način vam je sporočil novico o posebnih potrebah 
otroka? 

Ali bi lahko opisali, kako ste se počutili ob sporočeni novici, da ima vaš otrok posebne potrebe? 

Kdo in kako je sorojencem sporočil novico o posebnih potrebah? Kakšni so bili njihovi odzivi? 

PRILAGODITVE 

Kaj se je po vašem mnenju spremenilo z rojstvom OPP?  

Katere spremembe je po vaših izkušnjah zahtevalo življenje z OPP?  

Kako se po vašem mnenju družba in okolje prilagajata OPP? 

DRUŽINSKA INTERAKCIJA IN SOBIVANJE 

Opišite svoj odnos do OPP. 

Kako vaša družina deluje v vsakdanu?  

Pri katerih dejavnostih po vaših izkušnjah sodeluje celotna družina? 

Kaj menite, da vašo družino najbolj povezuje?  

Kaj po vašem mnenju vašo družino najbolj razdvaja? 

Kdo in na kakšne načine vam pomaga pri skrbi za OPP? 

Kako se počutite ob vsakdanjem izzivu z otrokovimi posebnimi potrebami? 

ZADOVOLJEVANJE POTREB V DRUŽINI 

Kakšne so vaše izkušnje z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja zaradi OPP pri zadovoljevanju potreb članov družine?  

Kako po vašem mnenju člani družine zadovoljujejo svoje potrebe? 

Na kakšen način usklajujete družinske obveznosti? 

Kako doživljate izziv, da imate družinskega člana s posebnimi potrebami?  

Ali imate prosti čas zase? 

ODNOS SOROJENCEV DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Kako vidite odnos sorojencev do OPP? 

V čem menite, da so sorojenci OPP dobri in uspešni v odnosu do sorojenca s PP?  

Na katerih področjih bi po vašem mnenju sorojenci OPP potrebovali pomoč in podporo? 

Pri katerih dejavnostih se čutite najbolj povezani s sorojenci OPP? 

Kako sorojenci OPP izkazujejo nelagodje, težave ali stisko? 

Kaj mislite, da bi sorojenci OPP potrebovali, da bi jim pomagali? 

SOCIALNA MREŽA 

Kakšne so vaše izkušnje z odzivi prijateljev in sorodnikov na OPP? 

Kakšna je podpora vaših prijateljev in sorodnikov? 

Na kakšne načine ste povezani s prijatelji in sorodniki? 

Opišite, kako vidite svojo vključenost v okolje/šolsko skupnost. 

Kje najdete oporo pri vsakodnevnih zahtevah? 

SOCIALNA VKLJUČENOST 

Katerih oblik vzgojno-izobraževalnega procesa je deležen vaš OPP? 

Kako po vašem mnenju slovenska družba sprejema OPP? 

Kako po vašem mnenju bližnja okolica sprejema vašega OPP? 

Kako se vaša družina z OPP vključuje v družbo? 

Kako si predstavljate popolno vključenost svoje družine v družbo? 

SOCIALNA IZKLJUČENOST 

Ali so po vašem mnenju OPP v polnosti vključeni v družbo? Prosim, opišite. 

Kaj menite, da bi družba lahko storila za še večjo vključenost OPP v družbo? 

MOČNA PODROČJA DRUŽINE 

Kaj menite, da vašo družino krepi in ji daje moč? 

Katere pozitivne lastnosti bi pripisali sebi in katere OPP? 

ŠIBKA PODROČJA DRUŽINE  

V čem menite, da je vaš OPP najbolj ranljiv?  

V čem ste vi najbolj ranljivi? 

Katerih sprememb si želite za svojo družino (če si jih želite)? 

IZOBRAŽEVANJE O OBLIKAH POMOČI 
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Kakšne so vaše izkušnje s prejemanjem informacij za konkretno pomoč? 

Kdo vam svetuje o ustreznosti in uspešnosti konkretne pomoči? 

Katerih nasvetov in informacij bi si želeli? 

STORITVE POMOČI 

Katere storitve pomoči vladnih in nevladnih organizacij uporabljate? 

Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z družinami z OPP v procesu pomoči? 

Katere storitve pomoči po vašem mnenju potrebujete, pa jih niste prejeli? 

Katere storitve pomoči ste prejeli, pa menite, da jih niste potrebovali? 

POZNAVANJE PRAVIC V PROCESU POMOČI 

Kakšne so vaše izkušnje s prejemanjem informacij o pravicah OPP? 

Do katerih storitev pomoči je po vašem mnenju upravičen OPP? 

Kaj bi morala država še storiti v zvezi z informiranjem? 

(NE)ZADOVOLJSTVO S PROCESOM POMOČI 

Opišite svojo izkušnjo s procesom pomoči OPP.  

Navedite organizacije, s katerimi ste v procesu pomoči OPP že sodelovali. 

Poudarite prednosti organizacij, s katerimi ste zadovoljni. 

Kakšne so vaše izkušnje z organiziranostjo in storitvami pomoči v procesu pomoči? 

S katerimi službami pomoči ste zadovoljni in katere so se po vaših izkušnjah izkazale za neuspešne?  

Opišite pomoč, ki bi si jo želeli prejeti. 

ODNOS STROKOVNEGA DELAVCA DO DRUŽINE Z OPP 

Kakšne so vaše izkušnje s strokovnimi delavci na področju skrbi za družine z OPP? 

Kaj bi si želeli izvedeti od strokovnega delavca na področju skrbi za družine z OPP? 

Na kakšen način in kako pogosto so vam strokovni delavci posredovali informacije o storitvah pomoči za OPP?  

POMOČ DRUŽINAM Z OPP V TUJINI 

Kakšne so vaše izkušnje z družinami z OPP in društvi v Sloveniji?  

Kakšne so vaše izkušnje z družinami z OPP in društvi v tujini? 

Katere so po vašem mnenju uspešne storitve pomoči za OPP v tujini in bi jih želeli prenesti v slovenski prostor? 

IDEALNA POMOČ 

Kako si predstavljate idealno pomoč družinam z OPP? 

Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje storitev pomoči družinam z OPP? 

ŽELJE IN PRIČAKOVANJA 

Kakšna so vaša pričakovanja glede procesa pomoči v prihodnosti? 

Katerih družbenih sprememb si želite v odnosu do družine z OPP? 

Kako bi vi oblikovali okvir pomoči? Kaj predlagate? 

Ali bi želeli še kaj dodati, pa vas o tem nisem povprašala? 

Za vas sem pripravila pisemsko ovojnico, ki je opremljena z znamko in mojim naslovom. Če se boste še česa spomnili in bi želeli še kaj dodati, zapišite 
svoje misli in mi jih pošljite po pošti najkasneje do 30. 3. 2016. Lahko pa mi pišete na elektronski naslov: aleksandraris@gmail.com. Za vsako misel, 
komentar in idejo se vam že vnaprej zahvaljujem. 

SOCIODEMOGRAFSKA STRUKTURA STARŠA/SKRBNIKA 

Kraj bivanja/regija/občina: 

Starost: 

Izobrazba: 

Spol: 
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Priloga 2. Vprašalnik za strokovne delavce procesa pomoči družinam z 

otroki s posebnimi potrebami 
 
VPRAŠALNIK B 
Vprašalnik za strokovne delavce v procesu pomoči družinam z OPP. 
 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Koliko časa delate na področju skrbi za družine z OPP? 

S katerimi oblikami posebnih potreb imate izkušnje pri svojem delu? 

Kateri so vaši pristopi pri delu z družinami z OPP? 

Kako bi definirali OPP? 

SPOROČANJE NOVICE O OTROKOVIH POSEBNIH POTREBAH OTROKA 

Kdo, kdaj in na kakšen način bi moral po vašem mnenju staršem sporočiti novico o otrokovih posebnih potrebah? 

Kako vi sporočate novico o otrokovih posebnih potrebah? 

Kateri način je po vašem mnenju najboljši za sporočanje novice o otrokovih posebnih potrebah? 

IZOBRAŽEVANJE O OBLIKAH POMOČI 

Kako ohranjate ažurnost sprememb in inovacij v procesu pomoči OPP? 

Koliko so starši/skrbniki OPP opremljeni s poznavanjem storitev pomoči? 

Na koga se lahko starši/skrbniki OPP obrnejo, da prejmejo informacije o možnih oblikah storitev pomoči za OPP? 

STORITVE POMOČI 

Kako je v vaši organizaciji organizirana pomoč za družine z OPP? 

Na kakšen način obravnavate družine z OPP? 

Kaj potrebujejo družine z OPP? 

Ali družine z OPP v polnosti uporabljajo storitve pomoči, ki so jim na voljo? 

Kako si predstavljate idealno obliko pomoči za družine z OPP? 

ZADOVOLJEVANJE POTREB V DRUŽINI 

Kako različne oblike storitev ustrezajo potrebam družin z OPP? 

Ali menite, da storitve družinam z OPP zadostujejo? 

ODNOS STROKOVNIH DELAVCEV DO STROKOVNIH DELAVCEV 

S katerimi strokovnimi delavci sodelujete pri načrtovanju obravnave in konkretni pomoči družini z OPP? 

Kakšen mora biti po vašem mnenju strokovnjak na področju skrbi za družine z OPP? 

ODNOS DRUŽINE Z OPP DO STROKOVNIH DELAVCEV 

Kakšne so družine z OPP, ki prihajajo k vam? 

Kako starši/skrbniki OPP sodelujejo z vami?  

Kaj družine z OPP pričakujejo od vas? 

Kaj vi pričakujete od družin z OPP? 

SOCIALNA VKLJUČENOST 

Na kakšen način po vašem mnenju družba sprejema družine z OPP? 

Na katere načine se družine z OPP lahko vključujejo v družbo? 

Zakaj po vašem mnenju pride do izključenosti družin z OPP? 

Kako si predstavljate popolno vključenost družin z OPP v družbo? 

SOCIALNA IZKLJUČENOST 

Na katere načine se po vašem mnenju družba odziva na drugačnost družin z OPP?  

Na kakšne načine lahko po vašem mnenju povečamo vključenost družin z OPP v družbo?  

(NE)ZADOVOLJSTVO S PROCESOM POMOČI 

Ali so potrebne spremembe v procesu pomoči za družine z OPP? Katere? Predlagajte in opišite jih. 

POMOČ DRUŽINAM Z OPP V TUJINI 

Na kakšen način spremljate podporne programe pomoči za družine z OPP v Sloveniji? 

Na kakšen način spremljate podporne programe pomoči za družine z OPP v tujini? 

Katere tuje uspešne prakse storitev pomoči uporabljate? 

Kakšna je praksa storitev pomoči za družine z OPP v Sloveniji v primerjavi s tujino? 

Ali bi še kaj dodali, pa vas o tem nisem povprašala? 

Za vas sem pripravila pisemsko ovojnico, ki je opremljena z znamko in mojim naslovom. Če se boste še česa spomnili in bi želeli še kaj dodati, zapišite 
svoje misli in mi jih prosim pošljite po pošti najkasneje do 30. 3. 2016. Lahko pa mi pišete na elektronski naslov: aleksandraris@gmail.com. Za vsako 
misel, komentar in idejo se vam že vnaprej zahvaljujem. 

SOCIODEMOGRAFSKA STRUKTURA STROKOVNIH DELAVCEV 

Kraj bivanja/regija/občina:  

Starost: 

Izobrazba: 

Spol: 
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Priloga 3. Izjave DOPP na vprašanja z vsebino demografskih podatkov 
 
 

VD4: Kakšni sta starost in spol OPP? 
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 Fant je, 12 let. 
D2 Deklica je stara 5 let. 
D3 Punca 10 let stara. 
D4 Fant, 9 let. 
D5 Star je 16 let, moški.  
D6 Sin 10 let in hči 14 let.  
D7 Punčka, 9 let. 
D8 Fant, 13 let. 
D9 Moški, 13 let. 
D10 Punca, 9 let. 

 
VD37: Katerih oblik vzgojno – izobraževalnega procesa je deležen vaš OPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 Osnovna šola. 
D2 Redni vrtec. 
D3 Posebni program vzgoje in izobraževanja. 
D4 4. razred osnovne šole.  
D5 Osnovna šola – Celodnevno institucionalno varstvo 
D6 5. in 9. razred osnovne šole.  
D7 Srednja šola. 
D8 6. razred. 
D9 Osnovna šola – Celodnevno institucionalno varstvo 
D10 Osnovna šola – Celodnevno institucionalno varstvo 

 
VD77: Kraj bivanja/regija/občina 
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 Ljubljana 
D2 Horjul 
D3 Ljubljana 
D4 Zagorje ob Savi 
D5 Medvode 
D6 Ljubljana 
D7 Ljubljana 
D8 Ljubljana 
D9 Dobrova - Polhov Gradec 
D10 Ljubljana 

 
VD78: Starost 
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 48 
D2 39 
D3 34 
D4 41 
D5 47 
D6 50 
D7 47 
D8 53 
D9 43 
D10 51 

 
VD79: Izobrazba 
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 Dr. med. 
D2 Uni dipl. biolog. 
D3 Vsš 
D4 6. stopnja 
D5 Cvetličar 
D6 Nedokončana osnovna šola 
D7 Bolničar negovalec 
D8 Osnovna šola 
D9 Šivilja 
D10 Gimnazijski maturant 

 
VD80: Spol 
Oznaka 
družine 

Postavka 

D1 Ženski. 
D2 Ženski. 
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D3 Ženski 
D4 Ženski 
D5 Ženski 
D6 Ženski 
D7 Ženski 
D8 Ženski 
D9 Ženski 
D10 Ženski 
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Priloga 4. Izjave strokovnih delavk na vprašanja z vsebino demografskih 

podatkov 
 
 

VS1: Koliko časa delate na področju skrbi za DOPP? 
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

 

  

S1 Po mojem ene 20 let.  
S2 Zdajle trenutno bo 10 let.  
S3 Trenutno delam z odraslimi s posebnimi potrebami. Že od vsega začetka sem v Varstveno - delovnem centru. Zaposlila sem se pa 

leta 2000. To je moja prva zaposlitev. 
S4 Ne bi mogla reči, da samo z družinami s posebnimi potrebami, ampak v kolikor je pri mojem itak socialnem delu, ki sem ga opravljala 

že prej poklicno v svoji firmi in pa zdaj kot prostovoljka pri Karitas, bi lahko rekla, da mogoče delam skupaj več kot 30 let, 40 let, 
mogoče.  

S5 Ja prav posebej z ranljivi ne, ampak pri skrbi za družine, 20 let, 25 let. 
S6 Ja lahko rečem, da dobrih 18 let. 
S7 Mislim da enajsto leto.  
S8 Delam sedem let pa pol. 
S9 Dobra štiri leta. 
S10 Dvajset let bo letos jeseni. 

 
 

VS36: Kraj bivanja/regija/občina 
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

 

S1 Ljubljana 
S2 Domžale 
S3 Ljubljana 
S4 Ljubljana Bežigrad 
S5 Ljubljana Šiška 
S6 Ljubljana 
S7 Osrednja Slovenija 
S8 Komenda 
S9 Ljubljana 
S10 Horjul 

 
 

VS37: Starost 
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

 

S1 48 
S2 42 
S3 37 
S4 71 
S5 50 
S6 44 
S7 35 
S8 32 
S9 28 
S10 50 

 
 

VS38: Izobrazba 
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

 

S1 Zdravnica 
S2 Uni. dipl. defektolog 
S3 Mag. socialnega dela 
S4 Višja, socialno delo 
S5 Uni. dipl. sociolog 
S6 Doktorat znanosti otroške nevrologije 
S7 Mag. psihoanalize in uni. dipl. psiholog 
S8 Dipl. specialna pedagoginja 
S9 Specialni in rehabilitacijski pedagog 
S10 Magistra socialnega dela in socialne skupnosti 

 
 

VS39: Spol 
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

 

S1 Ženski. 
S2 Ženski. 
S3 Ženski 
S4 Ženski 
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S5 Ženski 
S6 Ženski 
S7 Ženski 
S8 Ženski 
S9 Ženski 
S10 Ženski 
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Priloga 5. Kodiranje izjav DOPP znotraj posameznih faz (združevanje 

pojmov v kategorije, združevanje sorodnih pojmov) 
 
 

VD1: Kaj bi želeli povedati/lahko poveste v zvezi s svojo družino?  
Oznaka 
družine 

Postavka 
 

 

Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Smo petčlanska družina, trije otroci. Z možem živiva skupaj, oba 
delava. Nam je kar v redu. 

Živiva skupaj. Interakcija in 
sobivanje DOPP. 
 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-5, 7-10 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
3 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
6 
 

D2 Smo ena čist normalna povprečna družina. Funkcioniramo tako. Normalna povprečna 
družina. 

D3 Mi smo jaz, mož in dva otroka. Tamlajša hči je otrok s posebnimi 
potrebami. Sin je trinajstletni, hči je deset let stara. Mož je zaposlen, jaz 
sem ostala s hčerko doma. Imam pa nadomestilo za izgubljen 
dohodek.  

Mož zaposlen. Mati 
doma.  
Prejemanje nadomestila 
za izgubljen dohodek. 

Spremembe in 
prilagoditve 
bivanja DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D4 Dinamika DOPP je takšna, da smo bolj podrejeni vse otroku, tudi 
zaradi te njegove bolezni, ki je bila zelo nehvaležna. Zdaj smo že skoraj 
na koncu te bolezni.  

Podrejenost OPP. Interakcija in 
sobivanje DOPP. 
 

D5 Delujemo sproščeno. Mi smo vseeno kljub temu sprejeli sinovo 
bolezen, ker je pač otrok tako, kot je. Gremo naprej. Tako bom rekla, mi 
smo, če gledam ostale družine, ki imajo zdravega otroka, mislim da 
takole visoko, zato ker se ne obremenjujemo z drugimi stvarmi, ampak 
smo vsi srečni, če lahko vstanemo, pa če imamo sina, ki nima epi 
napada. Smo pa ena topla družina. 

Sproščeno delovanje. 
Sreča. Toplina odnosov.  

D6 Imam sina s posebnimi potrebami, ki ima pomoč. Učno pomoč rabi. 
Sin je star 10 let, hči je stara 14 let. Dva otroka sta s posebnimi 
potrebami. 

Učna pomoč. 
 

Potrebne 
spremembe. 
 

D7 Jaz imam dve hčerki. Samo da imamo mir, da je vse pošlihtano, da 
pridejo iz šole nasmejane, to se sicer redkokdaj zgodi. Mlajša je z 
zdravjem super, starejša je bolj taka. 

Nemoč.  Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D8 Moja družina je ok. V redu je, super je, tako da ni težav, da bi imela.  Uspešno. 
D9 Vse stvari so usmerjene v OPP. Vse je usmerjeno v OPP. Interakcija in 

sobivanje DOPP. 
 

D10 Zdaj taprva dva sva midva z možem. Imava sina, ki je star 24 let, 
študent računalništva, in hči z OPP. 

Skupno življenje.  

 
 

VD2: Kdo so člani vaše družine?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Otroci, mož, jaz. Otroci in starša.  
 
 
 
Oblika in sestava 
družine. 
 

 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP. 
 
1-10. 
 

D2 Jaz, mož, dva sinova in hčerka, ki je slabovidna Starša in 3 otroci. 
D3 Mi smo jaz, mož in dva otroka. Starša in 2 otroka. 
D4 Tričlanska družina, mož, jaz pa sin. Starša in otrok.  
D5 Naši člani družine so mož, hči 19 let in sin 16 let, pa mamica jaz.  Starša in 2 otroka. 
D6 Nimam moža, sedem otrok je. Mati in 7 otrok. 
D7 Ena hčerka bo 9 let stara in je drugače zelo bolna. Mlajša bo 7 let 24. 

aprila. 
Mati in 2 otroka. 

D8 Tri otroke imam. Najmlajši star 13 let je pri meni. Dva sta že velika, 
imata svojo družino, tako da sva midva sama. Najmlajši 13 let ima 
pomoč, odločbo. 

Mati in 3 otroci. 

D9 Družinski člani smo jaz kot mama, oče in sin s posebnimi potrebami. Starša in otrok. 
D10 Prvo sva midva z možem. Imava sina, ki je star 24 let, študent 

računalništva in hčerko s posebnimi potrebami, ki bo stara 9 let.  
Starša in 2 otroka.  

 
 

VD3: Kaj menite, katere so značilnosti vaše družine? Katere značilnosti bi pripisali sebi?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Smo ena povprečna družina. Povprečna družina. Interakcija in 
sobivanje DOPP. 
 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 

D2 Ne vidim, da bi bili karkoli drugačni v smislu funkcioniranja. Smo 
neka povprečna družina, četudi imamo OPP. 

Ni drugačnosti v 
funkcioniranju. 
Povprečna družina.  

D3 Razen naše hčere s posebnimi potrebami ni nič posebnega.  Posebnost OPP. 
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D4 Sva malo starejša starša, sploh mož (drugi zakon, tretji otrok), moj prvi. 
Sem trmasta, nagle jeze, eksplozivna, ampak tudi dobra po srcu, 
moram reči. Za ljudi, ki jih imam rada bom vse naredila in tako naprej. 
Otrok ima teh stvari veliko po meni, na žalost jih po možu nima, ki je 
bolj umirjen, bolj razmisli preden karkoli odreagira. Jaz sem ravno 
nasprotno.  

Starejša starša. Trma, 
nagla jeza, 
eksplozivnost, srčnost. 
Otrok ima lastnosti 
mame. 

Lastnosti staršev. 
Lastnosti OPP. 

1-7, 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
9 

D5 Moje lastnosti so smeh, sreča drugih. To, da vidim nekoga, da sem ga 
nasmejala, da mi reče »O, kako je fino, da si me poklicala.«. Najdem 
tudi čas zase, pocrkljam se z naravo, z dobro kavico.  

Dobra volja. 
Čas zase. 

Lastnosti staršev. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D6 Vse se je porušilo, odkar je mož umrl. To ni več življenje, odkar je umrl 
mož. Otroci hočejo očeta. Ne razumejo, da je to smrt, ni jim dosti 
pomoči. Nikamor ne morem. To je težka zadeva, pri nas je res težko. 

Nemoč. 
Težko premagovanje 
situacije. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D7 Za nas je značilno samo da smo skupaj, da imamo kaj za pojesti in 
čim več zdravja. To je meni najpomembnejše. Za mene niti ne več, jaz 
grem naprej, ampak ko jaz vidim otroke svoje dobim moči, kot noben na 
tem svetu. To je moja značilnost.  

Združenost.  
Otroci vlivajo moč 
staršem.  
 

Interakcija in 
sobivanje DOPP. 
 

D8 Ne vem kako mislite to. Meni je bilo tako hudo na začetku, da mora 
to moj otrok dobiti. To je zame bil šok, šokirana sem bila. Potem 
sem se pogovorila z otroci in so rekli »mami, kaj češ drugega«. Tako 
sem se pomirila in zdaj gremo naprej. Zdaj imamo spet težave, ne vem.  

Nepričakovano. 
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

D9 Kaj je značilno? Vse stvari so usmerjene v sina s posebnimi 
potrebami.  
Jaz sem rada med ljudmi, rada se družim. Rada imam starše, ki 
imajo take otroke, ker se veliko zmenimo. 

Vse stvari so usmerjene 
v OPP. 
Družabnost. 
Druženje staršev OPP. 

Interakcija in 
sobivanje DOPP. 
Lastnosti staršev. 
Socialna 
(iz/v)ključenost. 

D10 Se mi zdi da nas je hčerka pravzaprav zelo determinirala. Je bilo 
seveda najprej strašno hudo, da smo se vsega tega navadili. Ampak 
tako, generalno rečeno ima pa izrazito pozitiven vpliv na našo 
skupnost.  

OPP na začetku 
determiniral odnose, zdaj 
pozitiven vpliv na 
družino.  

Interakcija in 
sobivanje DOPP. 

 
 

VD5: Kaj vam predstavlja pojem OPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Otrok, ki rabi nekaj več oziroma na drugačen način nekaj rabi. Potrebuje več. Na 
drugačen način nekaj 
rabi. 

Razumevanje 
pojma OPP. 

OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP  
 
2,10  
 
 
 
 
 
SOROJEN
CIOPP 
 
2 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
4,9 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
5 

D2 Mogoče gledam na ta pojem bolj kot na neko kategorijo oziroma, da 
se jo lažje nekam uvrsti in da dobi dodatno pomoč, ko se vključuje 
ali v vrtec ali v šolo. Jaz nanjo ne gledam kot na OPP, saj ima vsak 
otrok močna področja, šibka področja. Tudi če pogledam sorojence, 
vem katere stvari moram pri starejšem sinu poudarjat pa ga učit 
bolj podrobno, kjer rabi več pomoči. Tako da tudi OPP jemljem kot 
neko celoto in se ne osredotočam samo na pomanjkljivost, ki jo 
ima. 

Kategorija za pridobitev 
pomoči. Je celota in ne 
samo pomanjkljivost, ki 
jo ima.  
Pozornost in spremljanje.  

Razumevanje 
pojma OPP.  
Potrebe 
sorojencev 
DOPP. 

D3 Otrok, ki ima neke drugačne potrebe od zdravega otroka.  Otrok z drugačnimi 
potrebami od zdravega. 

Razumevanje 
pojma OPP. 

D4 Po mojem so ti otroci potrebni, da se nekdo z njimi res ukvarja, ne 
glede na to, kakšna je ta PP, je pač treba zdefinirat. Potem tudi starš 
jaz mislim, da je dolžan se o tej situaciji informirati in otroku nuditi čim 
več taprave potrebe.  

Posebna obravnava.  
Definiranje PP.  
Zadovoljevanje potreb 
OPP.  

Razumevanje 
pojma OPP. 
Potrebne 
spremembe. 

D5 Kot mama bi rekla, da gre za 24 urno nego, vsaj pri mojem otroku. Moj 
sin bo vedno dojenček. Moral bo biti vedno v spalnici z mano, ker je 
odvisen od naju, že zaradi epi napadov. Ne morem ga jaz v svojo 
sobico dati. Moj sin bo vedno otrok, ki ga bom morala hraniti celo 
življenje njegovega življenja. To so otroci, ki zaradi določenih 
nezmožnosti potrebujejo stalno nego in suport.  

24 urna nega. Stalna 
nega in podpora. 
Večni otrok in večna 
odvisnost od staršev.  

Prilagoditve 
DOPP. 
Razumevanje 
pojma OPP. 
 

D6 Ni samostojen, potrebuje malo več pozornosti, je bolj občutljiv.  Brez samostojnosti. 
Potreba po pozornosti. 
Občutljivost.  

Razumevanje 
pojma OPP. 
Lastnosti OPP 

D7 Jaz mislim, da je to predvsem…Ne vem. To so veliki borci. Jaz sem 
veliko v tej družbi z Dawnovim sindromom, pa z drugimi, veliko sem na 
Pediatrični. Vsi me poznajo. To so borci. Tega odrasli človek ne bi 
mogel prenesti, kar oni prenesejo tamajhni. Za mene so to, ne vem kako 
naj opišem, heroji brez medalje.  

Veliki borci. Heroji brez 
medalje. 
  

Razumevanje 
pojma OPP. 
 

D8 Veste kaj sem jaz na začetku mislila, bog ne daj, da to niso normalni 
otroci. Tako mi je bilo to, ker sem bila nekako šokirana. Potem sem šla 
na vse te preiskave z otrokom, ne vem kje vse nisem bila. Je bil tri 
mesece tam, je bil notri. Pregled glave, vse, vse komplet. To je tak 
nemiren, hiperaktiven, tak je. Bog ne daj, saj je zdrav otrok, samo tak 
pač je.  

Postopoma preko 
preiskav. 
Je nemiren, hiperaktiven.  

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Lastnosti OPP. 

D9 Vsak ki je poseben. Vsak, ki rabi še dodatno nego. Izjemnost. 
Potreba po dodatni negi.  

Razumevanje 
pojma OPP. 
Potrebne 
spremembe. 
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D10 Težko govorim na splošno, lahko govorim samo na primeru hčerke. 
Zame je hči popolnoma neko posebno bitje, ki ima ene svoje 
specifike. Ampak v tem svetu je pa na en način popolna, s tega vidika 
da doživlja svet na en svoj način in mi nimamo drugega, kot da 
sledimo. In OPP nam odpira stvari, ki jih recimo mi brez nje verjetno 
ne bi ugotovili.  

Popolna specifičnost. 
Drugačno doživljanje 
sveta. 
Življenje z OPP prinaša 
nova življenjska 
področja.  

Razumevanje 
pojma OPP.  
Interakcija in 
sobivanje DOPP. 

 
 

VD6: Kakšna je PP vašega otroka?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Naglušen je, metabolna bolezen. Naglušnost. 
Metabolna bolezen 

PP otroka. 
 

 
 
 
 
OPP 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRRILAG
ODITVE 
 
4 

D2 Huda slabovidnost. Ima okrog 8% vidne funkcije. OPP je nekje na meji 
med slepoto in hudo slabovidnostjo. 

Huda slabovidnost. 

D3 Hči je težko gibalno ovirana, se pravi je na vozičku. Ne hodi, ne 
govori. Poleg tega pa ima še zdravstvene težave, ne more požirati in 
zaradi tega ima probleme z dihanjem in s hranjenjem.  

Gibalna oviranost. 
Nemost. 
Podpora požiranja, 
dihanja in hranjenja. 

D4 Pertesova bolezen, to je bolezen kolkov. Dejansko je bil otrok, ko je 
zbolel star 3,5 leta in je moral mirovat. 100% mirovati.  

Pertesova bolezen. 
Prilagojenost družinske 
dinamike zmožnostim 
OPP. 

PP otroka. 
Prilagoditve 
DOPP. 

D5 Kromosomopatija, avtizem, epilepsija, cerebralna paraliza 3. 
stopnje.  

Kromosomopatija, 
avtizem, epilepsija, 
cerebralna paraliza 3. 
stopnje. 

PP otroka. 
 

D6 Splošne učne težave. Splošne učne težave. 
D7 Ona ima osteoporozo, astmo, kilo na želodcu, anoreksičnost. Imela 

je vse sorte operacije, je že tri imela, je na zdravilih.  
Osteoporoza, astma, kila 
na želodcu, 
anoreksičnost. 

D8 Joj sem pozabila kaj piše v odločbi, je že toliko časa nazaj. Ja manjši 
razred, manjša skupina tam piše. Za učenje, ker mu slovenščina ne 
gre, pa hiperaktivnost.  

Govorno – jezikovne 
motnje. Hiperaktivnost. 
 

D9 Po 13 letih nima diagnoze, si predstavljaš? Z vso genetiko z vsem, 
razen da ima cerebralno paralizo, to je edino kar so mu opredelil. Pa 
tisto potem še, kar so, mišična distrofija, ki je pač posledica te njegove 
osnovne bolezni. Sploh ne vemo, zakaj je do tega prišlo. V bistvu je ta 
kromosom trinajsti, ki ga ima moj sin, poškodovan, je podedoval po 
meni. Toliko smo ugotovili. Ampak ni rečen da je moj sin zaradi tega tak, 
ker sem jaz zdrava. Zdaj pa oni še zmer ne vejo. Genetika se vodi še 
naprej, tako da ne vem pa, do kje bo to šlo. 

Cerebralna paraliza, 
mišična distrofija. 
Nima diagnoze.  

PP otroka. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

D10 Nima diagnoze. Lahko bi šlo pri njej za Rettov sindrom. No kaj, če 
tako na hitro povem: ne govori, ne hodi, v bistvu ne je sama, pleničke 
ima. Je tako na nivoju približno enoletnega otroka mentalno ane.  

Nima diagnoze. Rettov 
sindrom. Mentalna 
zaostalost.  

PP otroka. 

 
 

VD7: Opišite lastnosti vašega OPP.   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Tak otrok kot vsi ostali, nič posebnega Ni posebnosti.  Lastnosti OPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 

D2 Zelo odprta, komunikativna, vztrajna. Ima zelo močan karakter. Ve 
kaj hoče doseči in ponavadi tudi doseže, hkrati pa je tudi sočutna, 
razumevajoča. Mogoče je tudi zaradi težave z vidom razvijala druge 
kompenzacije. Je zelo bistra, na govornem področju je zelo močna. 
Spomin ima izrazito dober. Mislim, da je veliko tega tudi na račun 
slabovidnosti, saj kompenzira s spominom, je v besedah močnejša. To 
so njena močna področja. 

Odprtost, 
komunikativnost, 
vztrajnost, močan 
karakter, sočutnost, 
razumevanje, bistrost, 
močna spomin in 
verbalno izražanje. 

D3 Glede na to, da je 10 let stara se približuje najstništvu in je zelo trmasta 
in uporniška. Drugače je dosti mirna in nezahtevna.  

Trma, uporništvo, 
mirnost, nezahtevnost. 

D4 Otrok je pa izredno nagle jeze. Smo imeli tudi nekaj težav s tem, ampak 
smo ga lepo s pomočjo šole na normalno pot spravili. Drugače je pa 
zelo energičen, veliko energije, zelo radoveden za stvari, ki ga 
zanimajo. Stvari, ki ga ne zanimajo ga pa ne zanimajo in se ne ukvarja s 
tem. 

Nagla jeza, energičnost, 
radovednost. 

D5 Moj sin je sonček. Je dobrovoljen. Bom rekla, se mi zdi, da ga z možem 
tudi zelo opazujeva kakšen borec je. Pokaže ti dobro voljo, ker te zna 
tudi objet. Rad se igra, rad se nasmeji. In tudi tak borec je, njemu ni 
problem, tudi če mu je vrtala, ne pokaže bolečino. Je zelo potrpežljiv. 
Vesela sem, da je nehal sam sebe kaznovati, to je bil avtizem. Ko greva 
v slaščičarno pokaže, da bi šel rad iz vozka in ga dam sedet. Je pa tak 
neučakan za hrano. Ko nekje smo in bo videl kozarce, bo takoj hotel 
piti. In tudi pokaže, kaj bi rad. Sonček je. 

Pozitivnost, borba, 
igrivost, potrpežljivost, 
neučakanost. 
OPP izrazi svoje potrebe. 

 
 
 
 
 
 
 
Lastnosti OPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D6 Otroka sta neprestano žalostna, nimata veselja do življenja. Peljala sem 
jih na morje, v Bosno, ampak ni to to.  

Žalost. 
Izlet na morje in v tujino. 
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D7 Ko bi jo pogledali bi rekli, pa ne zato ker je moja, to je punca, ki poka od 
zdravja. Ona je tudi levinja kot jaz, borka. Ni značilno za njo »ne more, 
ne da mi se«. Ko gre na operacijo ona mene tolaži, smeje se, norčije 
dela, vse s smehom. Ona je takšna, od rojstva je takšna in to je to. Jaz 
tukaj vidim tudi svojo hčerko, da ena punčka z desetimi leti se smeje, 
me drži za roko, čez pet minut pa slišim, da »izgubili jo bomo, srček je 
nehal delat«. Od vsega tega ona pride nasmejana, jaz sem pa potrta. 
To je za mene heroj brez medalje. 

Borbenost, dobra volja, 
pozitivnost, heroj brez 
medalje. 
OPP tolaži starše. 

SOBIVAN
JE DOPP 
 
5-8, 10 
 

D8 Moj otrok je zame v redu fant, nimam kaj reči. Najbolj rad igra igrice 
na računalniku. Prej, ko sem bila v službi sem kupovala igrice, zdaj ko 
sem brez službe, pa mu nisem mogla kupiti, kar je želel. Rad se igra, 
rad se pogovarja z mano, samo ne o šoli.  

Prijaznost, igrivost. 
Pogovor in zaupanje. 
Finančni primanjkljaj 
ovira izpolnjevanje 
potreb OPP.  

D9 Zelo prijeten, rad se smeje, rad je, rad se crklja, se boža, je slep, je 
gluh. V glavnem zadovoljen če je nahranjen, če se crklja, če je sit.  

Prijetnost, dobra volja, 
senzibilnost. 
Slepota. Gluhota. 

Lastnosti OPP. 
PP otroka. 

D10 Drugače je pa tako izrazito lepa punca, tak čist obraz ima. Se mi zdi, da 
nam zelo veliko pomeni, da je v svojem svetu srečna, ni trpeč otrok. Je 
zadovoljna in ima en kup stvari, ki jo veselijo in preko nje, ko gledamo 
svet, se mi tudi isto veselimo. Tako da je luštna. Vesela je, razigrana, 
nagajiva, taka dobrovoljna. Zelo zelo je občutljiva recimo na glasbo. 
Jaz mislim, da če bi bila brez kakih unih teh svojih lastnostih, bi bila 
izrazito tako čuteče bitje, senzibilna. Mi se čudimo, kaj vse ona opazi, 
ko mi recimo ne. Hči ima zelo rada muziko in tako, če je čem zamotit, 
da je dlje časa v isti pozi, stanju, ji dam slušalke gor in muzko in 
uživa. 

Lepota, sreča, veselje, 
razigranost, nagajivost, 
dobra volja, občutljivost 
na glasbo, čutnost.  
Uspešnost 
prepoznavanja potreb in 
želja OPP in njihovo 
uresničevanje. 
Glasba kot dejavnik 
sobivanja in 
zadovoljevanja potreb. 

Lastnosti OPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

 
 

VD8: Kakšne so vaše izkušnje s sporočanjem novice o PP otroka? Kdo, kdaj in na kakšen način vam je sporočil novico o PP otroka?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Metabolna bolezen je bila ob rojstvu odkrita, zanjo so povedali v 
porodnišnici. Naglušen je malo kasneje postal, so pa povedali, ko smo 
šli na pregled, ker ni nič slišal. 

Metabolna bolezen. 
Naglušnost. 
Postopno sporočanje od 
rojstva dalje. 

PP otroka. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

 
 
 
OPP 
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D2 Pravzaprav smo opazili sami, da ima OPP neke težave z vidom. Ko 
je bila stara 2 meseca smo opazili, da ji oči zelo begajo. To je pač 
nistagmus, ko se oči same od sebe premikajo in otrok tega ne more 
nadzirat. Pri treh mesecih, pri rednem pregledu je pediater opazil in nas 
napotil k okulistu, okulist pa nas je takoj naprej poslal na očesno kliniko. 
Pri 5 mesecih je bila sprejeta na očesni kliniki. Tam sem res zelo 
pogrešala osebo, s katero bi se pogovorila. Naredili so ji velik 
preiskav, nič niso povedali kaj ji delajo, kaj hočejo doseči s temi 
preiskavami. Karkoli sva z možem vprašala, je bil odgovor, saj 
boste dobili vse po pošti, to moramo mi vse pregledati. Vse boste 
dobili po pošti. Čakala sva skoraj dva meseca na rezultate. V tem 
času midva nisva nič vedela, kaj se z OPP dogaja. Dojenček tako ali 
tako mejčken se vsak po svoje razvija. Neki zaostajala ni v razvoju, 
ampak nekak nisva vedela, kaj bi z njo počela, oziroma koliko vidi, kaj je 
narobe sploh. In po dveh mesecih sva dobila v treh stavkih na enem 
listu papirja neke diagnoze, kjer nisva sploh vedela kaj pomenijo. In 
samo pisalo je, da se svetuje po štirih mesecih ponovitev preiskav. In 
midva sva čakala na tisti datum in nisva nič vedla, kaj bi z njo počela, ali 
bi se morala še kam obrnit ali ne, ali kaj čva. In potem pa je pediater 
čisto tako slučajno, ko smo bili na nekem rednem pregledu pri devetih 
mesecih, da nas bo v razvojno ambulanto poslal, da bom mogoče 
dobila podaljšano porodniško še za tri mesece, ker ima OPP določene 
težave. Ko sva midve prišli v razvojno ambulanto, se je pa meni svet 
sesedel, ker v razvojni ambulanti je pa rekla zdravnica, kje ste pa vi 
hodili pol leta, oziroma devet mesecev, vi bi morali biti prvi mesec tu z 
njo pri meni. Vključiti jo je potrebno v zavod za slepo in slabovidno 
mladino v zgodnjo obravnavo in je treba začeti z njo delati. Treba je 
narediti nadaljnje preiskave v smislu, ne vem, nevroloških preiskav, 
psiholoških preiskav, ne vem kaj vse in je klicala s sestro eno uro 
strokovne in nama rihtale datume, da so naju preko vrste jemal, pod 
nujno no, ne preko vrste, da so naju vzeli na različne preiskave, ker je 
bilo praktično že več kot pol leta zamujenega časa. In takrat sem jaz res 
prvič dojela, da je z OPP res nekaj narobe. Da ni to samo instagmus, ki 
je neka motnja ki lahko izzveni ali pa ne, ampak dejansko, da se pri 
OPP ne razvija prav vid. Še zdaj ko prideva v razvojno, ne more 
zdravnica pozabit, pa sestra, kako sem bila čisto iz sebe. Ampak prvič 
sem tam tudi doživela en tak človeški pristop, da so me pomirili, da 
mi je povedala zdravnica kaj lahko pričakujem, kaj bojo vse naredili, 
kakšne preiskave morava dati skozi. Ona mi je vse uredila, kot sem 
rekla, obiske pri raznih strokovnih, dala napotnico za socialno delavko, 
ki je v zdravstvenem domu zaposlena, da sem šla potem k njej in me je 
seznanila s pravicami, ki jih moja hči, kot OPP ima, da smo sploh 
začeli v tej smeri iskati neke rešitve, oziroma se sploh seznanili s težavo 
hčere. In res, to je bilo eno tako hudo obdobje, in čustveno hudo, 
fizično naporno, ker smo imeli po dvakrat, trikrat na teden preiskave, 
obiske raznih strokovnih delavcev, tako zelo intenzivno no. 

Lastno opažanje težav 
pri 2 mesecih. Preiskave 
brez cilja in interpretacije 
rezultatov. Večmesečno 
čakanje zdravnikovih 
usmeritev, ki jih ni bilo. 
Sporočanje diagnoze po 
pošti z nerazumljivim 
zapisom. 
Pogrešanje osebe za 
pogovor. Redni pregled 
pri 9 mesecih poruši vse. 
Začetek zgodnje 
obravnave. Vključitev v 
Zavod. V razvojni 
človeški suport 
(pomiritev, pričakovanja). 
Čustveno hudo, fizično 
naporno obdobje.  
Socialni delavec seznani 
s pravicami OPP. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

1-10 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
8 

D3 Pri nas je to malo daljša zgodba, ker je hči rojena uradno kot 
nedonošenček. Po rojstvu je bilo načeloma vse v redu, s tem da so se 
takoj že naslednji dan pojavili problemi z dihanjem in požiranjem. To sva 
midva izvedela na intenzivni, ostalo pa sproti. Hči še vedno nima 
uradne diagnoze, ima pa neko prirojeno motnjo, tako da nimamo drugih 
informacij.  

Sprotno sporočanje o PP 
na intenzivni negi.  

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

D4 To je bilo pa tako, da zdravniki niso hoteli vnaprej povedati. Jaz sem 
potem, ko sem za nazaj razmišljala, ker sem v bistvu zelo grdo 
izvedela sploh za diagnozo. Nekaj se nam je zgodilo glede datumov 
pregleda in mi smo morali priti na pregled, zdravniki pa so takrat ravno 
imeli stavko. In ko sem za dodaten termin poklicala za pregled sem 
normalno tu na ortopediji s sestro govorila. Sem pač razložila kaj se mi 
je zgodilo ter da nujno potrebujem nov datum, ker če ne bi morali tudi po 
pol leta čakati. In mi je v bistvu ona povedala »Ojoj, to pa ni v redu, to 
je pa sigurno Pertesova«. In to je s takim glasom povedala, itak, internet 
gor, dol, jaz sem mislila, da se mi bo kar zmešalo. In sem potem tudi 
zdravnika vprašala, to je bilo čez par dni, zelo hitro smo datum dobili. 
Rekel je »poglejte, to res ni bilo lepo od sestre, malo se je zagovorila, ni 
nujno da bo«, no, ampak je potem bilo. Sej verjetno ne bi bilo nič 
drugače, tudi če bi mi zdravnik povedal, ampak po telefonu so stvari 
po mojem malo tako brezosebne. Ko je bila dejanska diagnoza 
postavljena je bil on star štiri leta pa dva meseca. Sej otrok razume, 
ampak on pozabi naslednjo minuto. Briga njega da on ne sme, pa da 
je on lahko čez deset let totalen invalid, on bo skočil, on bo tekel. Tako 
da tukaj je katastrofa. Tukaj stanje nikakor ni.  

Nepričakovano in 
neugodno sporočanje 
medicinske sestre po 
telefonu. Postavitev 
diagnoze pri 4,2 letih.  
Neoseben odnos. 
Prilagoditve družinskih 
dejavnosti in prostora.  
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Prilagoditve 
DOPP.  
 

D5 Ginekologinja mi je povedala, da bo sin z enim posebnim razvojem, ni 
mi opisala kaj. Moram reči da to v zvezi z diagnostiko se je nama z leti 
odpiralo, najprej je bila cerebralna, potem so pa postopoma, ni bilo vse 
navedeno kot je v dokumentu tukaj. Nadgrajevalo se je. Vsako leto je 
bil en doprinos. Pa se mi zdi, da kot mati takega otroka, mogoče so že 
prej opazili. Meni je bilo prav fajn, da smo dobili postopoma, ker to je 
šok za starše, da ti rečejo »Vaš otrok pa ne bo nikoli hodil, nikoli govoril, 
nikoli to tisto tretje«. Pri nama pa je bilo vse to tko postopoma. Mogoče 
zaradi tega, ker niso takrat odkrili. Meni je bilo všeč v Ljubljanski 
porodnišnici, ker ti pošljejo socialnega delavca. Takrat sem imela 
eno tako dobro socialno delavko, ki je imela tak čut, ki te je znala 
tudi objeti, da še ni konec, da je to tvoj otroček. 

Ginekolog pred rojstvom 
sporoči posebni razvoj. Z 
rojstvom in z leti se 
diagnostika nadgrajuje. 
Všečnost postopnosti 
sporočanja.  
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
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D6 Preko zdravstva smo dobili pred dvema letoma. Doma imam odločbe. 
Jaz sem vedela, da sta taka bolj občutljiva. Tako je življenje.  

Prejem odločbe preko 
zdravstva pred 2 leti.  

D7 Ne vem, kako naj rečem. Midve sva ena duša z dvema telesoma. In, 
prvo sem jaz čutila, da je nekaj narobe, ker ona je te napade zmeraj 
dobivala ponoči. Potem je zmeraj, dokler se je premaknila, jaz sem jo 
čutila. Potem so pa zdravniki, ker sem vztrajala. Zdravniki so za 
mene res čudeži, ker so mi dovolili 24 ur, da sem pri njej. Jaz sem 
nadomeščala vse sestre. Sem jaz skrbela za vse. Pomoč od zdravnikov 
ne bi, posebno en zdravnik, ki ni več tukaj, je delal na Vrazovem. Jaz 
sem takrat kot mlada punca, 27 let stara, nisem vedla kaj in kako, prišla 
sem iz vojne. Še tukaj se je dogajala ta drama s hčerko. On me je peljal 
do enega otroka in je rekel »Tvoja hčerka ima vse možnosti, da 
doživi starost, medtem ko bo ta fantek umrl, če ga ne bomo 
operirali«. In to je meni že 19 let zmeraj v glavi, moč, motivacija, 
borba. In ko pokleknem, se samo spomnim tega zdravnika in jaz sem 
že. Lahko tudi povem, da gospa socialna delavka Karitasa mi je zelo 
stala ob strani vseh 20 let. To so taki ljudje, ki jim zaupam, me 
poberejo s tal in zmeraj reče »Za dežjem posije sonce«.  

Zaznavanje težav pri 
otroku v domačem 
okolju. Zdravniki zaradi 
vztrajnosti staršev OPP 
potrdijo PP otroka.  
Združenost staršev z 
OPP.  
Zdravniki motivirajo. 
Socialna delavec zaupen 
in podporen odnos.  
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D8 To so v šoli mi prvo, sestanek, potem so me pošiljali na Gotsko, pa 
od zdravnika do zdravnika, pa do socialne. Socialna mi je potem 
začela pomagati. Vsi so mi pomagali, da bi ugotovili kaj je narobe. 
Tako da ni nič narobe, tak je, motnja pozornosti. Včasih ne posluša kaj 
kdo govori, največ je to med poukom, ker ne posluša kaj govorijo, ne 
spremlja. In potem ko ga sprašuješ, ne ve kaj je bil, kaj je za nalogo. Ne 
vem, kako bi rekla. Potem sem eno, ki jo poznam, je odvetnica in ima 
tudi takšno hčerko. Potem so me poslali na Prule, tam je neka 
medicinska, potem sem od tukaj šla v Črnuče, tam gori v hribu je bila 
neka zdravnica, ki je sinu dala teste, račune, pisal in risal je. Potem sva 
dobila to mnenje, da moj sin potrebuje pomoč. 

OŠ seznani s težavo. 
Preiskave na 
Svetovalnem centru.  
 
Pomoč socialne delavke.  
Medicinska sestra opravi 
teste z OPP in sporoči 
PP motnjo pozornosti. 
Starši drugih OPP. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Socialna opora 
DOPP. 

D9 V bistvu je bilo tako, da sva šla iz porodnišnice zdrava domov. Po 
treh tednih sva šla nazaj, ker se je slabo hranil in izgubljal na teži. In 
potem so se začele preiskave. Ja, šok. Šok. Zdravnik nevrolog mi je 
direktno sporočil. Bil je pa kar direkten, kar pa mi pa danes se zdi zelo 
fajn. Takrat sicer šok, ko ne moreš verjeti. Saj jaz nisem verjela, da bo 
res tako, ampak dobro lej.  

Ob rojstvu brez zapletov. 
Po 3 tednih zaradi 
neješčosti in izgube teže 
pomoč zdravnika. Šok. 
Nevrolog direktno 
sporoči PP otroka.  

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
 

D10 Pri nas je bilo drugače. Sem v bistvu jaz takoj po porodu izvedela, da 
nekaj ni v redu. Je pa bilo tako, da mi je pet dni prej umrl oče in to je 
bilo zelo hudo. In nekako sem si mislila, da je z mano nekaj narobe in 
da jaz pri otroku pač, da ga čudno doživljam, ker sem bila še, ko sem 
doživljala pogreb pri porodu. Se mi je zdela drugačna kot sin ane, 
najbolj me je motila, ko me ni hotela v oči pogledati. Potem je bil pa 
splet okoliščin tak, da smo šli pri njenih treh mesecih v Nemčijo, ker 
je imel mož eno štipendijo gor in smo šli vsi štirje. Potem sem gor 
enemu zdravniku stokala, ker se je zelo veliko jokala ko je bila 
majhna, sem mu stokala, da me otrok noče v oči pogledat. Pa je 
rekel »Ja gospa, kaj pa če vas mogoče ne more pogledati v oči?« In 
smo kar naenkrat percepcijo pač sami spremenili, kaj če sploh ne 
more. Potem smo se pa v Slovenijo vrnili, so pa tudi tle nam 
zdravniki verjeli, da nekaj ni v redu.  

 Iskanje lastne krivde. 
Primanjkljaj in ovire 
otroka so boleče. Iskanje 
pomoči. Tujina razsvetli 
problem. V Sloveniji nato 
potrditev diagnoze.  

 
 

VD9: Ali bi lahko prosim opisali, kako ste se počutili ob sporočeni novici, da ima vaš otrok PP?  
Oznaka 
družine 

Postavka  Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Grozn. Z eno besedo je bilo grozno. Grozno.   
 
 
 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
 

OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
2,3,5,7 
 
 
 
 
 

D2 V šoku sem bila, totalno. Jaz sem se tam kar zjokala.  
Mogoče se mi na en način zdi, da kot starš žaluješ za tisto idejo 
enega idealnega otroka, ki ga imaš, oziroma za tisto prihodnostjo, ki si 
jo v glavi zgradil za otroka, da bo imel tako kot vsi ostali otroci vse 
možnosti. Takrat ko se s tem spoprijemaš, se moraš tej ideji odpovedati 
in zamenjat to idejo s tem, da rečeš, ok, bomo šli korak po koraku. 
Bomo pač že videli, kaj bo potrebovala, kako daleč bo potrebovala 
pomoč, potem bomo pa že videli. Pa bomo korak po koraku šli, da ne 
gradiš tako kot za ostale otroke. Ponavadi si misliš, aha, bo naredil 
osnovno šolo, pa srednjo šolo, ampak rečeš, če bo kej od tega, bo 
vredu, če pa ne, bo pa drugače. Da ti je to vseeno dovolj dobro. 

Šok. Jok. Žalovanje za 
idejo idealnega otroka. 
Hitro sprijaznjenje. 
Postopno iskanje pomoči 
glede potreb otroka.  
Sprijaznjenje s PP OPP 
in njegovimi zmožnostmi.  

D3 Leta prinesejo svoje, pa izkušnje. Takrat ko sem rodila, itak si pod 
stresom tako ali tako. Sploh ker je bila prezgodaj rojena in nismo 
pričakovali, da bo tako na hitro. Mislim, da se niti nismo zavedali, kaj 
nam to pomeni. Zdaj smo se navadili. Sprejmeš otroka in njegove 
potrebe, se prilagodiš in si tudi prilagodiš življenje. 

Stres.  
Sprejemanje OPP in 
prilagajanje družinske 
dinamike OPP. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D4 Občutek je bil takšen obupen, grozljiv. Je bil kar šok v družini, v ožji in 
širši.  

Grozljiv občutek. 
Šok.  

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
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D5 Šok je bil za mene že takrat, ko je sin nehal dihati. Vedla sem, da bom 
dobra mama zato, ker to je pač tvoja kri in ne moreš jih pustiti. Mi je 
pa všeč, da sva se z možem pogovarjala in sprejela sina takšnega 
kot je.  

Šok. 
Pogovor in spodbuda 
staršev med seboj. 
Pozitivna naravnanost za 
prihodnost.  
Sprejemanje OPP. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
10 

D6 Vesela sem bila tega, da jima lahko vsaj kdo pomaga, da ne propade. 
Meni je predstavljalo srečo, da sta dobila pomoč. 

Veselje in sreča.  Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 

D7 To je za mene bil takšen šok, ampak nisem hotela nikdar njej, da bi ona 
vedla. Jaz sem zmeraj bežala, ne vem, ona je v bolnici, jaz sem na 
balkonu v bolnici na Vrazovem, padla v nezavest, sestre so me 
pobrale. Ampak ko sem prišla spet v sobo, kot da se ni nič zgodilo. Jaz 
sem zdajle, dolgo časa nisem hotela sprejeti, da je otrok s 
posebnimi potrebami, ker sem se zmeraj bala, da jo bodo drugače 
drugi otroci tratirali. 

Šok. Padec v nezavest. 
Težko soočanje s PP. 
Pozno sprejetje PP 
otroka. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Lastnosti staršev. 

D8 Šokirana sem bila, slabe volje. Potem sem razmišljala, kam naj grem 
po pomoč, koga bi spraševala.  

Šok. Slaba volja.  
Nemoč kam po pomoč. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Potrebne 
spremembe. 

D9 Šok. Ja šok. Jaz nisem mogla verjeti, da bo res tako. Poglej, komplet 
celo življenje se ti obrne na glavo. 

Šok. Prelomnica 
življenja.  

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 

D10 Jaz sem pač tak človek, da sem mislila da je to v moji moči, da bom 
to vse spremenila. V Nemčiji sem se gor lotila. V trenutku sem znala, 
sem se naučila nemško, ker prej nisem znala. Sem prebirala razne 
knjige o gluhonemih, o brailovi pisavi itd. In sem rekla, ah to bomo 
mi premagali, to ni nobenega problema. Ampak mož je reagiral čisto 
drugače, je bil deprimiran in čisto tako. Potem ko se je pa kazalo, da ne 
bo v naši moči vse to premagati in ko sem ravno začela obupovati, se 
je pa kar nekako prebudil mož. Mi je bilo prav zanimivo, ker sva se 
nekako dopolnjevala pri tem. 

Prevzemanje krivde. 
Samoinciativno 
izobraževanje o PP. 
Medsebojno spodbujanje 
staršev.  

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 

VD10: Kdo in kako je sorojencem sporočil novico o PP? Kakšni so bili njihovi odzivi?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Videli so da je bolan, oziroma da je nekaj narobe. Potem smo jim 
povedali, v bistvu midva z možem sva sporočila. Sorojenca sta bila še 
majhna, stara sta bila eno in dve leti, po mojem mnenju še nista 
razumela. 

Nerazumevanje. 
Starši sporočijo novico.  

Soočanje in 
sporočanje PP 
sorojencem OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-8, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINAMIKA
DOPP 
 
2,6 

D2 Posebej, da bi to kot neko novico oznanili, nismo, ker sta bila relativno 
majhna (2 leti in šest let). Nekako smo bolj v tem smislu, ko je OPP 
začel hodit, je rabila več pomoči kot ostali in sva jima v posameznih 
situacijah povedala, OPP ne vidi dobro, rabi pomoč tukaj, rabi 
pomoč tam, nisva pa nikoli tako govorila, da je z OPP kaj narobe. 
Ampak samo da rabi pač pomoč, ker ona pač slabo vidi, da jo je treba 
za roko prijeti in jo peljati tja pa tja, pri jedi,…Pač, kjer je rabila pomoč, 
sproti od situacije do situacije. Tako da sedaj nekako vesta, da OPP ne 
vidi tako kot ostali otroci, ampak nikoli je nisva razlikovala, al pa 
drugače vzgajala, al pa imela drugega pristopa. 

Sprotna razlaga PP v 
danih situacijah. 
Enak vzgojni stil vseh 
otrok. 
 

Soočanje in 
sporočanje PP 
sorojencem OPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D3 Sin je bil star 3 leta in mislim, da se sploh še ni zavedal, kaj to pomeni. 
Je pa tako, da jo je prišel že v porodnišnico pogledat, hči je bila prva pol 
leta na kirurgiji, jo je tudi tam videl. On se ni zavedal, da to pač 
pomeni da je ona posebna in drugačna. Zanj je bila pač to sestrica, 
kakršnakoli že je.  

Običajen odnos.   
 
 
 
 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
Soočanje in 
sporočanje PP 
sorojencem OPP. 

D4 Za njiju je bil tudi šok. Stike smo imeli od nekdaj tudi s polbratom in s 
polsestro. Sta starejša od njega, 15 in 18 let, tako da sta bila že odrasla 
človeka. Povedal smo jima tako kot pač je. Zelo sta bila šokirana, ker 
sta polbrata poznala, energičen koliko je.  

Šok. 

D5 Hčeri nismo nič sporočili. Samo ko je rasla, ko je spraševala »zakaj 
moj brat ne more hoditi?«. Ona je veliko z nama hodila in je veliko od 
zdravnikov slišala. Ja, ko je bila majhna je spraševala, potem pa je to 
ona sama sprevidela. Jaz mislim, da nam je tudi zelo pomagalo 
društvo Sožitje, ko je bil sin majhen, smo šli na letovanje, tam so 
bila predavanja, hči je kar poslušala, pa je bila še manjša. Ko so bila 
predavanja o sorojencih tej otrok, je imela določena vprašanja, na 
katera ni znala odgovoriti, ampak vedno je rekla »To je moj bratec.« Se 
mi zdi, da tudi ko nas je videla, da gremo v bolnico zaradi tega in tega, 
pa je spraševala zakaj ga morajo operirati. Tudi ko je imel kilo so ji lepo 
razložili, da morajo odrezati. Tudi ko je prišla na obisk mu je rekla, da 
komaj čaka, da pride domov.  

Skrbnost in ljubeznivost.  
 
Sorojenec zazna 
drugačnost OPP in išče 
odgovore zanje. Sprotna 
razlaga PP v danih 
situacijah. 
Vključevanje sorojenca v 
obravnave in 
izobraževanja o OPP. 

D6 Tudi prva dva otroka sta imela to pomoč, ko sta bila v šoli. Danes imata 
oba vozniško. To pride v mladosti, da potrebuješ nekoga. Potem, ko 
nekdo umre v družini, objokuješ nad življenjem. Otroci so padli v 
depresijo. Takrat je sin bil tretji letnik avto serviserja.  

Depresija.  
 
 
 



- 140 - 

D7 Druga hčerka do zdaj sedem let stara. Vsega se zaveda. Z njo pride k 
meni na obisk, ko sem jaz v bolnici. Ona ve, da je to bolezen. Ta je 
zelo brihtna. Tudi vsi rečejo v šoli, kot bi imela 20 let, ne pa 7. In ona 
točno ve in pravi »Moja sestrica je bolna, ampak jemlje zdravila«. Ko je 
starejša sestrica v bolnici, greva midve k njej na obisk, da jo objameva. 
Ta je, mogoče zato, ker od rojstva sprejema mene in njo in je to za 
njo vseeno normalno. Jaz sem ji vse pojasnila, da vsa živa bitja, ki se 
rodijo, morajo umreti, bolezen je takšna, drugačna. Drugače ne morem.  

Sorojenec prepozna 
drugačnost. Predstavlja 
normalnost vsakdana. 
Starši razložijo PP v 
okviru pojma umrljivosti.  

 
 
 
Soočanje in 
sporočanje PP 
sorojencem OPP. 
 

D8 Jaz sem sporočila. Jaz sem prav hčerki povedala in dala za prebrat kaj 
piše. Je rekla »Mami, kaj češ, mi smo taki, on pa je pač tak. Ne se 
preveč sekirat, ker si bolna. » 

Sorojenec OPP v vlogi 
tolažnika staršev.  

D9 Ni sorojencev. / 
D10 Sin je bil takrat star 4,5 leta, ko se je rodila. In že prej, ko sem bila 

noseča je bil čist tak zaljubljen v tega. Govoril je, da bo panda, ker je 
imel rad pande. In prav pandica smo jo klicali. In je bilo tako 
samoumevno to, nič ni bil šok zanj. Bil je skoz povezan z nama. Ni imel 
nič posebnih sporočil v zvezi s tem.  

Sprejemanje novice brez 
težav.  

 
 

VD11: Kaj se je po vašem mnenju spremenilo z rojstvom OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ja. Dosti več dela je bilo z njim oziroma je še vedno. Nega in skrb za OPP 
terja veliko časa. 

 
Prilagoditve 
DOPP. 

 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1-4, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
4 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5, 7, 8 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
5,6 

D2 Pravzaprav nič. Mogoče v tem smislu v tistem obdobju ko smo se 
soočal s tem, da OPP rabi določeno pomoč, da ne bo čisto normalno 
življenje imela. 

Uspešno. 

D3 Kaj se ni. V bistvu pri nas se je spremenilo vse. Jaz sem bila študentka, 
tako da je moj študij šel adijo. Mi pač nismo imeli nobenega drugega 
varstva.  

Zapadel študij. Službena 
odpoved. 

D4 Delovno in igralno okolje, uporaba invalidskega vozička. V vrtcu so ga 
po svoje pedenali. Kar se vrtca tiče so nam zelo pomagali in so zelo 
upoštevali naša navodila. Jaz bi lahko opisovala na dolgo in široko, 
kako to pri triletniku pa pol izgleda. Grozljivo izgleda. Otrok bi laufal, 
otrok bi šel ven, otrok bi bil na igrišču, ti ga pa na igrišče ne pelješ, 
ker otrok tega ne sme počet in si doma z njim na tleh ali na kavču 
in se z njim igraš. 

Delovno in igralno okolje. 
Prilagajanje družinskih 
dejavnosti zmožnostim 
OPP. 
Vzgojne institucije 
prilagodljive OPP. 

Prilagoditve 
DOPP.  
Socialna 
(iz/v)ključenost. 
 

D5 Spremenil se je to, da se je začel sin tako, sicer se včasih, ko ga 
pokličeš ne odzove takoj. Spremenilo se je, da sam ve, ko rečem »Pridi 
iz kavča, ker gremo jesti«. Pride po vseh štirih, ve da bo šel sedeti. 
Rečem »Zdaj bova pa pila, jedla«, potem se obriševa, greva roke umit. 
On se tako naštima in ve, da greva se v kopalnico po hrani umiti. 
Napredek je pa tudi v tem, da smo s pomočjo šole seveda, pri 
delovni terapiji, da ve, da je to žlička, sicer je ne bo elegantno 
prijel, ampak jo prime in jo nese. Pa recimo napolitanke drži, jabolko 
drži. Indijančka ne, to rad zmečka, bonbon prime kot, on ima oprijem 
živali, on tako prime grobo, ampak ve pa da je to za nesti. Tudi ve, kaj je 
zanič in bo pljunil ven. Na primer česen, ker ve kje imam česen, bo 
odprl omarico. Olupki so mu blazno všeč, ker šumijo, ko ga pa zapeče, 
bo pa ven pljunil in ne bo dol pojedel. Ima instinkt, občutek hranjenja. Pri 
nas se ni nič v bistvu spremenilo razen epi napadov.  

Uspešna delovna terapija 
krepi razvoj OPP. 
 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 
 

D6 S prejetjem odločbe o dodatni strokovni pomoči učenja, je otrokom 
zelo pomagalo. Hčerka in sin imata oba v šoli pomoč. Gre za pomoč 
učenja. Sicer je malo težave, ker imata enke in dvojke, ampak da se.  

Kategorizacija PP 
prinese ustrezno pomoč 
OPP.  

D7 S celo mojo družino. Ker v moji družini ni bil nihče toliko bolan kot 
moja starejša hčerka. Jaz nikdar nisem v življenju dovolila, da mi 
kdo reče »kako si boga, bolna«. Jaz še dandanes nasprotujem temu 
in moja družina, ta, ki je ostala živa po vojni, so mene takšno sprejeli in 
ne vem…Bolj smo človeški, bolj zastopijo vse te stvari.  

Trdoživost, človečnost. Lastnosti staršev. 

D8 Tako bom rekla. Bile so velike spremembe pri njemu. Kar plane, potem 
sem imela navodila, kako ga umiriti, kako ga recimo pustiti, da se 
umiri, potem se z njim pogovorim.  

Sprejemanje posebnosti 
OPP in življenje z njimi. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

D9 Vse. Vse. Stanovanje, odnosi.  Bivalna enota, socialne 
interakcije.  

Prilagoditve 
DOPP.  
 D10 Ja v bistvu se nam je svet na glavo obrnil. Jaz sem bila…Jaz imam 

neko zamudo študijsko in takrat sem imela dilemo. V bistvu je tako 
bilo, napovedali so nam na ultrazvoku, da se bosta dva rodila in smo bili 
natampirani na začetku na dva. No pol nista prišla dva, ampak eden, tak 
otrok poseben.  

Prekinitev študija.  

 
 

VD12: Katere spremembe je po vaših izkušnjah zahtevalo življenje z OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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D1 Najprej je bilo, da sva imela z možem bistveno manj časa za ostala 
dva otroka, zato ker je bilo skoz potrebno pripravljati hrano. Tako 
smo se na primer igrali človek ne jezi se in ko je bila toliko ura, da 
je moral jesti, smo morali igro prekiniti, da je OPP lahko pojedel, 
kar traja pol ure. Potem smo se spet igrali človek ne jezi se naprej. 
Celo življenje se je zelo spremenilo. V glavnem je bilo več dela. Glede 
naglušnosti pa ima OPP v avtu en poseben konektor, da bolje sliši. 
Prilagojeno imamo vse. 

Manj časa za sorojence.  
Časovno načrtovanje 
prostočasnih dejavnosti. 
Sprememba celotne 
življenjske dinamike. Več 
dela. Prilagojeno vozilo.  

Razdvajanje 
DOPP. 
Prilagoditve 
DOPP.  

 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 5, 6-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 4, 7, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1,3, 7, 9, 
10 

D2 Na zavodu za slepo in slabovidno mladino je tudi kar nekaj na temo 
prilagajanja družinskega in vrtčevskega okolja otroku, ki je slaboviden 
ali pa slep, ampak nekako se mi zdi, da se nismo preveč posluževali 
teh pristopov zato, ker sem želela da OPP se čim bolj znajde v vsakem 
okolju. Če bi preveč prilagodili naš dom, se mi zdi. Kaj pa vem. Če bi 
res potrebovala neko konkretno prilagoditev bi jo pač naredili. OPP 
nekako normalno se pač znajde v tistem okolju kjer je. 

Zavod za slepe informira 
o prilagoditvah okolja.  

Informiranost 
DOPP.  
 

D3 Pri nas se je spremenilo v bistvu vse. Zdaj pa še, ker je gibalno 
ovirana, smo se morali seliti, da imamo dvigalo, avto menjati, da jo 
dobimo z vozičkom notri, tako da veliko. Vse mora biti dostopno z 
vozičkom. Mi smo sicer podnajemniki, smo bili na začetku v hiši, ki je 
imela več nadstropij, stopnice. In jaz bi jo morala nosit po stopnicah 
vsak dan gor in dol v spalnico in v dnevno, tako da smo se selili v 
stanovanje, ki ima dvigalo, dovolj širok, da povsod pridemo z vozičkom, 
da jo lahko pripeljemo v dnevno in v vse prostore. Da je kopalnica 
dostopna za voziček in vse, pač pripomočki, ki pašejo zraven.  

Selitev v pritličje. 
Dvigalo. 
Prilagoditev dostopnosti 
bivalnih prostorov. 

Prilagoditve 
DOPP. 

D4 Stanovanja ni bilo potrebno prilagajati, ker imamo dovolj prostorno 
stanovanje. Po stanovanju se je plazil ali hodil z berglami. Imeli smo 
tudi določena obdobja, ko je moral dejansko mirovati. Takrat smo bili 
že iz plenic recimo, pa smo mu dali nazaj plenice, da ni hodil na 
stranišče. Je kar krepak fantič in jaz sem imela včasih težave, jaz sem 
bila tudi utrujena itd. Čeprav za ven smo imeli invalidski voziček na 
začetku, predvsem pa smo ga nosili. Da bi pa tako morali kaj kupovati, 
invalidski voziček smo dobili na napotnico preko zdravstva, tako da 
nismo imeli dodatnih finančnih bremenitev, kar se tega tiče.  

Invalidski voziček. 
 

Nabor prejetih 
storitev.  

D5 To pa moram reči, da je na Soči zelo dobro poskrbljeno, ker se tega 
tiče, obnovitve avtomobila. Mi sicer ne izkoriščamo, ker sin lahko sam 
iz avta ven stopi. Naučila sem se od predavanj, ko sem spoznala 
mamice, ki so bile v zakonu srečne, potem so postale nesrečne. 
Človek se mora malo prilagoditi, mora malo popustiti. In na teh 
predavanjih sem se tudi naučila, da obadva sodelujeta. Tudi če ima 7, 
8 epi napadov se zna po dveh urah ali pa ponoči zbuditi. To meni 
ni problem, četudi je ura 2, 3. Po napadih mu paše hrana, meni to 
ni noben problem, potem pokaže zadovoljstvo, četudi sem mu 
samo hruško naribala z jogurtom. 

Uspešnost 
zadovoljevanja potreb 
OPP. 
Potrebe OPP pred starši 
OPP.  
Zakonske težave staršev 
zaradi nesodelovanja, 
nepopuščanja in 
neprilagajanja. 

 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D6 Kar sem zadovoljna je to, da niso propadli, da niso ponavljali. Drugače 
so v redu. Težko sem po smrti očeta. Nisem mogla biti mama in oče, 
nikakor.  

Posamezni starš 
prevzame celotno breme 
in skrb za DOPP nase. 

D7 Ja seveda. Jaz sem dobila neprofitno stanovanje, imamo 
prezračevalce zanjo. Njene, kaj mora jesti, zdravila, za zobe umivati 
vse vse. Vse te spremembe sem, kolikor se da prilagodila. Jaz vsak 
dinar, ki ga imam, prilagodim, da bi zanjo bilo, ne zame. Jaz sem to 
vse doma zrihtala, da jaz kot mama, koliko je v moji moči ji pomagam. 
Samo jaz sem samo iz krvi in mesa, toliko da ji olajšam, pomagam. 
Lahko rečem, da je boljše, ampak ona bo celo življenje takšna, 
potrebovala bo operacije. 

Stanovanje. Zdravila. 
Preureditev stanovanja.  
Družinski denar 
usmerjen v OPP. 
Odrekanje sebi za 
zadovoljevanje potreb 
OPP. 
 

Nabor prejetih 
storitev. 
Prilagoditve 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D8 Veste kaj, tako bom rekla. Bile so velike spremembe. Potem sem 
imela navodila, kako ga umiriš. Da ga pustiš, da se umiri in pol se z 
njim pogovoriš.  

Upoštevanje navodil 
strokovnih delavcev za 
uspešno zadovoljevanje 
potreb OPP. 
Reševanje problemov 
preko pogovora.  

 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D9 Veliko odpovedovanja, to vsekakor. Veliko finančnih stroškov. 
Stanovanja sva v bistvu prilagajala že, ko sva zidala. Kopalnico bova 
mogla pa še enkrat. Ostale stvari pa imava vse prilagojene, ker smo v 
pritličju. Ampak a veš, to je bil vse najin strošek, tukaj nama ni 
nobeden nič pomagal.  

Odpovedovanje na enem 
področju, za zadovoljitev 
potreb DOPP na drugem 
področju. 
Prilagoditve življenja so 
finančno breme DOPP. 
Odpovedovanje. 
Prilagoditev gradnje 
bivalne enote. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Prilagoditve 
DOPP. 
 
 

D10 V bistvu se nam je svet na glavo obrnil. Jaz imam neko zamudo 
študijsko. In takrat sem imela dilemo. V bistvu je tako bilo. Napovedali 
so nam na ultrazvoku, da se bosta dva rodila. In smo bili natampirani 
na začetku na dva. No pol nista prišla dva, ampak en, takle otrok, 
poseben. In pred rojstvom sem imela dilemo ali bomo prenavljali 
stanovanje, ali bi jaz diplomirala. In sem se odločila za 
prenavljanje stanovanja in ostala falirana zaradi tega. In to je 
travmatična stvar zame, ker nisem faksa naredila. Tako da s tem 
otrokom se mi je ta pot zaprla, kar je bilo zame zelo hudo. Postavilo 
nas je bolj intenzivno vsakega na svoje mesto. 

Sprememba življenjskih 
prioritet. Prekinitev 
študija prinese osebno 
nezadovoljstvo. 
Spremembe ciljev članov 
družine. 

 
 
 
Prilagoditve 
DOPP. 

 
 

VD13: Kako se po vašem mnenju družba in okolje prilagajata na OPP?   
Oznaka Postavka Pojem Združevanje Združevan
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družine sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Mojemu otroku se navzven kaj dosti ne vidi da je OPP, razen slušen 
aparat, toda to niti ne opazijo ljudje. Čisto normalno funkcionira. 
Nimamo kakšnih težav. 

Ustrezno odzivanje 
družbe na OPP. 

Socialna opora.  
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1,3-5, 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
DOPP. 
 
2, 6, 9, 10 

D2 Jaz mislim, da je v zadnjih letih vedno več osveščanja v tem smislu, 
tudi s strani institucij. Mislim, da družba kot taka smo vedno bolj 
dovzetni, oziroma sprejemamo drugačnost ljudi. Zdi se mi, da se 
izboljšujejo razmere na tem področju. 

Osveščanje družbe o 
OPP. 
Sprejemanje in 
pristopanje k 
drugačnosti. 

Prilagoditve 
družbe. 

D3 Družba ne vem če se. Po mojih izkušnjah se niti ne preveč prilagaja, 
se kvečjemu moramo mi njim prilagoditi. Oziroma se pač znajti po 
svoje, da pač prideš zraven.  

Neprilagodljivost družbe 
do DOPP. 
DOPP se prilagaja 
družbi. 
Osamljenost DOPP pri 
procesu vključevanja. 

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D4 Otroci so izredno pozitivno sprejeli. Res je, da so bili to še vrtčevski 
otroci in so vzgojiteljice korektno naredile in opravile svojo nalogo. 
Dobro, saj so se že prej poznali, ko je bil sin še zdrav. Tako da so ga 
izredno lepo sprejeli, tudi naprej, pomagali itd. Tako da vzgojiteljice v 
vrtcu so opravile svojo vlogo, je pa res da je imel tako luštnega 
spremljevalca, da je bil ta spremljevalec bonus tej skupini, ne samo 
njemu, ampak celi skupini.  

Prilagodljivost in 
pozitiven odnos 
sovrstnikov OPP. 
strokovni vzgojno-
izobraževalnih institucij 
imajo pomembno vlogo 
pri seznanjanju in 
sprejemanjem 
drugačnosti. 

Prilagoditve 
družbe. 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D5 Jaz mislim, da otroka s posebnimi potrebami sprejemajo. Ja, določeni 
v redu, ampak sem pa spoznala, recimo v Izoli, ko je letovanje 
invalidne mladine, sem mi zdi da so vsi zelo tako odprti. Greš pa 
nekam drugam na morje, ko ne vidiš toliko veliko invalidov, te pa 
še vedno vi tako uau. Ampak družba napreduje, ne morem rečt da 
ne.  

Družba sprejema 
drugačnost. 
Stigmatizacija OPP v 
vsakdanjem okolju. 

 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 
 

D6 Ja, za pomoč ja. Seveda ljudje sprejemajo vsakega človeka.  Pomoč DOPP. 
Sprejemanje vsakega 
posameznika. 

Prilagoditve 
družbe. 

D7 Ne. Od začetka, ko je bila v vrtcu, ona je namreč zelo suha. Ko je bila 
v jaslih, so jo vzgojiteljice stran dajale ker je jecljala, bolj taka 
občutljiva je bila, samo jokala je. Dokler mi ni ena druga vzgojiteljica to 
povedala, kaj se dogaja in sem enkrat prej prišla v vrtec, da bi 
vzpostavila red.  

Neprepoznavanje potreb 
in izključevanje OPP v 
vzgojno – izobraževalnih 
institucijah. 

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 
 

D8 Težko. Ne bi rekla. Pri njemu ni take družbe, s komer bi se lahko 
družil, potem se pa on obrne in gre po svoje. To sem tudi opazila.  

Individualna igra OPP 
zaradi manjka prijateljev 
za igro.  

D9 Na mojega sina zelo dobro, ker imamo zelo dobre odnose s tistimi, ki 
se družimo in ga sprejemajo takega kakršen je. 

Sprejemanje in 
prilagajanje OPP. 
 

Prilagoditve 
družbe. 
 D10 Družba je pa tako…Zdaj da bi rekla, da imam ekstra slabe 

izkušnje, jih nimam.  
 
 

VD14: Opišite svoj odnos do OPP.   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Nimava drugačnega odnosa kot do zdravih otrok. Starši ne delajo razlik 
med otroci.  
 

Zadovoljevanje 
potreb. 
 

 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 
 

D2 Do OPP mislim, da se obnašam tako kot do ostalih dveh svojih 
otrok. 

D3 Hči je doma, bila je itak od rojstva do šolo obveznosti. Potem je bila 
nekaj časa v varstvu, sedaj sva spet midve več ali manj same doma. 
To pomeni, da sva midve več ali manj skozi skupaj, razen ko mi jo 
lahko kdo drug pomerka, da jaz lahko kam grem. Midve delava vse 
skupaj, ali hodiva v trgovino, na sprehode, se učiva, na terapije. 
Ona je zelo taka, da ji ni všeč biti cel dan doma in ji paše, da gre malo 
na sprehod.  

Povezanost OPP in 
matere. Skupno 
preživljanje prostega 
časa matere in OPP. 
Nakupovanje, 
sprehajanje po naravi, 
učenje, terapije. 
Želja po aktivnosti v 
naravi.  

 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP. 
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D4 Zelo smo povezani. Najin odnos je zelo specifičen, moram reči. Jaz 
nisem tipična mama v smislu, jaz ko sem rodila sem imela težave. Ne 
težave za psihiatra ravno, čeprav verjetno bi skalirala do tja, če ne bi bil 
moj mož toliko priročen in toliko vsestranski. Prve pol leta midva nisva 
se sploh ne ujela, ne…glede na to, da je bil to izredno željen otrok, z 
obeh strani, z moje in z moževe, je bilo meni zelo čudno, kako ga jaz v 
prvem hipu nisem sprejela, kakor pravijo ane, da kar najdeš 
povezavo, kar vse je v redu itd. Tako da prve pol leta je bilo bolj 
hranjenje, previjanje, matranje v smislu z moje strani. Midva sva 
se na tapravi ravni povezala v bistvu prav šele s sto boleznijo, ko 
sem jaz doma ostala, sva midva tisti tapravi odnos. Je pa tako, da 
sem jaz tahuda v družini. Jaz sem ponavadi tista, ki kaznuje, tista ki 
zahtevam, rada ga imam itak največ na tem svetu. In tudi vem, da me 
ima on največ na tem svetu rad poleg očeta seveda. Ampak mislim, pa 
da se me tudi malo boji. Ko jaz dvignem glas, otrpne. To mi ni najbolj 
sicer všeč ne, ampak glede na njegov karakter, ki je zelo močen in ne 
popusti, je pač včasih treba dvignit glas in reči »sedaj je dosti, tukaj 
sem jaz šef…«. Znam božati, znam pa tudi udariti, ne v fizičnem 
smislu, znam pohvaliti, znam tudi pograjati, tudi znam povedati, da 
nisem zadovoljna, recimo zdaj, ko je že v šoli. Jaz sem mnenja, da je 
potrebno otroka porivati, ne biti takoj zadovoljen, ampak »dajmo malo 
več od sebe«.  

Povezanost družine.  
Odnos med materjo in 
OPP je poseben. 
Nesprejemanje OPP ob 
rojstvu. Odnos temelji na 
zadovoljevanju osnovnih 
potreb. Kasneje sprejetje 
otroka in vzpostavitev 
trdnega odnosa. 
Močan karakter, 
nepopustljivost.  
Trda vzgoja. 

 
 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Sporočanje 
posebne novice o 
PP otroka.  
Lastnosti OPP. 
Lastnosti staršev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
8-10 

D5 Topel. Kako naj povem. Ko smo ga dali za en teden v kolonijo, sem 
bila jaz čisto tako, kot da ne bi zaupala koloniji, ker je šel sam v 
kolonijo, sem kar malo preveč težila, kot da ne bi bilo zanj poskrbljeno. 
Ne vem, meni je sin…Zelo moram paziti, da ne delam razlike. Hči je 
sedaj že toliko stara, da to razume. Preveč ga crkljam. Moj mož pravi 
»Mami, ali ga boš ti do 30. leta imela v naročju?«. On se k meni 
stisne in točno ve, da zvečer preden zaspi, gre v ta položaj za dojenje. 
Tako se da na prsa, mene pa to čisto nič ne moti. To je tudi meni 
pomiritev. Midva se zelo crkljava, moram reči da ima pri meni tudi 
veliko potuho. Tudi mož pravi »Mami poglej, če ne more pojesti tega, 
zakaj mu greš drugo delati?«. Jaz pa tako povem, hči gre smučat, gre 
plavat. Ne delamo razlik pri oblačenju, tudi njemu kupimo dobre čevlje, 
pa takšne stvari. Kar se pa tiče hrane, ima pa on eno protekcijo. On 
se ne šminka, no, saj ima pa drugo nego, hči vedno gleda pa reče, to 
bo pa za bratca. Jaz pa tako rečem, če hči smuča, bo šel pa sin na 
taborjenje.  

Vključevanje OPP v 
dejavnosti družbe. 
Prilagajanje OPP. 
Uspešnost fizioloških in 
socialnih potreb in potreb 
po varnosti OPP. 
Mati pomirja, opolnomoči 
OPP. 
Starš ne dela razlik med 
otroci. 
Skrbi za razvade OPP.  
Razumevanje. 

 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 
 

D6 Sem skromna, dam jim vse, kar jaz nisem imela. Kruha, česar nimajo, 
karkoli za plačati. Dosti jim dam, ampak oni zavračajo mene drugače. 
Ni to to, niso zadovoljni s tem, kar imajo.  

Skromnost. 
Nemoč zadovoljitve 
fizioloških potreb. 
Otroci zavračajo starše.  

Lastnosti staršev. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D7 Joj. Včasih sem jaz hčerka, ona mati, včasih sem jaz mati, ona hčerka. 
Še zmeraj se uleže k meni pa me boža po laseh, pa jaz njo. Ta mlajša 
pa tega ne dovoli in reče »Jaz sem že punca, jaz sem že odrasla, 
hodim v šolo.«. Midve s starejšo sva pa kot enojajčni dvojčici.  
Odprto ji vse govorim. Ona meni vse pove, jaz njej vse povem. 
Tudi mlajša je tudi zdaj navajena tako, da ko pride iz šole pove, kaj je 
delala, kaj je jedla, kaj je pila,.. Tako je. 

Neločljiva povezava med 
starši in OPP: 
Zaupanje in pogovor sta 
vrlini družine. 

 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D8 Naša povezava je od začetka od malih nog, ko je bil rojen. Je navezan 
na mene. Težave so, da ne more brez mene. Ko sva šla narazen, bilo 
je hudo, ko je odhajal v Mladinski dom, on je jokal, jaz sem jokala. To 
sem odkrila, da kadar igra igrice in kadar izgubi začne po tleh metati 
in vpije. Jaz gledam in rečem »Kaj pa je narobe?«, on pa reče »Izgubil 
sem.«. Jaz rečem »Ja in, jaz tudi kdaj izgubim, pa nisem tako jezna.«. 
Potem sem ga nekaj časa gledala in opazovala, če bo kaj naredil. 
Hvalabogu ni nič naredil, samo tak jezen je bil, kot da bo ne vem kaj 
naredil. Ko se umiri, pridem do njega in mu rečem »Poslušaj, ti se 
moraš umiriti in razumeti, da je to igra, to ni, da moraš nalogo naredit, 
denar, to je igra ane«. Potem sem ga tako začela umiriti in se začela 
pogovarjati.  

Pretirana navezanost 
OPP na starše.  
OPP ne zmore prenašati 
neuspeh.  
 

 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP. 

D9 Poseben. Ja, kako bi to rekla. Ti ga ne znam opisat. Poseben, 
poseben. Ne vem. 

OPP so posebni.  Lastnosti OPP. 

D10 Veliko je teh nians ampak z zunanjega vidika bi rekla, da je to moja 
učiteljica. Od nje sem se daleč največ v življenju naučila. Tako 
preko trpljenja prihaja do nečesa zelo lepega. Ključne stvari v življenju 
preko nje spoznavam. Tako da, je blagoslov na en način zame tudi. 
Je taka ljuba in se imava zelo radi. Vse kar reče, reče »Mama 
mama«. Kljub temu, da vem, da ne misli name, da to pomeni ugodje, 
recimo tudi očiju reče tako. Jaz si kar predstavljam, da misli name. Ja 
ljubo mi je vse v zvezi z njo. 

OPP je učitelj življenja. 
OPP je blagoslov. 
OPP vpliva na prijetne 
občutke.  
Spoznavanje življenja 
preko OPP. 
 

Lastnosti OPP. 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 

VD15: Kako vaša družina deluje v vsakdanu?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 



- 144 - 

D1 Prilagojeni smo na to, da jemo na 3-4 ure, imamo točno določene 
obroke. Večinoma jemo tisto hrano, ki jo OPP lahko, oziroma si kaj 
pridodamo, kar on ne sme. Prilagodimo življenje. Na primer, ne 
hodimo recimo nekam na počitnice, kjer ni v bližini bolnic. 
Pripravljamo skozi hrano. 

Časovne prilagoditve 
obedovanja. 
Dopustovanje blizu 
bolnišnic zaradi občutka 
varnosti. OPP središče 
dinamike DOPP. 

Prilagoditve 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1, 3, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
2, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 

D2 Nič posebnega. OPP je sedaj v vrtcu tako kot sta bila starejša dva v 
vrtcu. Nekih dejavnosti nima.  

Vključenost v vzgojne 
ustanove.  

Socialna 
(iz/v)ključenost. 

D3 Mož je pač v službi, gre dopoldan v službo. Sin starejši je dopoldne v 
šoli. Midve s hčerko sva načeloma tisti čas, ali je na kakšnih 
terapijah, ali doma pač delava kakšne šolske stvari, ali imava 
kakšne obveznosti. Popoldne smo skupaj, ali gremo kam na izlet ali 
smo doma. Ali ima pa pač kakšne obveznosti spet vsak po svoje.  

Delitev dela: oče v službi, 
mati doma skrbi za OPP. 
Terapije, ustvarjanje, 
izleti. 

Prilagoditve  
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D4 Skozi smo skupaj, karkoli počnemo, dejansko počnemo skupaj.  Povezanost. 
Družina počne skupne 
dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 
 

D5 Mi smo zelo povezani. Pri nas se zajtrki začnejo skupinsko. Meni je 
tudi všeč pri naši družini, ko zjutraj vstanemo nas mož pocrklja in nam 
naredi vsem zajtrke, meni prinese v spalnico kavo zato, da me 
dvigne. Nismo popolni, se tudi skregamo. Tukaj bi upala reči, da imam 
mogoče srečo pri partnerju. Pri nas ob štirih ko pridemo domov, imamo 
skupaj kosilo in večerje so skupaj, pa zajtrki. Imamo tri obroke. Se mi 
zdi, da družina, redkokdaj je tako skupaj.  

Povezanost. Partnerja se 
dnevno opolnomočita z 
malenkostmi. Skupno 
obedovanje 

D6 Pri nas skupaj ne kuhamo kosila, skupaj se ne družimo, skupaj ne 
gremo na sprehode. Vsak po svoje.  

Individualno preživljanje 
prostega časa.  

D7 Mi imamo tak ritual doma, ko pridemo iz šole, da je to zmeraj tako, kaj 
je katera delala. Mi nič ne skrivamo. Če gremo kam, gremo, če ne 
gremo, ne gremo.  

Pogovori.  
Zaupanje in iskrenost.  
Skupno preživljanje 
prostega časa - izleti.  

D8 Največkrat, ko pride domov iz šole pojeva, počiva, če je naloga, jo 
naredi, potem pa greva na sprehod en krog, dva, potem pa nazaj 
domov.  

Skupno obedovanje. 
Prostočasne aktivnosti v 
naravi. 

D9 Super. Vsi ga imajo tako radi in zmeraj sprašujejo kdaj ga bom 
pripeljala. PP je še dodatno zbližala odnose.  

Pozitiven odnos družbe 
do OPP. 
PP vpliva na večjo 
intenziteto odnosov. 

Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D10 Ja tako bom rekla. Hči v šolo hodi kot se reče. Vozimo jo zjutraj tako 
okrog 9ih in ob dveh gremo po njo. To je tisti tak interval. Zdaj mož je 
profesor in ima specifičen urnik in mu ni treba zelo zgodaj zjutraj iti. 
Tako da imava ogromno časa za poklepetat. Jaz imam pač status 
gospodinje in se mi zdi, na začetku mi to ni bilo čisto enostavno to 
sprejeti, ampak danes pa tega ne zamenjam za nobeno drugo stvar. 
Tako da imamo veliko časa za te običajne družinske stvari, kot so 
družinski zajtrki, kosila in take stvari. 

Vključevanje OPP v 
vzgojno-izobraževani 
proces.  
Partnerja si vzameta čas 
za pogovor. Odpoved 
službe za skrb OPP. 
 

Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Prilagoditve 
DOPP.  

 
 

VD16: Pri katerih dejavnostih po vaših izkušnjah sodeluje celotna družina?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 S to boleznijo sedaj živimo vsi. Midva z možem se nenehno s to 
hrano okrog vrtiva. Sorojenca pa kdaj tudi pomagata ali kaj 
pripravita, kaj naredita.  

Družina je usklajena z 
OPP. 
Vsi člani družine 
zadovoljujejo potrebe 
OPP in skrbijo zanj. 

Z 
 
 
adovoljevanje 
potreb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 

D2 Veliko hodimo na sprehode. Skupaj delamo vse kar je 
gospodinjskega dela, dela na vrtu, hodimo na sprehode in nabiramo 
zelišča za čaje. 

Sprehodi, gospodinjenje, 
urejanje okolice, 
nabiranje zelišč. 

D3 Trenutno čisto vse skupaj bolj malo, ker tale naš sin najstniški ima 
neke svoje. 

Malo skupnega časa 
zaradi različnosti potreb 
članov družine.  

D4 Igra. Še vedno igra, čeprav normalno, sedaj že tudi učenje. Jaz sem 
pač starši, obadva, ki zahteva od njega, da se vnaprej pripravi pri 
učenju, ampak še vseeno gremo čez snov tako, da ga jaz sprašujem, 
on pa govori in potem je to tako vzajemno predajanje. Saj so v četrtem 
razredu, bodo deset let stari, no eni so že. Meni se zdi, mogoče 
nekateri so, ne vem. Jaz poznam svojega otroka in vem, da on se ne 
bo naučil, če ne bo imel suporta in podpore. Vem da ima spomin 
izredno močan, ogromno količino se lahko zapomne in mi je škoda. 
Tukaj mu obadva z možem kar precej podpore dajeva, mogoče bi se 
lahko reklo temu, da mu rit odnašava v končni fazi. Ampak lej, jaz 
mislim da je v osnovni šoli dosti od staršev odvisno. Seveda, tudi da je 
treba otroka naučiti se učiti, ampak saj to pride. 

Igra.  
Učenje 
Močan spomin. 

 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP. 

D5 To so sprehodi, pa zelo radi si privoščimo kakšen bazen. Na Sočo 
gremo zelo radi. Veš kaj imamo zelo radi, pa moj mož pravi, da sem 
nora. Jaz pa sin greva v banjo, si kupiva dva, tri indijančke. Sina dam v 
banjo v kopalno planičko, jaz si dam v kopalke. Moram biti zraven 
zaradi epi napada. In mu dam v roke indijančka. Potem pa rečem 
»Pridita, pridita pogledat.«, pa rečeta »Saj veva mami, koliko si nora«. 
Uživava. 

Sprehajanje, plavanje.  
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D6 Nikjer. Ni dejavnosti skupnega 
sodelovanja. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
I 
 

D7 Mi imamo tak ritual doma, ko pridemo iz šole, da je to zmeraj tako, 
kaj je katera delala. Mi nič ne skrivamo. Če gremo kam, gremo, če ne 
gremo, ne gremo. Odprto ji vse govorim. Ona meni vse pove, jaz 
njej vse povem. Tudi mlajša je tudi zdaj navajena tako, da ko pride iz 
šole pove, kaj je delala, kaj je jedla, kaj je pila. Tako je. 

Dnevni pogovori o 
občutjih in dejavnostih. 
Med odnosi vlada 
zaupanje.  
 

D8 Največkrat, ko pride domov iz šole pojeva, počiva, če je naloga, jo 
naredi, potem pa greva na sprehod en krog, dva, potem pa nazaj 
domov. 

Obedovanje, učenje, 
sprehodi v naravo. 

D9 Vsakodnevne stvari. Vsak dan smo skupaj. Moj sin gre za 4,5 ur v šolo, 
potem je doma. V bistvu je cel dan, vse vikende, vse dopuste, vse 
počitnice vse preživljamo skupaj.  

Celoten čas preživet z 
vsemi družinskimi člani.  

D10 Ja recimo to ane, hči je zelo rada sredi kuhinje, ker je lahko zraven 
in se dogaja. Najbolj normalno je, da sedi na tleh sredi kuhinje in mi 
moramo gledati, da je ne pohodimo. Zna recimo predal zapreti. Rada 
se igra z vilicami ali pa kaj takega. Zelo rada je zraven, kadar kaj 
počnemo, pa tudi pri drugih stvareh. Drugače pa kamorkoli. In jo 
zamotimo recimo z muziko, da je lažje, če je treba biti kaj tiho ane.  

Povezanost družine.  
Vključevanje OPP v 
dejavnosti družine. 
Glasba je strast OPP. 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP. 

 
 

VD17: Kaj menite, da vašo družino najbolj povezuje?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Smo čisto tako kot vsi ostali, nič kaj bolj posebnega. Mogoče ta skrb. 
Ravno tako se kregajo otroci med sabo kot pri ostalih družinah, kadar 
pa je kaj narobe, pa vseeno skupaj stopijo, kar je verjetno tudi v 
drugih družinah. 

Skrb.  
Razumevanje med 
otroci.  

 
 
 
 
 
 
Povezanost 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DINAMIKA 
DOPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
EC OPP 
 
5 

D2 Se mi zdi, da smo zelo povezana družina in kar delamo, delamo vse 
skupaj no. Tudi otroci so vedno vključeni v delo, ne glede na to, kaj 
počneva. Vse delamo skupaj. 

Povezanost članov 
družine. 
Preživljanje skupnega 
časa. Vključevanje vseh 
otrok v skupne 
dejavnosti. 

D3 Drugače pa imamo načeloma vsi ful radi naravo, da gremo ven na 
sprehod, na morje.  

Gibanje v naravi. 
Skupno preživljanje 
prostega časa. 

D4 Povezuje nas to…težko bi sedaj nekaj specifičnega, da bi neko 
dejavnost opredelila prav posebej, ampak mi smo dejansko skozi 
skupaj. Tudi recimo, mogoče je nesmotrna izbira časa, ko ga peljeva 
na dejavnost. S plavanjem se intenzivno ukvarja, ker je to edini 
šport, kjer on zaradi svojih kolkov si lahko da duška koliko hoče, 
in leta in leta ga voziva na plavanje. Gremo skupaj. Čeprav bi jaz 
recimo lahko ostala doma, pa kaj naredila tisti hip. Skozi smo skupaj, 
karkoli počnemo, dejansko počnemo skupaj.  

Potrebe OPP.  
Skupno preživljanje 
prostega časa. 

D5 Sinov smeh, pa od hčere. Meni gredo velikokrat solze v oči, ko mož 
prinese sina gor in hči priteče in reče »Kje si moja žabica, kako 
dišiš po tetkah, ja katera te je pa šminkala?«. In tudi on pokaže, jo 
objame in ona njega. To pa res, brez pretiravanja.  

Dobra volja OPP in 
sorojenca. 
Naklonjenost. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 

D6 Ne bi vedela.  Brez posebnosti Povezanost 
DOPP. 

D7 Bolezen nas je povezala recimo 40%, ampak ljubezen, toplina pa 
ostalo…Ne vem, ona zmeraj reče, »jaz, ko se bom poročila bom pri 
mamici«. Mama je mama. Meni je zdaj edini osebni suport v Sloveniji 
ona. Zdaj sem jaz zbolela. Jaz zdaj njo rabim in ona je zdaj pri meni. 
In ona mene zdaj vse. In ko sem prvič bila po operaciji, morala bi biti 6 
tednov na berglah, bila sem 2 tedna. 

PP otroka. 
Navezanost OPP na 
starše. 
Medsebojna pomoč 
članov družine.  

Povezanost 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D8 Naloga, obed, sprehod. Skupno urjenje šolskih 
strategij, obroki, stik z 
naravo. 

 
 
Povezanost 
DOPP. 
 

D9 Joj, kakšna vprašanja. Ne vem, če ne ravno moj sin. OPP. 
D10 Povezuje nas nedvomno vse to, da za hčerko vsi skrbimo.  Skrb za OPP. 

 
 

VD18: Kaj po vašem mnenju vašo družino najbolj razdvaja?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Nič. Ni razdvojenosti. Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN

D2 Mogoče se sorojenca kdaj čutita zapostavljeno, ali pa tko v smislu, 
OPP več dovoliš, OPP ni treba delati toliko veliko, ampak jima kar lepo 
razložim, da ena stvar je to, da OPP pač toliko mlajša in ne zmore 
toliko dela/obveznosti kot starejši, ki je 11 let star, in se lahko več 
časa igra. Da bi pa dajala prednost OPP samo zato ker slabo vidi, to pa 
ne. Trudim se, da ne delam razlik med njimi. 

Sorojenci OPP občutijo 
zapostavljenost zaradi 
različnih zahtev in 
pričakovanj staršev. 
Trud za pravičnost med 
otroci. 

Razdvajanje 
družine. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
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D3 Logistika večinoma, pa finance. Ker je veliko stvari, k je otrok težko 
gibalno oviran, veliko stvari na žalost sami financiramo in potem če 
hočeš omogočiti družini, da se ti kaj dogaja. Sej če bi bili mi, da bi nam 
bilo v redu da smo skozi doma in se imamo radi potem ja….ampak če 
bi pa rad, da se ti še kaj dogaja, so pa tukaj finance, potem tukaj 
se potem razdvaja. Odvisno koliko nam rata.  

Logistika. Plačljivost 
pripomočkov za OPP. 
Zmanjka denarja za 
prostočasne aktivnosti. 

Razdvajanje 
družine. 

JE DOPP 
 
1-7, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
7 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
8 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
10 

D4 Ne, zaenkrat še ne. Edini čas, ki si ga z možem vzameva zase je 
šport, on gre na svoj šport, jaz grem na svoj šport. Otrok je navajen 
relativno zgodaj hoditi spat, že od nekdaj. No zdaj ne več. Tako da sva 
vedno imela večere zase. Skozi skupaj, ampak še vedno dosti časa 
kvalitetnega in za naju in za najine potrebe, tako da nekako smo znali 
to.  

Šport.  
Skupno in kvalitetno 
preživljanje večerov. 

Povezanost 
DOPP. 

D5 Niti ne, edino hudo mi je, ko si hči in mož nekaj želita »Mami danes je 
pa to in to srečanje, ali gremo tako, da greva midva z očijem s 
kolesom, vidva pa pojdita z avtom gor.« Potem se pa jaz pozanimam, 
ali lahko pridem z avtom gor, ali je klančina. Potem pa rečejo »ne, 
da so pa stopnice.«. Potem pa reče mož »Bova pa doma pri tebi«. 
Kot mama hočem da onadva uživata. Sicer greva midva potem v Tivoli, 
mož hči vzame. Saj si vzamemo fraj, ampak nismo skupaj. Želim pa 
si, da gresta vsaj onadva. Moram pa priznati, da hči je bolj očijeva 
ljubica, sin je pa bolj moj. To pa je. S tem, da ne delamo razlike. Ker 
ona je taka »Mami, midva z očijem greva v trgovino, ali kaj rabita, 
žabica, ali kaj rabiš?« Ona bo vedno ali mu bo Milko, točno ve kaj 
je in česa ne, meni zelenjavo, čeprav ne vem od česa se toliko redim. 
OPP pa vedno nekaj. Potem gresta pa z očijem vedno po šopingu 
na kapučino. Pri družinski dinamiki, če bi zdaj moža vprašala bi pa 
rekla, da smo omejeni. To je pa to, ko ne moreš iti. Mi bi šli tako vsi radi 
v hrib, pa ne moreš iti. Spremenilo se je to, k ne moreš na določeno 
stvar, na primer potovanje, ker tam nimajo dvigala. Ovire razne tudi. 

Arhitektonske ovire 
onemogočajo skupno in 
aktivno preživljanje 
prostega časa.  
Preživljanje prostega 
časa s starši. 
Ljubeznivost in 
ustrežljivost. 
 

 
 
Razdvajanje 
družine. 
Potrebe 
sorojencev OPP. 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

D6 Od smrti moža smo bolj razdvojeni. To so veliki razlogi, da smo se 
tako. To so takšne težave, da bi človek moral roman napisati. Mogoče 
ima kdo podobno, ampak pri nas je to katastrofa.  

Razdvojenost zaradi 
odsotnosti enega starša.  

Razdvajanje 
družine. 

D7 Ona meni vse pomaga, rihta. Razdvaja nas edino to, na primer da 
nismo skupaj, da je zaradi bolezni ona v bolnici. In če se skregamo, 
pride do diskusije in zvečer smo spet skupaj, mami in hčerke. Ni zdaj 
nekaj, ki bi nas res razdvajalo. Lačne smo bile, pa smo zdržale, pa 
smo delile. Zmeraj smo se prilagajale. Pa to je sramota reči v 21. 
stoletju, da smo bile lačne. Zmeraj se obrnem na Karitas, na kogarkoli 
in rečem »Lačna sem, dajte mi«. Zdaj je tudi odprta Ljudska kuhinja, 
velikokrat grem dol vzet hrano. Ne morem reči da nas je nekaj 
razdvojilo, samo ta bolezen. 

Zdravljenje OPP v 
ustanovi onemogoča 
klasične interakcije v 
DOPP. Prepiri v DOPP. 
Manjko hrane in financ. 
Živila. 
 

Razdvajanje 
družine. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D8 Rada bi šla z njim kdaj na izlet, na kakšno morje, da bi šla skupaj.  DOPP več aktivnega 
preživljanja prostega 
časa. 

Potrebne 
spremembe. 

D9 Včasih mogoče tudi moj sin.  OPP. Razdvajanje 
družine. 

D10 Imam moža, ki je povsem predan svojemu poklicu in delu. In zdaj če 
bi jaz njega preveč obremenila zanjo, pa tudi z drugimi stvarmi, bi 
bil v stiski. Tako da moram zelo skrbeti zato, da nekako vse vzamem 
nase takih stvari, ki mu ne pašejo. Recimo moj mož ne pokaže kateri 
avto bomo kupili, ali pa kaj bomo pri stanovanju naredili, to so običajno 
moške stvari. Na en način nas je specifiziralo na te vloge. Tako da 
imamo izrazito moško-žensko delitev dela. To mogoče. 

Moška vloga skrbi za 
finance. 
Ženska vloga skrbi za 
OPP. 
Mati prevzema vse skrbi 
in odgovornost glede 
OPP nase, da mož ni 
obremenjen. 

 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

 
 

VD19: Kdo in na kakšne načine pomaga pri skrbi OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 V šoli so zelo razumevajoči, tako da ima dieto in ena gospa tam 
vedno pogleda da popije tisto hrano oziroma jo poje. Drugače pa 
samo opozorimo karkoli dela ali pa kjerkoli je, da probamo čim več 
ljudem povedat, kaj se mu lahko zgodi in kako pomagat. Doma pri 
pripravi hrane sodelujemo vsi. Sedaj je pravzaprav že toliko star, da 
v glavnem kar sam skrbi, mi pa ga malo nadzorujemo. 

Prilagojenost in podpora 
izobraževalnih institucij 
za OPP.  
Osveščanje okolice o PP 
otroka in o ustreznem 
odzivanju.  
Sodelovanje vseh članov 
družine pri pripravi 
obrokov za OPP. 
Spodbujanje 
samostojnosti OPP.  

 
Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Prilagoditve 
DOPP.  
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

SOCIALN
A MREŽA 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1-3, 5-10 
 
 

D2 Midva z možem si razdeliva. Porazdelitev vlog med 
staršema. 

Prilagoditve 
DOPP. 

D3 Večinoma midva z možem. Finančno pa nama pomagajo oboji 
starši, tudi z varstvom recimo. Jaz sem itak večinoma skozi z njo, pa 
mož ki pride popoldne iz službe jo tudi nahrani, tudi previje. 

Pomoč sorodstva pri 
zadovoljevanju potreb po 
varnosti. 
Moški je v službi, ženska 
skrbi za OPP. 
Starševska porazdelitev 
skrbi za OPP. 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Prilagoditve 
DOPP. 
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D4 Zdaj že skrbi sam, čeprav ga vedno opozarjamo »ne skači toliko, 
počasi«. Še vedno ga opozarjamo, še vedno ima spremljevalca v 
šoli, tako da na ta način.  

Spodbujanje 
samostojnosti OPP. 
Spremljevalec OPP. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Nabor prejetih 
storitev. 

 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 3, 4, 5, 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 8 

D5 Vsi. Jaz sem vedno tako rekla, zjutraj imam jaz sina čez ker mi gre 
hitreje, zvečer ga ima pa mož. Mož ga previje, namaže. Sem zelo 
sitna, vedno sem morala na začetku kar ugasniti televizijo in narediti 
red. Parkrat se je zgodilo, ko so bili obiski, da smo izpustili nego 
zob, potem smo pa rekla »Oči, tukaj se pa konča, ne bom rekla da 
morajo iti, zdaj sva se tako navadila, da en od naju klepeta, drug sina 
nese v sobo, se privije. Če so obiski iz njegove strani sem tok fer da 
grem jaz sina, če pa iz moje pa on. Tako se menjava.  

Časovna razporeditev 
nalog zadovoljevanja 
potreb OPP med člani 
družine. 
Izmenična skrb za OPP 
glede na potrebe 
situacije. 
Prilagajanje okolici 
onemogoča 
zadovoljevanje potreb 
OPP. 

 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D6 Sama sem pri vsem. Kuham, perem, čistim. Nikogar nimam, sama 
sem v vsem.  

Na materi je vsa skrb za 
gospodinjstvo in OPP. 

 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
 

D7 To glavno kar je, skrbim jaz. Potem pa tudi to, starejša točno ve, če jo 
astma, če jo to, tisto, ve, kako si pomagati, dokler ne pridejo reševalci 
in jaz. Ker jaz sem vse to njo naučila, ker mora znati, če jo bolezen 
prime doma, če je z mlajšo, sem tudi tamalo naučila, da jo ne 
popade panika. Tamlajša ve, če se karkoli zgodi, da pokliče rešilce, 
njihovo in mojo številko že vse ve.  

Skrb matere za OPP.  
Po potrebi sorojenci OPP 
poskrbijo za OPP. 

D8 Jaz sem pol skrbnica, jaz sem ga dobila. Sama sva zase, pri meni je. 
Oči samo plačuje preživnino. Nimam veliko pomoči. Edino kar mi 
sociala pomaga.  

Porazdelitev materialne 
(oče) in čustvene (mati) 
vloge skrbi za OPP. 
Socialni prejemki. 

Prilagoditve 
DOPP. 
Razdvajanje 
Nabor prejetih 
storitev. 

D9 Mož. Medsebojna pomoč 
staršev.  

 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
 

D10 Vsi družinski člani. Tudi sin jo veliko vozi gor v šolo. Pa za kake 
sprehode in za vse te terapevtske zadeve sem v glavnem jaz. Ja v 
bistvu tako ane. 

Sodelovanje vseh članov 
družine.  
Sorojenec OPP skrbi za 
transport v šolo. Gibanje 
in terapije v domeni 
matere. 

 
 

VD20: Kako se počutite v vsakdanjem izzivu s PP otroka?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Dosti bolj naporno je vse skupaj. Mi recimo dvakrat ponoči 
vstanemo. To je nekaj na kar ne vem, če se bomo kdaj navadili. 

Zadovoljevanje potreb 
OPP je izziv.  

Zadovoljevanje 
potreb. 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 3, 5, 6, 
8 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
DOPP 
 
2, 5 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 10 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 

D2 Zdaj se mi zdi, da je to čisto v redu. Ko enkrat sprejmeš oziroma se 
spoprijazniš s tem, da bo OPP imela določene omejitve, da določenih 
stvari ne bo mogla samostojno. Zdaj se mi zdi da ni nič takega. 

Sprejemanje PP v DOPP 
krepi družbeno 
sprejemanje OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključenost. 

D3 Meni to sedaj, ko je ona 10 let stara ni to nič kaj posebnega več. Prej 
ko je bila manjša pa pač imaš ja, traja nekaj časa, da se navadiš.  

Težave s sprejemanjem 
PP otroka. 

Lastnosti staršev. 

D4 Zdaj že živimo s tem. Na začetku sva bila izredno obremenjena, ali 
bodo dosti poskrbeli v vrtcu, ali bodo dosti poskrbeli v šoli. Kolki niso 
poškodovani, rehabilitacija je praktično skoraj že 100 % uspela. 
Tako da ja, z vsem tem igranjem, opozarjanjem, pretiravanjem, smo 
dosegli svoje. Skoraj že.  

Uspešnost terapij. Zadovoljstvo s 
procesom 
pomoči. 

D5 Napadi so grozni. To bi moral človek videti. Vsak otrok ima drugačne 
napade. Napadov je ogromno oblik. Naš sin se zadere tako 
»uaaaa«, gre v obliko črke c, in ta napad je ful trd. Potem je potrebno 
napad gledati koliko časa je, ali je to dve minuti. Če ni dve minuti, 
moraš ustavljati z epi statusom, ko se da injekcija v usta. Zdaj odvisno 
od napada, enkrat so tok močni, enkrat ne, kako usta odpret, ker jih 
tudi premakniti ne moreš. Potem mi je pa hudo, ko to popusti, mi je pa 
hudo, in mi pridejo solze v oči, ker ga bolijo mišice stoka, ker ta 
otrok ne zna povedati. Takrat ga stisnem k sebi, ga masiram. Za 
vsak napad si dnevnik pišem, vsak napad je drugačen. Včeraj je imel 
zelo modra usta, si zapisujem zato, da bom lahko nevrologa vprašala 
kaj je to. Najslabši napad je bil, ko še nisem bila tako dobro poučena, 
zdaj že vem, v tunelu na Celovški, ko sem zablokirala cel tunel. 
Takrat je hvalabogu Dars prišel, ljudje so mi pomagali. Težko je bilo 
spopadat se v tunelu, sin je zadaj sedel, jaz pa za volanom na cesti. 
Takrat mi je bil največji izziv. V končni fazi sem pa rekla, wow, kaj sem 
zmogla vse naresti, čeprav so bili tudi drugi tukaj. Ta moj spopad je pa 
tako, se mi zdi, da se pomirim, če grem na sprehod, da se med potjo 
zjokaš in daš to negativno bolečino ven in si rečeš »Saj jutri je 
nov dan«. 

Narava bolezni, kjer je 
potrebno blažiti in lajšati 
posledice. Evidenca 
različnih stanj OPP za 
pridobitev mnenja in 
podpore. 
Potrebno opogumljanje 
samega sebe. Bolečina 
staršev ob pogledu na 
otrokovo trpljenje. 
Pomoč ljudi na cesti. 
Aktivnosti v naravi 
pomirjajo.  
Stalna pripravljenost za 
pomoč OPP. 

 
 
 
 
 
Razumevanje 
pojma OPP. 
Lastnosti staršev. 
Socialna opora. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D6 Moja so občutja taka, da me kaznuje Bog tako pač, kot mora biti in 
sem dolžna to izpeljati do konca. Zaradi tega me glava boli, jokam 
preveč, krče imam. Leta 2010 sem imela hudo operacijo zaradi raka. 
Za zjokat se mi je bilo, brez apetita sem bila, kljub temu sama v 
vsem, pospravljanju stanovanja, 84m2 ni malo.  

OPP je kazen.  
Jokanje, glavoboli, krči, 
neješčost in rak.  
Skrb za stanovanje samo 
na materi 

Razumevanje 
pojma OPP. 
Lastnosti staršev. 
Zadovoljevanje 
potreb 
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D7 Ona je zelo močna, zaradi tega je prehitro odrasla. Zdaj, jaz vsako 
jutro molim k Bogu, da mi je dal možnost, da še en dan preživi. Jaz ne 
živim tako kot sem pred 20 leti za prihodnost, za naprej. Jaz zdaj živim 
za danes, za jutri. Ker jaz ne vem, kaj bo jutri. Moram, nimam kaj. 
Takole je in gremo naprej. Jaz si vsako jutro rečem »Gremo naprej« 
Samo naprej.  

Močan karakter. 
Optimizem. 

Lastnosti OPP. 
Lastnosti staršev: 

 
5, 6, 7, 9, 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
10 

D8 Da ne bi bila bolna, sedaj imam še ledvične kamne, ne bi bilo 
problema in težav. Sedaj še nimam prave moči, da grem z njim ven. 
Nimam take moči, kosti, noge me ne zdržijo. Včasih rečem »Kar pojdi 
sam.«, ker ne morem jaz. On lahko hodi, teče, jaz pa ne morem. Prej 
sva šla v naravo, na Šmarno goro sva hodila, sva si gor prinesla malico 
in vse, sva sedela, gledala. Niti nimam denarja, da bi šla kam, na 
morje, niti fizično ne zmorem.  

Psihična in fizična 
nemoč. 
Finančni manjko 
onemogoča aktivni prosti 
čas za DOPP. 
Slaba fizična 
pripravljenost staršev. 

Lastnosti staršev. 
Razdvajanje 
družine. 

D9 Veš kaj, z leti je veliko lažje. Pa če sprejmeš, sprejeti moraš. To je 
bistvo vsega, da sprejmeš otroka takšnega kakršen je.  

Pomembnost sprejetja 
PP. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 

D10 Zdaj v bistvu je tak ane, ko smo se vsega navadili, je to fajn. Jaz sem 
bila, jaz sem imela kar stisko vse to sprejeti. Saj sem rekla prej, faks 
ni bil dokončan in tako naprej. Ampak sva se z možem priključila 
neki skupini za samopomoč, v terapevtsko skupino, ker se mi zdi 
da mi je pomagalo, da sem lažje sprejela, prvič, sem mi zdi zelo 
pomembno. Drugo pa, da sem sprejela vlogo gospodinje in da smo 
nekako ostali normalni.  

Stiska. 
Nedokončano 
izobraževanje. 
Odpoved službi in vloga 
gospodinje. 
Terapevtska skupina 
Skupina za samopomoč.  

 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Prilagoditve 
DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 

 
 

VD21: Kakšne so vaše izkušnje z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja zaradi OPP, za zadovoljitev potreb članov družine?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Mi lahko združujemo oboje, poklicno in družinsko življenje. Oba 
sva v službi. Zaradi OPP meni ni potrebno dežurati, kar pa ni čisto 
uradno. Gre le za razumevanje nadrejenih, da mi ni treba. Lahko bi 
me pa sedaj poslali in bi morala. 

Uspešnost združevanja 
poklicnega in 
družinskega življenja. 
Oba v službi. 
Razumevanje in časovna 
prilagojenost dela v 
službi staršev OPP. 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Prilagoditve 
družbe. 
 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 3, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1-3, 5-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
DOPP 

D2 Tukaj je mogoče prednost, da delam na terenu in imam precej proste 
roke pri oblikovanju svojega urnika. Mož pa je samozaposlen, tako da 
tudi lažje pokombinirava, kdo jo bo peljal v Zavod v Ljubljano. Nekih 
posebnih opravkov z OPP nimava. 

Samozaposlitev.  
Prilagoditve 
DOPP. 
 

D3 Zelo je težko. Jaz sem sicer končala potem neko višjo strokovno šolo. 
Vmes je bila ona. Službe ne dobim, sploh je ne iščem, ker sem pol 
leta najmanj z njo doma, zdaj pa sploh. Mož pa sicer ima službo.  

Mati doma, oče v službi. 
Mati ne dobi službe 

Prilagoditve 
DOPP. 
Razdvajanje 
DOPP. 

D4 Podaljšanje porodniške za 9 mesecev po porodu, drugače pa ne. 
Tudi mož je v javni upravi, državnem podjetju. Službe so od sedmih do 
treh. Kar se bolniških tiče, kar se nege tiče, ali pa spremstva, 
nikoli niso komplicirali ne pri meni, ne pri njemu, tako da kar se tega 
tiče, so nama šli naproti.  

Podaljšana porodniška. 
Razumevanje službe za 
zadovoljevanje potreb 
OPP. 

Nabor prejetih 
storitev.  
Prilagoditve 
družbe. 

D5 Zelo. Mi ko smo se preselili, sem nastopila v novo službo. Zelo zelo mi 
je bilo moreče, nova služba, šef me je dal šolo za turistiko, to sem 
končala, potem sem se pa z njim morala vsesti, ker meni to ni šlo. Na 
onkološkem mi je mama ležala, na pediatrični pa sin. In sem rekla 
možu, da tako ne gre. Jaz svojega šefa, čeprav sem bila dve leti pri 
njemu, me je bila groza zjutraj poklicati pa rečt, sin ima spet napade. 
Potem sva se usedla, pogovorila. Rekla sem mu, da bom dala 
odpoved, ker se mi zdi zelo nefer, da ga vlečem tako. Nekaj časa že 
gre, ko je pa tu mesec in več…potem sva se doma z možem 
pogovorila, da bom doma ostala. Je šok. Še zmeraj mi delodajalec 
reče, ko boš lahko pridi pomagat. Mi je pa všeč, da imam en 
odnos in lahko pridem k njemu in delam. Tako, me plača po uri. Sej 
ne zahtevam veliko, pač ne dobim povrnjenih stroškov, grem v minus, 
ampak veš kaj, meni je dobro, da nisem doma, da ne gledam tašče.  

Mati doma, oče v službi.  
Razumevanje in posluh 
delodajalca. 

 
 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
Prilagoditve 
družbe. 

D6 V tovarni Zmaj sem bila tehnološki višek. Šla sem na Zavod in nisem 
dobila službe. Niso mi je dali, potem so bili otroci v vrtcu in morala 
sem biti pri njih. Od takrat sem doma.  

Mati ostane brez službe. Prilagoditve 
DOPP. 

D7 Ne. Ni mi bilo potrebno usklajevati, ker sem malo delala. Nisem mogla 
delati. Iskala sem pomoč naokrog. Noben te ne bo vzel…Mene so 
prvo vprašali koliko imam otrok, ali je otrok bolan. Jaz morem reči 
da je bolan, ne morem lagati. Njihov odgovor je bil »Aja, vi boste 
veliko na bolniški, vi boste to, vi boste to«. In jaz sem zmeraj 
izpadla.  

Brez službe.  
Nezaposlenost staršev 
OPP, saj predstavljajo 
breme za delodajalca. 

Prilagoditve 
DOPP. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

D8 Od začetka, ko sem sina rodila, dokler ni začel v šolo hoditi, sem bila 
skozi z njim. Službi in vsemu sem se odpovedala.  

Odpoved službi za skrb 
OPP. 

Prilagoditve 
DOPP. 

D9 Ja seveda. Jaz sem ostala doma, ker to ne gre. Tolikokrat k 
zdravniku, tolikokrat bolnica. Vsega polno. Ne vem kdo bi me gledal 
sicer v službi s temi stvarmi. Čeprav s tem, kar mi dobimo, se komaj da 
preživeti, ali pa se sploh ne da. Mož ima v službi tako fajn, da je sam, 
privat pri družini, tudi zaradi dopusta ni problema.  

Mati doma, oče v službi.  
Odpoved delovnega 
razmerja zaradi skrbi 
OPP. 

Prilagoditve 
DOPP. 
Razdvajanje 
družine. 
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D10 Jaz sem ostala doma, mož pa ni karierist, ampak ima neko svoje 
poslanstvo. Lani je izdal eno knjigo tako. Če ga jaz ne bi podpirala pri 
tem, bi skreiral recimo najin odnos in ne vem kaka scena bi bila. Je pa 
dejstvo, da zdaj se vidi vložek v tisto, da smo se nekako v to ujeli. In 
zdaj imam jaz tudi čas in energijo in lahko delam stvari, ki so tudi 
recimo. Nisem zaposlena in pred leti sem našla čas, da sem izdala 
učbenik za slovenščino v prvi triadi osnovne šole. Zdaj se ukvarjam s 
projektom v zvezi s slovensko spravo, kar pomeni, da imam tudi čas za 
take stvari, ki niso ne del družine, ne del hčerke, ampak da je neki 
mojega. Po mojem je to znak, da sem se nekako ujela.  

Odpoved službi zaradi 
skrbi OPP. 
Mati podpora očetovi 
karieri in sama skrbi za 
OPP 

Prilagoditve 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
7 

 
 

VD22: Kako po vašem mnenju člani družine zadovoljujejo svoje potrebe?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 V glavnem kar vsi. OPP še najmanj. Sedaj je toliko star, pa bi rad šel 
s prijatelji, da bi prespali kje, pa pač ne more, ker mu noben ponoči 
ne bo dajal tiste hrane. 

Družinski člani OPP 
zadovoljujejo potrebe. 
Nemoč zadovoljitve 
socialnih potreb. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
7 
 

D2 Zdaj se mi zdi da vedno boljše. Na začetku, dokler je bila OPP 
majhna, je bila mogoče težava v tem, da so bili sorojenci majhni. Je 
bilo pač veliko dela, tako kot v vsaki družini ki ima pač tri majhne 
otroke. Težje si vzameš čas zase, bodisi mož, bodisi jaz. Res si 
včasih preutrujen, bi rabil zase uro časa, da bi si baterije napolnil, pa 
si ne moreš vzeti tega časa. Zdaj ko so otroci tolikšni in toliko 
samostojni, se mi pa zdi, da si lahko vsak vzame zase tisti čas, ki 
ga potrebuje, ga preživi sam, na svoj način in se takrat mogoče tudi 
napolni. 

Z leti se zadovoljevanje 
potreb izboljšuje.  
Manjko časa zase, 
preutrujenost.  

Zadovoljevanje 
potreb. 
Razdvajanje 
družine. 

D3 Se prilagajamo eden drugemu.  Prilagajanje drug 
drugemu. 

 
 
 
 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D4 Na začetku smo se čisto podredili otroku, absolutno, popolnoma, 
jaz sploh. Jaz sploh nisem čutila sploh nobene potrebe po drugem, 
kot da se popolnoma posvetim, čim več informacij, čim več….tako 
naprej. Mož si je tu pa tam vzel čas za svoj tek, ampak to ponavadi je 
bilo itak izven tega časa, ko je bil otrok pokonci. Ja, čisto smo se 
podredili. Edini čas, ki si ga recimo z možem vzameva zase je 
šport. On gre na svoj šport, jaz grem na svoj šport. Otrok je 
navajen hodit relativno zgodaj spat že od nekdaj, dobro zdaj ne več. 
Tako da sva midva imela vedno večere čisto zase. Skozi skupaj, 
ampak še vedno dovolj časa kvalitetnega in za naju in za najine 
potrebe, tako da nekako smo znali to. 

Partnerski odnos 
nezadovoljen. Totalna 
podreditev OPP. 
Urnik družinske dinamike 
omogoča zadovoljitev 
potreb. 

D5 Mi zmoremo. Pri nam mi mož zmeraj reče »Ah mami, ti si ena taka 
gonilna sila, ti boš že nekaj najdla.« Mi je pa tudi všeč, da zmoreva 
skupaj.  

Sodelovanje staršev 
vpliva na opolnomočenje 
in zadovoljevanje vseh 
potreb. 

D6 Ne. Od kje, saj nimajo. Kot prvo nimamo svojega nič, ne zemlje, ne 
hiše. Tudi ko mi je mama umrla, sedaj ko pridem na tuja vrata. 
Nimamo nikamor za iti. Pogrešajo očeta, jaz za njih nisem oče, sem 
mama. Težko je s takšnimi otroci. Tudi hčerka ima še danes težave. Ni 
jima dobro. Ne morem opisati kakšne so to težave. Ni jima dobro, to ni 
nikakršno življenje. Otroci so cele počitnice doma, tudi na morje ne 
gredo s kakšno skupino. Prijavim jih, ampak ne gredo. Prvi trije otroci 
so šli, še ko je bil mož živ. Znali so se zabavati, dokler je bil mož živ. 
Ampak ostali štiri pa ne, to so glavne težave. Ne morem jim 
pomagati.  

Brez lastnega doma. 
Manjkajoča prisotnost 
očeta.  
Manjko materialne in 
socialne varnosti. 
Občutek nemoči.  

 
Razdvajanje 
družine. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti staršev. 

D7 Ne. Jaz si najbolj želim zdravja, ampak vem, da je to nemogoče. 
Ampak takole da bi, meni je najhujše to »Mami, ali bomo šli kaj na 
dopust, mami, kdaj bomo šli na morje? Ali bomo šle na izlet?«. To je 
meni najhujše. Ali ko sta Božič in Novo leto. Ona je zdaj velika in jo 
tretirajo kot odraslo osebo. Ta moja mlajša je 7 let stara in starejša 
pravi »Zakaj dobi za Božička, zakaj darila?« Toliko pa se potrudim, 
da ji ali malenkost vzamem, ali na Zvezi prijateljev mladine mi oni 
pomagajo, kao prinesel je Dedek mraz ali Božiček. Takole.  

Zdravje. 
Premalo financ 
onemogoča 
uresničevanje socialnih 
potreb.  
Obdarovanje Zveze 
prijateljev mladine. 

Potrebne 
spremembe. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D8 Odvisno koliko dobiš, kaj dobiš, težka je. Ne. Nezmožnost.  
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D9 Po eni strani jih, po drugi strani pa ne, ker je povezan v bistvu vse s 
financami. Kaj ne uspemo vedno?  

Zadovoljevanje potreb je 
odvisno od 
razpoložljivosti financ. 

D10 Ta moment v polnosti.  V polnosti. 
 
 

VD23: Na kakšen način usklajujete družinske obveznosti?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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D1 Mi lahko združujemo oboje, poklicno in družinsko življenje. Oba 
sva v službi. Zaradi OPP meni ni potrebno dežurati, kar pa ni čisto 
uradno. Gre le za razumevanje nadrejenih, da mi ni treba. Lahko bi me 
pa sedaj poslali in bi morala. 

Oba zaposlena. Uspešno 
usklajevanje poklicnih in 
družinskih obveznosti.  
Razumevajoč odnos 
delodajalca. 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Socialna opora. 

 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1,2, 4, 6-8, 
10 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 9 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
3, 5, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 9 

D2 Tukaj je mogoče prednost, da delam na terenu in imam precej 
proste roke pri oblikovanju svojega urnika. Mož pa je 
samozaposlen, tako da tudi lažje pokombinirava, kdo jo bo peljal v 
Zavod v Ljubljano. Nekih posebnih opravkov z OPP nimava. 

Služba prilagaja 
potrebam OPP. 
 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D3 Službe ne dobim, sploh je ne iščem, ker sem pol leta najmanj z njo 
doma, zdaj pa sploh. Mož pa sicer ima službo. 

Odpoved službi zaradi 
nege in skrbi OPP. 
 

 
Prilagoditve 
DOPP. 
 

D4 Na začetku smo se čisto podredili otroku, absolutno, popolnoma, jaz 
sploh. Jaz sploh nisem čutila sploh nobene potrebe po drugem, kot 
da se popolnoma posvetim, čim več informacij, čim več….tako naprej. 
Mož si je tu pa tam vzel čas za svoj tek, ampak to ponavadi je bilo 
itak izven tega časa, ko je bil otrok pokonci. Ja, čisto smo se 
podredili. 

Absolutna podrejenost 
OPP onemogoča 
zadovoljevanje potreb 
staršev. Družinska 
dinamika podrejena 
OPP.  
Iskanje informacij. 

Zadovoljevanje 
potreb.  
Informiranost 
DOPP.  

D5 Lahko bi zdaj rekla, zdaj ko sem doma, bom sama hodila po bolnicah. 
Ne! Kadar imam kakšen pregled rečem možu, naj vzame dopust, 
jaz ga ne morem sama tam vse. In kamor greva, greva skupaj. 

Medsebojno sodelovanje 
in podpora staršev pri 
skrbi OPP. 

 
Prilagoditve 
DOPP. 

D6 Težko. Žalostna sem, slabotna. Ne govorim veliko z njima. Žalost in slabotnost. 
Komunikacijski tremor 
med starši in sorojenci 
OPP. 
 

 
Lastnosti staršev. 
Razdvajanje 
družine. 

D7 Ne. Ni mi bilo potrebno usklajevati, ker sem malo delala. Nezaposlenost staršev 
OPP prinaša vso 
usmerjenost v družinsko 
življenje. 
 

 
Povezanost 
DOPP. 

D8 Ja. Zdaj pa moram reči, da nama en mesec gre počasi lepo. In 
pogovarjava se, dogovarjava, me razume. Ko mu povem »Danes pa 
nimam denarja«, reče »pa nič pa drugič«. Prej na začetku pa je bilo 
hudo, »Zakaj nimaš, kako nimaš, pa jaz bi to, pa…« 

Pogovarjanje in 
oblikovanje rešitev.  
Nemoč zadovoljitve 
materialne potrebe po 
varnosti zaradi finančne 
stiske. 

 
Povezanost 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D9 Jaz sem ostala doma, ker to ne gre. Tolikokrat k zdravniku, tolikokrat 
bolnica. Vsega polno. Ne vem kdo bi me gledal sicer v službi s temi 
stvarmi. Čeprav s tem, kar mi dobimo, se komaj da preživeti, ali pa 
se sploh ne da. Mož ima v službi tako fajn, da je sam, privat pri 
družini, tudi zaradi dopusta ni problema. 

Obstoječe storitve 
pomoči so zgolj za 
preživetje. 
Razumevajoč odnos 
delodajalca. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Socialna opora. 

D10 Jaz sem ostala doma, mož pa ni karierist, ampak ima neko svoje 
poslanstvo. Lani je izdal eno knjigo tako. Če ga jaz ne bi podpirala pri 
tem, bi skreiral recimo najin odnos in ne vem kaka scena bi bila. Je pa 
dejstvo, da zdaj se vidi vložek v tisto, da smo se nekako v to ujeli. In 
zdaj imam jaz tudi čas in energijo in lahko delam stvari, ki so tudi 
recimo. Nisem zaposlena in pred leti sem našla čas, da sem izdala 
učbenik za slovenščino v prvi triadi osnovne šole. Zdaj se ukvarjam s 
projektom v zvezi s slovensko spravo, kar pomeni, da imam tudi čas 
za take stvari, ki niso ne del družine, ne del hčerke, ampak da je 
neki mojega. Po mojem je to znak, da sem se nekako ujela. 

Medsebojno podpiranje 
staršev OPP za 
preživetje partnerskega 
odnosa. 
Domača skrb za OPP 
omogoča zadovoljitev 
potreb po 
samouresničitvi. 

 
 
 
Povezanost 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 

VD24: Kako doživljate izziv, da imate člana DOPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Gre za izziv, ki ni, da bi si ga človek izbral. Tisti, ki pa takšnega otroka 
ima, pa pač živiš tako kot je. 

Soočanje z izzivi. Zadovoljevanje 
potreb. 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 3, 5-10 
 
 
 
 
 
OPP 
 
2, 4, 8, 10 
 
 
 
 
 

D2 Ob sporočeni novici šok. Danes pa ne dojemam hčerke kot OPP. Šok.  
Drugačnost. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Razumevanje 
pojma OPP. 

D3 Tako da prva stvar kar je bila, sem mogla jaz, oziroma eden je moral 
ostati doma z njo. Na začetku je bila zelo bolna, tako da smo bili več 
ali manj prvih par let skozi po bolnicah. Sin je bil pa v vrtcu, pri 
dedkih, babicah, prijateljih, da smo bili lahko z njo. Mož pač v 
službi, pa doma, pa v bolnici… 

Odpoved službe matere 
za skrb OPP. Mož služi 
denar. 
Premalo časa za 
Sorojenca OPP. 
Pomoč širše družine pri 
skrbi sorojenca OPP.  

 
Prilagoditve 
DOPP. 
Razdvajanje 
družine. 
Socialna opora. 

D4 Mi smo imeli gibalno oviranost in pač naši dnevi so potekali tako, da 
smo sedeli z otrokom in se igrali. On je čisto normalen otrok, če 
tako rečem, ampak je pač to bolezen. 

Prilagoditev družinske 
dinamike zahtevam in 
potrebam OPP. 
Normalen otrok z 
boleznijo.  

Prilagoditve 
DOPP. 
Razumevanje 
pojma OPP. 
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D5 Nas sin osrečuje že tako, da zjutraj v spalnico pride po vseh štirih, pa 
se deremo »Sin, ali si že za kofe gor pristavil?«. Kaj naj rečem, to. 

OPP prinaša 
zadovoljstvo in srečo.  

Zadovoljevanje 
potreb. 

 
PRILAGO
DITVE 
 
3, 4,  
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
3 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
8 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
8 

D6 Ne morem sama pomagati mladim, ne v šoli. Samo najstarejša 
hčerka ni imela te pomoči. Ima nek zastoj pri končanju diplome. 
Zafrknila jo je ljubezen, dobila je otroka. Sedaj piše naprej diplomo. 
Trudi se. Ena hčerka tudi ni imela večjih težav, je zaključila PTT. 

Nemoč pri pomoči 
sorojencem. 

Razdvajanje 
družine. 

D7 Jaz nisem nikdar nisem želela, da moja hčerka ve, vedno ko je 
rekla »mami, zakaj mi srček ni delal?«, sem ji rekla »Zato, ker si 
mora napolniti baterije«. Karkoli si izmislim, tudi v šoli zdaj bruha 
žolč, jaz letim, rešilca kličejo in rečem »kaj je s teboj, kaj si pa jedla, ali 
kaj takega«. »Joj ljubica, joj« tega jaz ne maram, ker tako bi jo 
psihično uničila. 

Izogibanje govorjenju o 
PP otroka. 
Skrivanje skrbi in žalosti 
pred OPP. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

D8 Ko me je avto zbil, sem bila potem doma in nisem mogla skrbeti zanj. 
Potem sem imela operacijo raka, potem pa tudi nisem mogla skrbeti 
zanj in je bilo v Mladinskem domu podaljšano bivanje. To je za nas bil 
šok, sva jokala. Potem pa sem dobila priložnost, ko sem poslušala 
»Otrok je tak pa tak«. Ta mi je to povedal, drugi drugo. Jaz sem bila iz 
sebe, nisem vedela kaj narediti, kako otroku pomagati, na koga se 
obrniti. Ker otrok ni bil z mano, ker ga samo čez vikend dobim, potem 
nisem mogla ugotoviti da je tak otrok. Doma ni toliko izpadov. V petek 
pride, v soboto, nedeljo gre nazaj. To ni veliko. In ti pri otroku ne moreš 
opaziti, da je kaj narobe, ker ni vsak dan s tabo. Zdaj nisem mogla 
obtožiti otroka, da je tak, ker ni. In potem so me pošiljali od vrat do 
vrat. Potem sem ga dobila in sem reka, zdaj ga imam doma, 
hvalabogu je v redu. Ampak spet ima včasih izpade in se umiri. Zdaj pa 
noče tok se pogovarjati. Ne vem kaj narediti. 

Bolezen starša. Nemoč 
skrbi za OPP. Nevednost 
kako pomagati OPP. 
Šok in jok. 
Različni strokovni 
sporočijo PP otroka na 
različne načine. 
Neinformiranost DOPP 
na koga se najprej v 
mreži pomoči obrniti po 
pomoč. 
Strokovnjaki 
preusmerjajo DOPP na 
druge ustanove brez 
učinka. 
Želja po znanju, kako 
ravnati z OPP doma.  
Informacije kam po 
pomoč. 

Razdvajanje 
družine. 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe 

D9 Veš kaj, z leti je veliko lažje. Pa če sprejmeš, sprejeti moraš. To je 
bistvo vsega, da sprejmeš otroka takšnega kakršen je. Pa da ne 
pričakuješ od njega, wow, zdaj bo pa on v življenju nekaj naredil in 
nekaj postal. Ne bo, lej, konec. 

Sprejetje PP prinaša mir. Zadovoljevanje 
potreb. 

D10 Se mi zdi, da nas je usmerila, da so odpadle stvari ki so zelo 
nepomembne in so na en način zrastle stvari, ki so zelo 
pomembne. Tako da se mi zdi da je fajn vplivala na nas. 

OPP odpira pozornost na 
drugačne prioritete in 
stvarnost. 
Pozitiven vpliv na DOPP. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP. 

 
 

VD25: Ali imate prosti čas zase?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ja. Mislim, da je to stvar organizacije. Uspešno.  
 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 

D2 Ja, oba z možem. Uspešno. 
D3 Ne. Jaz, da bi bil prav prosti čas zame, ne vem, zvečer da pogledam 

kakšen film, ali pa preberem kakšno knjigo. Ostalo pa imamo vedno, 
pač mi temu rečemo družinski čas, ali da gremo skupaj kam, ali pa 
da sva s hčerko same. Predvsem bi bila vesela, da bi imela čas za 
miganje, ne vem, da bi lahko šla sama na telovadbo, aerobiko, kar pa 
pač ne znese sedaj.  

Ne. 
Izleti združujejo vse 
družinske člane. 

D4 Ja, zase in za skupaj midva kot par, mož in žena.  Uspešna zadovoljitev 
potrebe po ljubezni in 
pripadnosti. 
 

D5 Ja najdem. Mož najde čas zase, samo vidim, da je zdaj, ko je že čez 
50 se je malo zanemaril. Doma ne sme nič postorit. On bi šel na primer 
travo pokosit, pa mu mama ne dovoli. Zdaj je nehal tudi kaditi. Zdaj mu 
jaz vlivam voljo s tem, da vse tisto, če bom kdaj jaz dobila 
(dediščino), mislim da enkrat bo, bomo pa lahko res zelo 
svobodno zaživeli. Da bomo šli na svoje. Žal mi je, ker je opustil 
šport. Ravno razmišljam, ko sva šli s hčerjo na sprehod, kako bi ga 
vključile. On kar reče »Mami saj je dobro, saj bom jaz s sinom, kar 
pojdita vidve ven.« Jaz pa rečem, ne, ker mora tudi on dobit svoj čas 
nazaj. Zdaj eno leto to mal izpušča, mu je kar dovolj računalnik pa 
televizija. Čutim en glas v sebi »Pojdita večkrat«. Do zdaj sva dvakrat, 
ampak bova mogla več, ker se na sprehodih ogromno pogovoriva.  

Uspešna 
samoaktualozacija. 
Pogovarjanje krepi 
partnerski odnos. 
Sobivanje treh generacij 
prinaša nezmožnost 
svobodnega delovanja v 
družinskem življenju, 
gospodinjstvu in skrbi za 
okolico. 
Opuščanje lastnega 
prostega časa zaradi 
pomanjkanja varstva za 
OPP. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Prilagoditve 
DOPP. 
 

D6 Nimam ne zase, niti za otroke prosti čas. Ko pridejo iz šole mi 
očitajo. Ne morem, od joka se uležem. Utrudim se.  

Nezadovoljitev potrebe 
po varnosti in socialnih 
potreb 
Žalost, nemoč in 
utrujenost. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti staršev. 

D7 Ne. Imam edino toliko, da si pobarvam lase, vzamem barvo, grem v 
kopalnico. Ampak nimam, res nimam. Ampak sploh ne premišljujem, 
da bi imela čas za sebe. Za neko sprostitev…Ko sem bila mlajša 
mogoče, zdaj sem 47 let stara in sploh ne premišljujem.  

Nemoč zadovoljitve 
fizioloških potreb. 
Ni časa za sprostitev. 
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D8 Imam. Uspešno. Zadovoljevanje 
potreb. 
 

5 
D9 Malo ali pa nič. Za moža si vzamem, si moram vzeti. Mož po eni 

strani ima, po drugi strani ne, ker bi še kam šel pa ne more zaradi 
sina. Recimo, ko se v bistvu prilagaja. 

Prilagajanje potreb OPP 
onemogoča 
zadovoljevanje lastnih 
potreb. 

D10 Ja, gotovo. Tudi mož. Uspešno. 
 
 

VD26: Kako vidite odnos sorojencev do OPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 V bistvu ga nič ne šparata, jemljeta ga, kot bi bil zdrav. Nič kej 
posebnega no. 

Običajen odnos. Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
3,5,7, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
7 

D2 Mislim, da jo jemljeta kot običajnega družinskega člana. Mislim, da je 
ne jemljeta, da ima kakršnekoli PP 

Običajen odnos. 

D3 Pri nas je bilo zelo različno, ko je sin odraščal. Ko sta bila majhna sta 
bila res, sin je bil 3 leta star ko se je hči rodila. Takrat jo je imel ful rad, 
se igral z njo, jo je lupčkal, jo stiskal, jo božal. Sedaj ko pa je pač 
najstnik, se je to malo nehalo. Trenutno mu punce itak niso všeč. Je pa 
tako. Hči je in gibalno in motnja v duševnem razvoju. Ona ni čist isto 
kot desetletnice in ima tudi drugačna zanimanja. Ona ima še 
vedno čisto otroške igračke in to, to pa pač njega ne zanima. Se 
mi zdi da je bolj odvisno od skupnega zanimanja, kaj imata lahko tukaj 
skupno. Jo ima pa valda rad, tudi pride k njej, nam kaj pomaga, ji 
naštima kakšno njeno igrico, kdaj kakšne filme in risanke skupaj 
gledamo. To še vedno, pa gremo skupaj na sprehod, pa na morje.  

Ljubeznivost. Priprava 
najljubših igrač OPP. 
Otroka sta različno 
razvita, od tod različnost 
potreb in malo skupnih 
točk. OPP ima drugačne 
interese od vrstnikov. 
Gledanje televizije, 
sprehodi in morje. 
Pomoč sorojenca OPP 
pri starševski oskrbi 
OPP.  

 
 
 
 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

D4 Ne vidimo se toliko, kot bi se želeli videti, kar sedaj sta že čez 20 let 
stara in počasi že proti 30 jadrata. Sta odrasla človeka, en milijon 
svojih obveznosti in tako naprej.  

Odraslost sorojenca 
prinese manj interakcij. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 

D5 Topel. Hči jemlje svojega brata takšnega, kakršen je. Nikoli mi še ni 
rekla »Joj mami, kok je meni hudo ker je brat invaliden otrok.« Edino 
hudo kar ji je, ker ne more hoditi, da bi ga lažje ona vozila. Ker je pa 
sin vse težji, ji pa midva ne dovoliva, razen s tem vozkom, da ga 
pelje zaradi hrbtenice. Rada ga je nosila na hrbtu. To pa moram reči 
da jo prav okregava, ker se bojiva.  

Toplina in sprejemanje.  
Oskrba OPP je z leti vse 
težja. PP z leti omejuje 
družinske dejavnosti. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 
Razdvajanje 
družine. 

D6 So in niso povezani, včasih se skregajo. Običajen odnos. Odnos sorojencev 
do OPP. 

D7 Včasih se tudi skregata. Odnos je, če bi ocenila ne vem, včasih je ta 
mlajša bolj trdoglava, starejša pa je bolj uporna. Starejša si želi meni 
olajšati, ta mlajša se pa upira. Zdaj je njun odnos, ko mlajša ve, da je 
to njena starejša sestra in da jo mora ubogati kot mene mamico, 
ampak da ona ni mami, ona je samo sestra.  
Ta mlajša je tudi to sprejela.  

Sorojenec OPP 
prevzema del bremen 
staršev nase.  
Upornost. 
Običajen odnos. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti OPP.  
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

D8 Oni so povezani, vsi trije.  Povezanost.  
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

D9 Ni sorojencev. / 
D10 Saj pravim, sin je že od začetka rasel z njo, čakal jo je, in jo ima 

strašno rad. Zelo lepo mi je videti, ko jo ima strašno za svojo.  
Povezanost in 
ljubeznivost. 

 
 

VD27: V čem menite, da so sorojenci OPP dobri in uspešni v odnosu do sorojenca z OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Bolj sta potrpežljiva, kot pa je večina drugih otrok. Sedaj ne vem, ali to 
zato, ker pač taka sta, ali pa zato, ker ju je življenje k temu pripeljalo. 
Vedno sta morala počakati, da je najprej on dobil obrok, da mu ni 
sladkor padel, šele nato onadva. Absolutno sta zelo potrpežljiva. 

Potrpežljivost. 
Prilagajanje potrebam 
OPP. 
Potrebe OPP pred 
potrebami sorojencev 
OPP. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1,5, 6, 8 
 
 
 
 
 
 
 

D2 Jaz mislim da je največja prednost, da jo jemljeta kot običajnega 
otroka. Da je to največja, najbolj pomembna stvar, ki jo OPP lahko 
dobi. Da ne gledamo nanjo kot na otroka, ki ima neke PP. 

Običajen odnos. 
Otrok, ki ima PP. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 
Razumevanje 
pojma OPP. 

D3 Hči ima svojega brata itak najrajši. Se pravi, ona če ga samo vidi, 
je vsa srečna in čisto vesela, tako da mislim, da vsaj onadva imata 
tisto neko vez, ki jo imajo otroci očitno med sabo. Tako da on samo 
da jo poboža, je ona ful vesela.  

Močna povezanost. 
Prisotnost in fizični 
kontakt sorojenca vpliva 
na dobro voljo OPP. 

 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

D4 Drugače odnos je dober, glede na čas, ki ga preživimo skupaj.  Običajen odnos. 
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D5 Naša hči obvezno po kosilu reče »Mamica vidva bosta kavico, midva z 
bratcem bova pa kapučino.« Ker sin tudi pije kapučino. Drugače pri 
nas ni nobenih problemov, tudi hči, če vidi da midva z možem dol 
avtomobile pereva reče »Mami pojdita na sprehod«. Takrat ga ona 
varuje. Čeprav hči ne želiva prikrajšati, midva ji prav rečeva »Hči, ti si 
prav sonček, ker nama toliko pomagaš«. Ona mu tudi pravljice bere. 
Ona pravi«: Mami, to je moj bratec«. In tudi vidim, on gre kar sam k njej 
v sobo. On se puzi. On je tudi zelo nabit tukaj zgoraj. In on gre k njej v 
sobo in trka na vrata, da mu ona odpre. Sicer ji tudi nagaja, ji stvari iz 
košaric ven zmeče, ampak to imata onadva svoj ritual, jaz se v to ne 
vtikam. Res sta prijatelja, moram priznati. Hči jemlje sina kot zdravega 
otroka, ker se mi zdi zelo dobro. 

Sorojenec poskrbi za 
OPP, da imata starša 
čas zase. 
Prijateljstvo. Igranje z 
OPP. Potrpežljivost. 
 

 
 
 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 

 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-4, 7, 8, 
10 
 
 
 
 
OPP 
 
1-5, 7-10 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
10 

D6 Dobri so. Bog je dal, da so sposobni, zdravi, niso bolni. Samo, da jim 
zdravje dobro služi. Šok, stres, tegoba, težave…to ima vsak. Ne 
morem jim dovolj pomagati. Mladi so in se bodo že znašli.  

Nemoč staršev.  Razdvajanje 
družine. 

D7 Ona najstarejšo najbolj razume glede bolezni in ji zelo pomaga. Če 
se starejša mora učiti, je zelo razumevajoča.  
Ta mlajša tudi reče »Daj prvo sestrici vzemi, če bo kaj ostalo, boš 
pa tudi meni«. Eno pasto za zobe, ki jo moram v lekarni vzet in je zelo 
draga, ve da moram vzeti, da ne bo krvavela in vitamine moram vzeti 
za kosti. Ona bo vedla da je treba, drugič bom pa tudi njej. 

Sprejemanje. 
Razumevajoča odnos. 
Prilagajanje OPP.  
Potrebe OPP pred 
lastnimi potrebami. 

 
 
 
 
Odnos sorojencev 
do OPP. 
 D8 Največ je povezan s sestro preko telefona se slišijo, pogovarjajo 

se, sms pošilja. Sprašuje za moja vnuka, kako pa kaj sta, kdaj bosta 
prišla. Hči je rekla, da je bil res priden, da ni bilo nobenih težav. Kot 
mati ne vidiš takoj težave, ti drugi povejo. Tako da povezani so, slišijo 
se. 

Povezanost.  
Skrbnost.  
 

D9 Ni sorojencev. / 
D10 Ko dela sebi kaj, npr. bananino mleko miks, nikoli ne pozabi, da bi 

tudi sestri kaj nesel. Ne vem. Tiste njene ljubke štose vidi, ko se 
smeji na muziko in pleše in jo ima zelo za svojo. Sin jo ima rad. Saj 
pravim, ni problem, danes jo je peljal v šolo, zdaj jo bo iz šole 
pripeljal. Res ima faks v to smer, pa potem avto dobi, ampak jo, je tak 
ljub do nje. 

Zadovoljevanje potreb 
OPP. Ljubeznivost.  
Sorojenec OPP skrbi za 
transport OPP. 

Odnos sorojencev 
do OPP. 
Prilagoditve 
DOPP. 

 
 

VD28: Na katerih področjih bi po vašem mnenju sorojenci OPP potrebovali pomoč in podporo?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Odvisno kakšno bolezen ima OPP. Pri nas doma smo se še kar 
potrudili, da ne bi zmanjkalo časa vedno za njiju. In to se je dalo 
narediti. Malo sva ju zraven vključila, tako na primer ko sva 
pripravljala hrano za OPP in sva se v bistvu tudi z njima ukvarjala. V 
bistvu na ta način. 

Individualno preživljanje 
prostega časa s starši. 
Sodelovanje vseh članov 
družine pri skrbi OPP. 
Družinski čas je med 
nego OPP. 

Potrebe 
sorojencev OPP. 
Prilagoditve 
DOPP. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-5, 7-10 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1,3,6 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
6 

D2 Mislim da ne. Ne potrebuje pomoči. Potrebe 
sorojencev OPP. 

D3 Mogoče zdajle sicer ne, ko je ravno v teh letih, prej bi pa bilo. On je 
tak, da mu je čisto v redu tako kot je. On ni tak karakter, ki bi rabil ful 
ogromno pozornosti, je pa res ja, da hči porabi ful pozornosti, že 
zaradi njenih zdravstvenih problemov. Pač ne moreš jo ignorirati. 

V zgodnjem otroštvu več 
individualnega časa 
zanje. 
OPP ima več pozornosti 
kot sorojenec. 

Potrebe 
sorojencev OPP. 
Razdvajanje 
družine. 

D4 Sorojenci stopajo v stik bolj na moževo pobudo, se dobimo, se 
uskladimo. Zdaj tudi občasno na njuno, ampak večinoma na moževo. 

Občasna interakcija z 
OPP. 

Potrebe 
sorojencev OPP. 

D5 Ona se rada ukvarja s plesom. Radi jo pridemo pogledat, obvezno s 
sinom. Čeprav na vaje, priznam, jo mož vozi. Se mi zdi, da ji ne 
manjka, ker jo peljemo sem, tja, pa ne da bi jo zdaj porivali. Jaz sem 
hčeri razložila, ona čuti. Ona pravi »Mami, ne se truditi, saj vem, da bi 
vse naredila zame.« 

Ples. 
Zadovoljenost potreb.  

Lastnosti OPP. 
Potrebe 
sorojencev OPP. 

D6 Stanovanje, da bi starejši, polnoletni otroci odšli od doma, da bi 
lažje z mlajšimi potem delala. Ampak ne gre, pisali smo vse 
prošnje, pa nam tega niso omogočili. Nič ne morem, včasih se 
počutim kot služkinja, ko delam zanje vse. 

Utesnjenost bivalnega 
prostora. Nemoč edinega 
starša za skrb celotne 
družine. 
Potrebna pomoč DOPP 
ne pripada. 

Razdvajanje 
družine. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D7 Največ potrebuje zdaj, ko smo preveč skupaj midve s starejšo 
zaradi zdravja. Ta mlajša pol izgubi potrpljenje, ne da se ji več to 
poslušati. Jaz bi najrajše…Jaz ne znam, nimam, ta tudi ane…pri 
učenju. Pa da jo pomirimo. Včasih pride pa reče »Mami, meni se ne da 
vas poslušati«. 

Individualni čas staršev. 
Pomoč pri učenju. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Potrebe 
sorojencev OPP. 
 
 

D8 Ja, starejši sin potrebuje, hčerka pa ne, ima vse. Mislim vse, tisto, kar 
rabi. Sin pa rabi.  

Zadovoljenost potreb. 

D9 Ni sorojencev. / 
D10 Trenutno ne, na dolgi rok pa ja. In mi je v bistvu žal, ker je drugi, ker 

je sam.  
Trenutna zadovoljenost 
potreb, v prihodnosti pa 
pomoč pri skrbi OPP. 

 
 

VD29: Preko katerih dejavnosti se čutite najbolj povezane s sorojenci OPP?   
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Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Tako kot sicer z enimi zdravimi. Mi ne delamo zelo velik razlik. Trud po enakopravni 
obravnavi vseh otrok. 

Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
3, 5 

D2 Preko igre. Igra. 
D3 Mi smo povsod povezani. S sinom trenutno ne, ker ima on sedaj 

čisto druge. Še vedno je edino to, da gremo kam skupaj na izlete. Mi 
pač radi hodimo za vikende na morje pa na bazene.  

Ni povezave. 
Izleti, hoja, bazeni. 

Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D4 Občasno se celo dobimo in gremo za kakšen dan skupaj, tako kakšne 
toplice ali pa tako kaj. 

Občasno toplice. Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 

D5 Sprehodi, zaupni pogovori. Najbolj se čutim povezano z njo, ko ji 
rečem »Pridi k meni v naročje, da ne bo samo sin« To, da me objame. 
Začutim jo pa tudi, ko ji ne paše. Zelo nerada vanjo rinem. Se pa zelo 
rada pogovorim, tako takrat ko čutim da je kaj tako. Ampak saj sploh 
ne vem, ali je ona sploh kdaj žalostna. Ne mislit, da smo družina brez 
napak, imamo napake, se tudi zaderemo. Jaz edino kar sem sitna pri 
pospravljanju, kuhanju, ko mislim da mora ona tako dobro omako 
naresti kot jaz. Potem mi pa mož reče »Mami pusti jo, naj sama 
ustvarja«. Tukaj vidim svoje napake sitnosti. Midve imava en tak 
odnos, ki se tiče ženskih stvari, fantov, spolnosti, se ona zelo rada 
pogovori z mami. Kar se tiče mode, kolesa in tehničnih stvari je pa 
mož. Drugače pa tudi ona začuti, pride do mene, pa me objame in 
reče »Joj mami, kok si danes utrujena, saj bom jaz kuhala, samo, 
da greš iz kuhinje ven«. Ne da bi se bahala, tudi drugi pravijo, kako je 
hči družinska. Recimo da jaz spim, pa da vidi da je na telefonu 
sms/neodgovorjen klic, napiše »Oprostite, mami počiva, ji bom 
sporočila, da si klical/a. Ali lahko kaj jaz naredim?«. Mojim 
prijateljicam je zelo všeč, kako ona za vse poskrbi. Hči gre z mano na 
delavnice v šolo in se ji zdi, da se ene mamice kar derejo na otroke, 
pa ona meni tako sama reče »Zakaj je tista mamica tako huda do svoje 
punčke, saj ni ona kriva, zakaj jo udari po rokicah?« Ona to ful dobro 
spremlja. 

Sprehodi, odprti zaupni 
pogovori o splošnih in 
osebnih zadevah. 
Objem. Sorojenec sam 
poišče pomoč staršev.  
Skupna udeležba 
izobraževanj o PP 
otroka.  
Previsoki kriteriji za 
sorojence OPP. 
Sorojenec začuti 
preobremenjenost 
staršev in prevzema 
njihove vloge. 

 
 
 
 
 
Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D6 Sem takšna mama, da jih ne morem pustiti same, da bi šla kam.  Stalna navezava.  
 
 
Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 
 

D7 Ko pospravljava sobo. Skrb za dom. 
D8 Na začetku je bilo največ povezave s sinom, ko sva se veliko 

pogovarjala, dogovarjala. S hčerko pa ne toliko.  
Preko pogovora. 

D9 Ni sorojencev. / 
D10 Običajen način življenja, kaj jaz vem. On se z računalništvom ukvarja 

in zmeraj vse natančno razlaga, tako da vsi vemo kaj dela. Recimo 
preko športa, ki se mu reče parkur. Eno tako preskakovanje urbanih 
ovir. Veliko razlaga o tem, tudi naju z možem že tu pa tam kaj uči. Saj 
je brez veze, tam čez neke zide pol leze. Tako da šport ga zelo vleče.  

Spremljanje 
izobraževanja sorojenca 
OPP. Učenje in igranje 
športa.  

 
 

VD30: Kako sorojenci OPP izkazujejo nelagodje, težave ali stisko?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Nisem imela zelo občutka, da bi bili tako kaj v stiski ostali. Pač mi smo 
bili skoz skupaj. Mogoče res takrat, ko je imel OPP hiperglikemijo, 
takrat se je sorojenec jokal, ker ga je bilo strah, kaj se bo z OPP 
zgodilo. To se mi je zdela taka stiska, drugače se mi pa ne zdi, da bi 
imela sorojenca kakšne hude težave. 

Stiska in strah zaradi 
nerazumljenih stanj OPP. 

 
 
Potrebe 
sorojencev OPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-10 

D2 Povejo. Izražanje stiske. 
D3 Trenutno se pač zapre v sobo. Pač pove, kaj mu ni.  Izražanje stiske. 
D4 Za njiju je bil tudi šok. Stike smo imeli od nekdaj tudi s polbratom in s 

polsestro. Sta starejša od njega, 15 in 18 let, tako da sta bila že 
odrasla človeka. Povedal smo jima tako kot pač je. Zelo sta bila 
šokirana, ker sta polbrata poznala, energičen koliko je. 

Šok. Soočanje in 
sporočanje PP 
sorojencem OPP. 

D5 Ko me večkrat pokliče v službo, se vsak dan slišiva, jo vprašam 
»Kaj pa delaš, ali že kuhaš?«, pa reče »Mami, ali bi šli danes na 
sprehod, se morava pogovoriti, včeraj mi ni bil všeč en tvoj stavek«. 
Tako greva na sprehod in se pogovoriva. 

Sam poišče potrebno 
podporo staršev.  

Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši.  

D6 Jokajo. Žalostni so. V vsakem primeru si želijo samo očeta. Karkoli 
kupim, ni pomembno, za njih je oče, na prvem mestu. To me najbolj 
boli. Oče, oče, karkoli, oče.  

Želja po staršu. Potrebe 
sorojencev OPP. 
 

D7 Začne jokati. Ko se uleže na posteljo, vem, da nekaj ni v redu, potem 
pa začne jokati. Pa reče »ne vem kako naj ti povem«, potem pa jaz 
sama iz nje, jo učim, da mora povedati.  

Začne jokati. 

D8 Hči je postala mamica, me pokliče. Zdaj pa vidi, kako je biti mama. Pogovor. Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 
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D9 Ni sorojencev. / Potrebe 
sorojencev OPP. 

D10 V glavnem se kar zmenimo, saj zelo jasno pove, če mu kaj ne paše.  Jasno izražanje 
nelagodja. 

Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 

 
 

VD31: Kaj mislite, da bi sorojenci OPP potrebovali, da bi jim pomagali?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Nič. Zadovoljenost potreb. Potrebe 
sorojencev OPP. 

 
 
 
SOROJEN
CI OPP 
 
1-5, 7,9,10 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5, 6 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
8 

D2 Nič. Če bi imeli težave, bi takoj povedali. Zadovoljenost potreb. 
D3 Ne. Zadovoljenost potreb. 
D4 Sorojenci stopajo v stik bolj na moževo pobudo. Starši jih spodbujajo pri 

odnosih z OPP. 
Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 

D5 Mi imamo tako velik vrt. Hči ne more pozabiti, ko nam je enkrat ena 
družina hotela dati zlatega prinašalca. Hči si tega tako želi. Sva pa 
našli kužka, ki ga hodiva lahko sprehajat. Haski, pri eni družini in to 
gremo zdaj čez vikend, oziroma cela družina gremo. Jaz sem prosila, 
če lahko gremo, predstavila sem se, da imamo otroka s posebnimi 
potrebami Enkrat sva šla sama z možem, zdaj gremo pa v soboto in 
nedeljo vsi. Nam je to všeč.  

Zaznavanje potreb in 
poskus zadovoljitve.  
Sprehod s psom.  

Potrebe 
sorojencev OPP. 
Povezanost 
sorojencev OPP s 
starši. 
Povezanost 
DOPP. 

D6 Pretekli teden sem belila stanovanje, vse je bilo na meni, od kota do 
kota čisto sama. Dokler so bili starejši trije otroci doma, so pomagali. 
Starejša hčerka ima dobro znanje za življenje, za svojo bodočnost. 
Tudi sin je opremljen z znanjem, kako se čisti, pere kuha. Drugi sin 
tudi, malo se sicer bori skozi življenje. Mali štirije pa nič. 

Skrb za družino na 
bremenih matere. 

 
Razdvajanje 
družine. 

D7 Jaz vem, da ko odrašča z nama, to ni pravo odraščanje, ker zelo 
hitro odrašča. Jaz ne bi želela, da ona hitro odraste. Kot bi bila 
prikrajšana otroštva. 

Aktivno preživljanje časa 
s starši. 
Prikrajšanost za otroštvo. 

 
Potrebe 
sorojencev OPP. 

D8 Včasih hčerko pokličem po telefonu, da mi razloži kaj je potrebno 
narediti. Jaz tako naredim, tako da se umiri. 

Sorojenci opogumljajo 
starše- 

Socialna opora. 

D9 Ni sorojencev. /  
 
Potrebe 
sorojencev OPP. 

D10 Je pa dejstvo, da je enkrat, to je zdaj že nekaj časa nazaj, sedaj je star 
24 let, to je bilo v srednji šoli, me je kar tako šokiral z izjavo ko je rekel 
»Jaz bom enkrat imel tri velike probleme: 1., kako bo s sestro, 2. 
kaj bom s slikami, ker je mož slikar in kako bom s hišami? Ker midva z 
možem imava hiše od svojih staršev v Savinjski.  

Strah pred bodočnostjo 
glede oskrbe OPP. 

 
 

VD32: Kakšne so vaše izkušnje z odzivi prijateljev in sorodnikov na OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ravno tako so bili prizadeti, vsaj tisti ki so prijatelji ali pa sorodniki. Sočustvovanje prijateljev 
in sorodnikov. 

Socialna opora.  
 
 
OPP 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
2-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2 Moja mama je pravzaprav dolgo časa ni mogla sprejeti tega, da je 
z OPP kaj narobe in je tudi nekako skrivala te informacije pred 
širšo družino, pred babico, tetami. Jaz nisem hotela nobenih 
skrivnosti, nobenih tabujev. Če me je kdo karkoli vprašal, saj potem 
se je hitro videlo, da se OPP ne odziva tako kot ostali otroci, da ne 
obrne glave, če ji je kdo igračko podal, ko je bila dojenček. Tako da so 
tudi vsi ostali hitro izvedeli, da z OPP nekaj ni v redu. Tako da jaz sem 
vse zelo odprto povedala, moja mama pa je res potrebovala malo več 
časa. Vsi ostali prijatelji in družinski člani širše družine, jih je 
zanimalo kaj je z OPP narobe, so sočustvovali, se zanimali za to. 

Nesprejetje in tajitev PP 
s strani sorodstva. 
Odkrito, brez tabujev. 
Čustvena opora in 
zanimanje prijateljev in 
sorodnikov za OPP. 
 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Socialna opora. 

D3 Dedki, babice, tete, strici, to vse ja, ostali pa se dosti distancirajo, 
ali pa smo se mi. 

Podpora bližnjega 
sorodstva.  
Distanca prijateljev. 

Socialna opora. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
 

D4 Predvsem so bili žalostni, moram reči, ker so ga vsi poznali kot 
energičnega otročka. In res je bilo tako v parku, ko smo se družili z 
drugimi otroci in vsi so že sedeli, pa so pili ali sladoled lizali, ali karkoli, 
naš je še kar norel naokrog. Tako da žalost, zaskrbljenost. Saj potem 
smo to zbaransiral, da ni konec sveta, da lahko bi bilo še huje ane. 
Podpore nisva niti iskala, da bom iskreno povedala. Ja, moževi 
starši so malce starejši, tako da njih sploh nisva obremenjevala s tem, 
mojedva pa pač kakšen dan, če je kaj prišlo pa sta vskočila in ga 
pomerkala, drugače pa nisva niti zahtevala. Nisem želela 
obremenjevati, ker sem želela nek rezultat, ker če ta rezultat ne bo tak 
kot sem si ga jaz zamislila, nisem želela sploh imeti opcije, da bi 
kogarkoli drugega krivila za to, razen pač vrtec, v vrtec je pa moral 
hoditi.  

Žalost in zaskrbljenost. 
Brez iskanja pomoči v 
sorodstvu in prijateljih 
zaradi strahu pred 
neznanjem ravnanja z 
OPP. 
Občasno varstvo OPP od 
starih staršev. 
 
 

 
 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Socialna opora. 
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D5 Jaz tega na začetku, ko se me prišli obiskovati, do četrtega leta nisem 
nič tako opazila, da bi bilo tako grozno. Videli so, da ne hodi, pa tako. 
Jaz bolečino mogoče bolj zdaj opažam. Ker ljudje ne znajo vprašati in 
me potem tako butasto vprašajo »Joj, kaj boš pa naredila, vsako 
leto si starejša, hči ga ne bo morala imet. Zakaj se pa ne odločiš, 
pa ga daš v Zavod?« Potem so pa druga vprašanja »Joj, ali se kdaj 
vprašaš, kdaj bo otrok umrl?« Mislim, ljudje imajo grozne. Potem 
recimo poleti ali pa pozimi ko gremo na sprehod, vidim ljudi, ko gremo 
kam jest, sin zdaj lepo sodeluje pri hranjenju. Prej mu je zelo slina tekla 
zaradi aspatičnosti, pa je kdo rekel »Oo mami, poglej tam je pa 
debilen otrok«. To me pa najbolj zaboli. Jaz otrokom ne zamerim, 
zamerim pa staršem, ker vidim, da se ne pogovarjajo. Ne znajo 
razložiti. Jaz še preden sem sina rodila, ko sem imela samo hči, sem 
se rada vključila v en Zavod, ne vem, šla sem pomagat. Izgleda, da mi 
je bilo to dano. In ko sem tja prišla, sem videla mongoloidke s 
posebnimi učkami. In meni to ni bil noben baw. Ko je mamica videla, 
da je mene otrok kar tako, po riti usekal ali pa za dojke, jaz nisem zdaj 
njega kregala. Razumela sem, če nisem razumela, sem si pa šla 
prebrat. Moja mami je zelo jokala. Obadva sta sprejela, samo mami je 
bila bolj tako kmečka, saj sta že pokojna. Mami je tako dobro znala 
prebrat taščo, jaz sem pa rekla »Ah mami, saj ne bo tako hudo.« Mami 
je vedla, da moževa mama sina ne bo nikoli sprejela. In to je res. Nikoli 
ga ne pogleda, ne za rojstni dan, ne nič. Jaz imam potem srečo v tem, 
ker najdem dobre ljudi, kot je socialna delavka, ki pomaga, ki te 
objame, ki ti voljo vlije. Jaz najdem srečo pri zdravnikih, resnično, 
pri ljudeh, ko mi rečejo »Gospa, saj ne bo tako, pojdite še tja 
probat, pojdite to narest.  

Neustrezna komunikacija 
bližnjih glede izražanja 
čustev in skrbi o OPP.  
Nespoštovanje 
drugačnosti s strani 
vrstnikov OPP.  
Opremiti družbo z 
vrednoto spoštovanja 
različnosti. 
Socialni delavec in 
zdravnik dajeta upanje in 
tolažbo in usmerjata k 
storitvam pomoči. 
 
 

 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Potrebne 
spremembe. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
5 

D6 Nimam prijateljev, niti sorodnikov. S prijatelji se nisem nikoli družila. 
Bila je neka ženska, s katero sem se včasih družila, en teden jaz k njej, 
drug teden ona k meni za pol urice. Otroci so mi zamerili, da sem ven 
hodila in nisem nič doma postorila. Zato grem redko od doma.  

Brez socialnih interakcij.   
 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
 
 

D7 Nisem povezana s prijatelji in sorodniki danes. Brez socialnih interakcij. 
D8 Druge so pa vse zadi govorile. Cela vas je slišala, da moj sin ni 

normalen, da moj sin ni sposoben. Pa take stvari so govorile. To me 
je največ bolelo. Pa sem rekla »Poslušite, tukaj imate odločbo 
usmeritve, in kaj ima, kaj slabega tukaj piše. Če rabi manjši razred, 
zase mizo, svoj prostor, prilagoditve. Kaj je v tem narobe?« Sorodniki 
niso nič opazili.  

Okolica zaničuje 
sposobnosti OPP.  
 

D9 Dobre. Suport in podpora z vseh strani, z moževe strani in iz naše.  Sprejemanje OPP in 
podpora bližnjega 
sorodstva. 

 
 
 
 
Socialna opora. 
 
 

D10 Takrat se jih je nekaj odmaknilo, danes je zelo lep, ganljivo lep 
odnos. Zdaj je tako. Precej naših prijateljev, ki smo si bili blizu, se je 
odmaknilo. Se mi zdi zato, ker jim je bilo težko nas prenašati, ki smo 
imeli to težo. Je pa dejstvo, da je ene par teh zelo dobrih ostalo in se 
mi zdi da je to tak preizkusni kamen za ljudi. Meni je recimo lepo, da 
tisti ki smo si toliko blizu, da pridejo tako k nam in da vidijo da je to 
daleč od tega da smo mi samo žalostni in nesrečni. In je lepo, da so 
tudi taki. 

Sočutnost in podporen 
odnos prijateljev. 
OPP je preizkušnja 
prijateljstva. 
 

 
 

VD33: Kakšna je podpora vaših prijateljev in sorodnikov?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Meni se zdi največja podpora to, da ga takšnega kot je sprejmejo, 
da se prilagodijo. Na primer če gremo na izlet, da se ravno tako 
ustavijo, da OPP pri nas poje. Ali pa če nekam gremo, da tudi za OPP 
pripravijo nekaj, kar lahko je. Na ta način. 

Sprejemanje OPP in 
prilagajanje dinamiki 
DOPP. 

Socialna opora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 

D2 Ne jemljejo OPP kot drugačnega otroka kot recimo sorojencev. Priznavanje enakosti 
vseh otrok. 

Socialna 
(iz/v)ključenost.  

D3 Zelo različni vsaj pri nas v našem primeru. »Saj bo vse v redu…Pač, 
bo že. » Sedaj pa ko je že pač velika je pa res, da se mal izgubijo tudi 
stiki. Mi ne vem, imamo zelo malo stikov s sorodniki. S tistimi k 
imamo stik je večinoma v redu. Imamo pač prijatelje, ki smo jih dobili 
tekom zadnjih let, ki imajo tudi otroka s posebnimi potrebami.  

Površinski odnosi 
prijateljev. Malo 
sorodstvenih stikov. 
Prijateljevanje z 
družinami z OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Socialna opora. 

D4 Tako kot vedno. Prijatelji, ki te poslušajo tudi takrat, ko si že 
desetkrat eno in isto povedal. Tako da, ista skupina ljudi je, ni se ne 
razširila, ne pomanjšala. Isto je.  

Čut in slišanje prijateljev. 
 

Socialna opora.  
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D5 Ne, pri domačih pa nimam opore, tudi pri svoji sestri ne. Vsak reče 
»tamala, saj bo«. Ne, to ni to. Jaz mislim, da ti človeka razumeš, če ti 
prideš k njemu na obisk, ne da ti po telefonu rečeš »vse najboljše 
tvojemu sinu«. To meni ni. V tem življenju sem se naučila, da tudi 
svojemu sestri in bratu v obraz povem. Ko smo šli za novo leto tja, pa 
je sestra rekla »Kmalu boš imel rojstni dan. Ti bom zdaj dala čokolado 
in 20 EUR«, pa sem rekla ne, mi stanujemo v Medvodah. Zdaj imajo 
vsi izgovor »Ja, je taka tašča«. Zdaj sva se pa midva malo ukoreninila 
in rečeva »Pridite«. Tudi če reče mama, da morajo dati zdravniki pred 
hišo čevlje dol, bodo pa dali. In pridejo k nam gor v stanovanje. Sem se 
jaz pozanimala na Centru, da kljub temu, da ni stanovanje moje, glede 
na to, da z možem plačujeva stroške, ima vsak pravico do mojega 
obiska, ker je tam moje prebivališče. Moj največji problem je moževa 
mama. To smo zdaj nekako malo rešili. Malo sva zaplavala ven, da se 
toliko ne obremenjujeva. Morala sva se naučiti, ker smo imeli 
določene omejitve. Pri takem otroku k meni ni smel nihče pridet, 
še danes ne smejo. Zdravnica iz razvojne ambulante ni morala verjeti, 
da ko je prišla, ko je videla, je rekla »saj sem ti verjela, ampak ne 
morem verjeti, da je taka«. Do osme ure se moramo vsi stuširati, 
potem ne smemo nobene vode spuščati. Ko je rešilec prišel, ker je 
moral sinu kisik dati, ga mama ni gor spustila, če se ni preoblekel. In to 
je nama teža. Nama sin sploh ni taka teža. Ampak odnos s starši, to je 
nama največje breme. 

Brez podpore in 
razumevanja bližnjega 
sorodstva. 
Interakcije s prijatelji po 
telefonu, izogibanje 
fizičnemu druženju.  
Bližnje sorodstvo v 
skupni večstanovanjski 
hiši namesto pomoči, 
prilagoditve in 
razumevanja; trpinči 
DOPP, omejuje obiske in 
zahteva poseben red 
sobivanja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Socialna 
izključenos 
t in stigmatizacija.  
 

 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
9 

D6 Nimam prijateljev, niti sorodnikov. S prijatelji se nisem nikoli družila. 
Bila je neka ženska, s katero sem se včasih družila, en teden jaz k 
njej, drug teden ona k meni za pol urice. Otroci so mi zamerili, da sem 
ven hodila in nisem nič doma postorila. Zato grem redko od doma. 

Izguba prijateljev. 

D7 Nisem povezana s prijatelji in sorodniki danes. Izguba prijateljev in 
sorodnikov. 

D8 Hči: Kolikor se bo dalo, ti bomo pomagali. To ni nič slabega.«. Tako 
mi je rekla. Ena mi je samo pomagala, ta ki so skupaj v Domu. Ona mi 
je edino pomagala, ko sem ponj prišla. 

Sorojenci opogumljajo 
starše. 
 

Socialna opora. 

D9 Suport in podpora največ s strani nečakinje, ker je delovna 
terapevtka. Dostikrat pride k meni, če kaj tako rabim. Pride za kakšno 
urico pomerkat, da grem jaz kam peš, ali pa da moža ni doma, pa 
pride in ga pomirka. Ne vem, so tudi nujne stvari. Pridejo pogrebi, 
pridejo zdravniki, pridejo te stvari a veš, ko tudi ga moraš nekje 
pustiti. V bistvu ga vse, nahrani, previje, vse v kompletu, tako da ga 
pustim čisto brez skrbi. Donacije jaz do danes enkrat nisem prejela. 
Razen za avtosedež, ko so mi pa domači donirali. 

Sorodstvo pomaga s 
finančnim suportom in 
občasnim varstvom OPP.  
Potreba po občasnem 
varstvu OPP za 
zadovoljevanje dinamike 
DOPP. 

 
 
Socialna opora. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D10 Moja tašča ima tako zelo široko žlahto, se pravi mož jo ima. Nekaj je 
takih, ki niso nekaj ekstra premožni in glih tisti so prinesli en kupček 
denarja, ki so ga našparali, da bo za hčerkin voz. Kaj jaz vem, zdaj ko 
so pirhi, na hčerko ne pozabijo, pokličejo za praznike. Res prav 
ganljivo skrb čutimo recimo od sorodstva in tudi prijateljev. Recimo 
botra, ko je bila hči polnoletna, je prišla z enim kupčkom denarja »To 
boste pa vi imeli za avto«. Res zelo zelo pozorno.  

Skrbnost sorodstva za 
OPP. Finančna in 
emocionalna podpora 
sorodstva.  

Socialna opora. 

 
VD34: Na kakšne načine ste povezani s prijatelji in sorodniki?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Imamo nekaj prijateljev. S sorodniki, s temi najbližjimi se družimo. Druženje s prijatelji in 
sorodniki.  

Socialna 
(iz/v)ključenost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1-10 

D2 Imamo dovolj močne vezi z družinskimi prijatelji, ker smo si v oporo, 
za pogovor vedno na voljo, za kakršnokoli pomoč in tudi veliko 
podpore. 

Čustvena opora in 
podpora sorodstva. 

 
 
 
 
 
 
Socialna opora. 
 

D3 Od dedkov in babic imamo res podporo in finančno in ne vem, s 
pogovori, pridejo na obisk. Moja mami je recimo tudi s hčerko 
sama, jih pazi, ali gre kam z nami. Drugače sestre pa bratje sedaj, ko 
imajo tudi pač svoje otroke, pač gremo kam skupaj, pridemo za rojstne 
dneve. Ne vem, brat nam je tudi kaj pomagal s pripomočki, nam kaj 
pomaga narediti, pa take stvari, ki jih rabimo pri hčeri. Ali pa tudi tako, 
da recimo sina vzamejo, gre z njim sedaj ko je že toliko večji. Pač tisto 
druženje pa te stvari.  

Druženje, opogumljanje, 
finančna podpora, pomoč 
pri prilagoditvah za OPP, 
občasno varstvo OPP, 
skrb za sorojenca OPP s 
strani sorodstva..  

D4 Moževa družina ima celo ta znak, družba prijazna družini, en tak 
certifikat imajo. Tako da ne, ni bilo nič kaj posebnega. 

Sorodstvo osvešča 
družbo o različnosti in 
potrebnemu sprejemanju 
le-te. 

D5 Nimamo juhuhu žur, ampak pride delovna terapevtka, pa razvojna 
ambulanta na obisk. 

Delavni terapevt in 
zdravnik spremljata 
delovanje DOPP na 
domu. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do DOPP 

D6 Nimamo stikov.  Brez socialnih interakcij.  Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. D7 Nisem povezana s prijatelji in sorodniki danes. Brez socialnih interakcij.  
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D8 Največ tole, ko so v šolo hodili, pa vrtec. Pa tako, da smo sedaj 
ostali v stikih, se slišimo, obiskujemo se, pa pridejo oni k nam na 
obisk, ali gre on k njim. Pa se tako pogovarjajo kako je v šoli. Tako da 
smo še z ene tremi povezani, drugače pa ne. Imamo veliko sosedov, 
smo povezani. Samo tako, oni imajo navado, da recimo, jaz imam tri, 
štiri, ki prihajajo na klepet in se pogovarjamo, ali ne v zvezi otrok, 
ampak splošne debate. Tako da ona tudi enega vnuka ima, ki se druži 
z njim. Se pogovarjata.  

Druženje z družinami 
sovrstnikov OPP. 
Druženje in čustvena 
opora sosedov. 

 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Socialna opora.  

D9 Druženje s sosedi, druženje tedensko, včasih tudi vsakodnevno, 
poleti več, pozimi manj. Rojstni dnevi absolutno, družina, ja. 
S sosedi se zelo veliko družimo. 

Dnevno in priložnostno 
druženje s sosedi in 
sorodniki. 

 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija.  D10 S sorodniki pa za rojstne dneve, zmeraj je kaj. Druženje s sorodniki. 

 
 

VD35: Opišite kako vidite svojo vključenost v okolje/šolsko skupnost?   
Oznaka 
družine 

Postavka 
  

Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Vrtec in šola sta zelo dobro urejena. Ne sicer tako, kot po vseh 
odločbah, ker po odločbah OPP praktično nič ne pripada. Na 
primer mu ne pripada spremstvo, to je tisto, kar bi najbolj rabil. Tako na 
pogosto je, v vrtcu je imel še sondo in ena vzgojiteljica tega ni mogla 
narediti. To kar bi mu pripadalo, ne bi moral niti v vrtec iti. Tako je vrtec 
potem organiziral in določil eno vzgojiteljico/študentko zanj, da je 
zanj skrbela in mu pomagala. V šoli pa enako, so mu dodelili nekoga, 
ki je rabil dodatne ure, plačevala ga je šola. Ni bil spremljevalec od 
zunaj. Ustanove, ki so se zbale, da se mu nebi kaj zgodilo, so 
zorganizirale spremstvo. Zdaj pa je gospa v šoli, ki ureja šolsko 
prehrano tista, ki preveri če poje ali ne. Šole so tiste, ki so 
organizirane. 

Vzgojno-izobraževalni 
zavodi nudijo 
maksimalno podporo 
OPP izven okvirjev 
odločb. 
Po odločbah nič ne 
pripadajo potrebne 
prilagoditve. 
 
Maksimalna organizacija 
in prilagoditev potrebam 
otroka v vrtcu in šoli. 
 
 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči.  
Prilagoditev 
okolja in družbe 
za DOPP. 
 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-5, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1,2,4 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
6,8,9, 10 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
9 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
10 

D2 OPP je v vrtcu, sorojenca sta v šoli. Zaenkrat nima spremljevalca, 
obiskuje jo specialna pedagoginja na vsake dva tedna za eno šolsko 
uro in enkrat na 14 dne gre za en dan v vrtec v Zavod za slepo in 
slabovidno mladino. Sicer pa ji spremljevalca omogočijo, če gredo 
ven na sprehod ali pa na kakšno predstavo, na izlet. Nekoliko so 
prilagodil učilnice, označevanje stopnic, da so bolj vidne. Da so 
prilagodili prostor tako, da so mize postavili da je pač optimalna 
osvetlitev, da ji prilagodijo njeno mesto za obutev pa za bundico. 
Ima prostorček, kjer se preobuva, ki je čim bolj dostopen zanjo. Da se 
med drugimi otroki v gneči ne zmede. 

Spremljevalec OPP. 
Prilagoditev prostorov za 
potrebe OPP. 

 
 
 
Nabor prejetih 
storitev. 
Prilagoditve 
družbe. 

D3 Zelo slabo. Pač šola je šola, starši pa nimamo nekaj ful besede zraven. 
Hči je uradno vpisana v program, posebni program vzgoje in 
izobraževanja. Ker je stara 10 let, mislim da je sedaj 4. leto. S tem da 
je letos zaradi zdravstvenih problemom, ker so se ji povečali 
napadi, večinoma doma. To pač pomeni, da smo prepuščene več 
ali manj same sebi. Prej ko je bila v šoli pa je bilo kar je bilo.  

Učni manjko OPP zaradi 
bolezenske odsotnosti od 
izobraževanja, morajo 
nadomestiti starši. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D4 Zdaj že manj, prvo leto je bilo maksimalno, ker je tudi učiteljica želela 
ogromno informacij. K logopedu še zdaj hodi v šoli. Tudi logopedinja 
je zraven stopila in smo zelo veliko izmenjave naredili, prvo leto 
izredno. Verjetno tudi zato, ker je bila učiteljica prestrašena, ne morem 
drugače reči. Ni imela še takšnega otroka in jo je izredno skrbelo, da 
mu ne bi škodovala. Tako da smo se ogromno prvo leto, drugo leto že 
manj, no zdaj v četrtem razredu pa praktično ne več, ker ta 
dokumentacija itak poteka od enega do drugega naprej.  

Skrbnost učiteljev in 
logopedov ter željnost 
informacij o OPP.  

 
 
Odnos 
strokovnega 
delavca do DOPP 

D5 Rada spoznavam nove načine. Rada se vključim, vprašam. Ko sem 
spoznala, da bom morala sinu za prehrano, sem se zdaj že toliko 
naučila, ne da prosjačim, ampak rečem »Joj, kako bi se pa jaz tega 
lahko naučila, razen preko računalnika?« Pa so rekli »Poglejte 
gospa, za to lahko pridete v našo delavnico, Vas bomo naučili, kaj je 
ta program, kaj dodaš prehrani.« Rada sprašujem, mogoče celo 
preveč.  

Aktivno vključevanje v 
družbo. 
Udeleževanje 
izobraževanj in delavnic 
za DOPP. 
Težnja po spraševanju in 
iskanju rešitev za 
uspešno zadovoljevanje 
potreb OPP. 

 
 
Informiranost 
DOPP. 

D6 Nimamo nobenih prijateljev v okolici kjer živimo, tudi v šolo se ne 
vključujemo.  

Brez socialnih interakcij. Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija 

D7 Zelo smo vključeni. In pedagogi za starejšo in mlajšo in učiteljica. To 
je fenomenalno. Za vsako pomoč, potrkam, mi odprejo, mi 
pomagajo. To pa res, nimam besed za to. 

Sodelovanje pedagogov. 
 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
 

D8 V šolsko okolje sem vključena, družim se s starši sošolcev, se 
pogovarjamo.  

Druženje s starši 
sošolcev OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključenost.  
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D9 V šoli pa v bistvu s starši samo z nekaterimi. V bistvu jih je veliko, ki 
hodijo v službo in tudi nimajo časa dopoldne. Jaz si lahko čas dopoldne 
vzamem, ko je sin v šoli. V šoli kar je dejavnosti se probam čim več 
vključiti: delavnice, akcije delovne, sprehodi, ko rabijo spremstvo za 
otroke, ki jih je v šoli itak premalo. So v bistvu skoraj sami vozičkarji, 
tako da žensk je premalo notri. 

Druženje z družinami z 
OPP.  
Vključevanje DOPP v 
popoldanske dejavnostih 
šole OPP. 
Povečanje številčnosti 
strokovnih delavcev za 
OPP 

Socialna opora. 
Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Potrebne 
spremembe.  

D10 Midva z možem sva drugače iz Savinjske doline in smo veliko tam, tudi 
tam je rada. Zadnjič smo krompir sadili in je bila cel dan pridna z 
mano na vrtu. In tudi povsod jo samo vzamemo, gre v cerkev z 
nami, drugače na koncert že ne. 

Sodelovanje DOPP pri 
družinskih opravilih. 
Skupno preživljanje 
prostega časa. 
Nemoč udeležbe 
koncerta. 

Zadovoljevanje 
potreb. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

 
 

VD36: Kje najdete oporo v vsakodnevnih zahtevah?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 V družini. Družina.  
 
 
 
Socialna opora. 
 

 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1-10 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
6 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
8 

D2 V pogovoru z možem. Se mi zdi da sva drug drugemu največja opora. Pogovor s partnerjem. 
D3 Večinoma v ostalih starših, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Pa 

pač partner. 
DOPP. 
Partner. 

D4 Na moža.  Partner. 
D5 Mislim, da pri možu, ker se zvečer pogovoriva. Če vidi, da mi nekaj 

ne gre, reče »Bom že je jaz«. Včasih pa tudi sama. Odvisno od 
situacije, kakšna je.  

Pogovor in podpora 
partnerja. 

D6 Sama sem pri vsem. Kuham, perem, čistim.  Vse breme odgovornosti 
in skrbi za OPP na 
materi. 

Prilagoditve 
DOPP. 

D7 Socialna delavka Karitasa in specialna pedagoginja Zveze prijateljev 
mladine.  

Socialni delavec in 
specialni pedagog. 

Socialna opora. 

D8 Kaj naj jaz razlagam, da imam težave in potrebujem pomoč. In potem 
sem jaz rekla, da bi rabila pomoč in mi je pomagala. In dandanes mi 
ta ženska pomaga. Včasih pride na kavico, včasih pravi »Pridi na 
kavico«, sem rekla »Ne.« Potem dva meseca nisem mogla na noge, pa 
sem klicala eno, ki je zraven soseda, da mi samo kruh prinese, pa mi ni 
hotela. Bila sem brez kruha, pa Ivana takrat med tednom nisem dobila 
domov. Da kličem hčerko v Celje, ne morem, da sina kličem v 
Portorož, ah kje. Sem dve klicala. Ta prva soseda mi ni hotela 
pomagat, potem sem klicala drugo, ki je tudi babica, pa je ni bilo 
doma. Zdaj trenutno lahko računam če, na svojega otroka, ker mi vse 
gre, v trgovino, smeti, kar treba da rabim iz kleti prinese, vse vse. 
Rad pomaga. 

Poslušanje prijatelja in 
pomoč pri iskanju rešitev.  
Bližnja okolica zavrača 
prošnjo po pomoči 
DOPP. 
Medsebojna pomoč 
družinskih članov. 
 

Socialna opora. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D9 Mož. Partner.  
Socialna opora. 
 

D10 Zdaj mož je profesor in ima specifičen urnik in mu ni treba zelo zgodaj 
zjutraj iti. Tako da imava ogromno časa za poklepetat. 

Pogovor s partnerjem. 

 
 

VD38: Kako po vašem mnenju slovenska družba sprejema OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka 
 

Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Kot družba verjetno bolj slabo. Praktično nikjer ni nič organizirana. 
Kot jaz vem ima Cankarjev dom eno dvorano, kjer naj bi bila ta 
zanka za naglušne, od cerkva je Šišenska cerkev. Da bi bilo kaj več, 
pa že skoraj ni. Kakšni televizorji, večinoma imajo vgrajen izhod, ki 
se da na FM, potem pa se ne da tako, da bi lahko televizijo mi vsi 
poslušali hkrati. To si je potem potrebno privat preurediti. 

Neorganiziranost in 
neprilagojenost družbe 
za OPP. 
Tehnični pripomočki 
prilagojeni za potrebe 
OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Prilagoditve 
družbe. 

SOCIALN
A MREŽA 
 
1-5, 7,9 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
1 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4 
 
 

D2 Dobro. Družba sprejema OPP. Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D3 Jih tolerira, sprejema jih pa ne. Družbeno dopušča OPP, 
toda jih ne sprejema. 

D4 Jaz mislim, da saj družba že potem sprejme. Družba kot taka, suport, 
državni suport se mi pa zdi absolutno prepočasen.  

Državna pomoč je 
prepočasna. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči  

D5 Jaz mislim, da otroke s posebnimi potrebami sprejemajo določeni. 
Ampak sem spoznala, recimo v Izoli, ko je letovanje invalidne 
mladine, so tam vsi zelo odprti. Ko greš pa nekam drugam na 
morje, ko ni toliko invalidov, te pa še vedno vsi tako »waw«.  

Nesprejemanje OPP v 
vsakdanjem okolju. 
Strmenje v OPP. 

 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
 

D6 Ne vem.  / 
D7 Ne. Zelo težko. Na ulici vsi, ki grejo mimo se obračajo kako je suha in 

taka. Ona, ko vidi poglede teh, včasih se obrne in reče »Kaj gledaš? 
Strmenje v OPP. 
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D8 Veste kaj bom rekla. Na začetku sem mislila, da to ni res. Zdaj ko so 
mi rekli v šoli, na sociali, pa še ene preiskave, so rekli da je otrok 
normalen, da je vse ok, da je vse v redu, da z glavo ni nič tazga. Pol je 
šel na vse te komplet preiskave in potem sem izvedela, da mi lažejo, 
tako da, pomirila sem se. Ampak včasih ko se spomnim za nazaj…. 

Nemoč zavedanja 
situacije. 
Strokovni delavci ne 
sporočijo resnice o 
diagnozi OPP. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

 
OPP 
 
4 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
10 

D9 Super. Vsi ga imajo tako radi in zmeraj sprašujejo kdaj ga bom 
pripeljala. PP je še dodatno zbližala odnose. Na mojega sina zelo 
dobro, ker imamo zelo dobre odnose s tistimi, ki se družimo in ga 
sprejemajo takega kakršen je. 

Druženje z DOPP in 
sprejemanje OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključenost. 

D10 Absolutno bo potrebno še veliko več narediti.  Potreba po okrepitvi 
vključevanja OPP v 
družbo. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD39: Kako po vašem mnenju bližnja okolica sprejema vašega OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 So ga sprejeli. Bližnja okolica sprejema 
OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1-10 

D2 Dobro. Bližnja okolica sprejema 
OPP. 

D3 Mi tukaj nimamo problemov, ker smo Ljubljana. Mestno okolje sprejema 
OPP. 

D4 Kar se tiče pa okolja nasploh je pa zgodba zase. Jaz živim v relativno 
majhnem kraju, kjer se vse ve, vse se zve, vsi vse vejo itd. In ko sem 
dvakrat dobesedno zelo ostro in verjetno nesramno odreagirala na 
odrasle ljudi, se je verjetno zadeva potem izvedela in so potem dojeli. 
Ene par ljudi me je celo iskreno odprto vprašali in sem tudi jaz 
povedala. Ker jaz sem mnenja, mogoče pa s tem tudi komu pomagaš, 
da nekomu drugemu otroku potem pomagaš. Tako da ja, preden smo 
invalidski voziček dobili, sva ga prevažala v klasičnem otroškem 
vozičku. »Joj, kok si pa ti len, tebi se pa tudi hoditi ne da.« Otroček 
je bil vedno bolj močne postave, daleč od tega, da bi bil debel, ampak 
jaz mu rečem da je boksar. Mislim, in sem tudi enemu rekla, »kje tebi 
ideja, kaj takšnega sploh povedati, ali si mogoče pomislil da ne more 
hoditi, da ne sme hoditi?«. Potem pa ni bilo težav. Na začetku je 
vsaka stvar v majhnih krajih novica number 1, potem pa je bilo v 
redu. Samo ljudem je potrebno povedati. 

Občutljivost primestnega 
okolja na drugačnost.  
Družba zaradi 
nepoznavanja 
stigmatizira drugačnost. 
Stigmatizacija OPP. 
zaradi vidnih 
pripomočkov. 
 
 

D5 Ampak mislim, da napredujemo, moram rečt. Tudi bližnja okolica 
sprejema zelo dobro. Ni me sram iti po ulici. Tudi ko je včasih vpil in 
imel izbruhe jeze, to je avtizem. Avtizem je to, ali butanje ali pa vpitje. 
Naš sin je imel oboje. Videli so. Ali pa da aspatičnost. Jaz se s tem 
nisem bremenila toliko. Bolj se, če gremo drugam, na morje, pa na 
sprehod, bolj opažaš, ali pa na sladoled. Vsi tako bulijo. V 
domačem okolju pa ne. 

Sosedje sprejemajo 
posebnosti OPP. 
Strmenje v OPP v novem 
okolju. 

D6 Ne vem, ker nimamo stikov z nikomur.  Brez socialnih interakcij. 
D7 Nimam stikov z njimi. Ne želim tega. Ker potem ti hodijo po 

stanovanju. Jaz ne želim nobenega. To je moje stanovanje, od mojih 
hčera. To je moja intima, ne želim nikogar da pride, da mi kadi, da pije 
kavo, ker jaz tudi ne drugim. Enostavno ne želim da drugi vedo, kako 
nam je, enostavno se pozdravimo »živijo, živijo« in to je to. Normalno.  

Brez socialnih interakcij. 

D8 Zaenkrat v redu. Bližnja okolica sprejema 
OPP. 

D9 Na mojega sina zelo dobro, ker imamo zelo dobre odnose s tistimi, ki 
se družimo in ga sprejemajo takega kakršen je. 

Bližnja okolica sprejema 
OPP in se druži z DOPP. 

D10 Je zelo zanimivo. Recimo tukaj v bloku, kjer živimo so ekstra 
prijazni in nam odpirajo vrata, da pridemo z vozom čez, zelo zelo 
srčno. Medtem pa tam v Savinjski je ekstra zanimivo, ko hodiva z 
možem tja, ker sva iz istega kraja. In prej, preden smo imeli hčero so 
bili na neki distanci »Poglej, to so pa uni taljubljanski, ki pridejo sem«. 
Zdaj pa ko s hčerjo hodimo, je pa to tako, kot bi jim vrata odpirala. 
In so vsi čisto tak, kako bi rekla, da smejo tudi oni imeti kako stisko, ko 
nas vidijo. In ni tiste bariere vmes, tako da imamo tudi tam lepe stike. 
Se mi zdi da odpira vrata tak otrok.  

Pomoč bližnje okolice pri 
premagovanju 
arhitektonskih ovir. 
OPP združuje svojo 
družino z bližnjo okolico. 

 
 

VD40: Kako se vaša družina z OPP vključuje v družbo?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Če OPP ne sliši predstave, kjer vsi vpijejo in vse šumi, potem tistega 
ne hodimo gledati ali poslušati. Drugače pa čisto normalno. Kadar 
pa je potrebno pojesti, pa poje sredi predstave, ali kjerkoli pač smo. 

Družinske dejavnosti 
prilagojene zmožnostim 
in potrebam OPP. 

Prilagoditve 
DOPP. 

PRILAGO
DITVE 
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D2 Nič posebnega, kot običajna družina. Običajno vključevanje v 
družbo.  

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

1 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
2,4,5,7,8-
10 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
DOPP 
 
3,5,7,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6 

D3 Mi kot družina posamezno bolj slabo. Če pa, pa preko društva. Imamo 
določene aktivnosti, ki se družine in pa otroci vključujejo. Imamo razne 
prireditve, pa to. Drugače pa standardno.  

Društva krepijo 
vključevanje DOPP v 
družbo. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči.  

D4 Preko športa, preko šole. Sedaj smo tudi že toliko, da že gremo na 
igrišče. Drugače pa klasična sredina, kjer živiš. Če si v manjšem kraju 
je to lažje. 

Športne dejavnosti in 
izobraževalna institucija 
pospešujeta vključevanje 
v družbo.  
Prednost manjših krajev 
za vključevanje. 

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D5 Sedem let smo hodili s Sožitjem. Krasne družine smo spoznali. Z 
enimi petimi družinami si vsako leto naredimo piknik. Meni je zelo 
žal, ker nobeden od teh družin, še ni bil pri meni. Ampak me poznajo, 
da če grem jaz k eni drugi družini, jaz upam skuhati za 12 ljudi in jim 
lepo razložim, da pri meni ne moremo zaradi moje tašče. Oni so pa še 
bolj veseli, ker jim ni potrebno kuhati. Tako da imamo zelo dober 
odnos.  

Počitnice za OPP preko 
društva Sožitje. 
Druženje z družinami z 
OPP. 
 

Nabor prejetih 
storitev. 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D6 Ne. Jaz sem skozi doma pri otrocih, svojo vlogo opravljam in to je to. 
Želim si umreti, da se ne vračam več v ta svet. Tam vem, da bom 
mirna.  

Nemoč in obupanje. Lastnosti staršev. 

D7 Lepo se vključujemo. Zdaj preko CSD-ja. Bila sem v programu 
»žena«, pa imamo te delavnice. Pa takole. 

Storitve vključevanja 
preko Centra za socialno 
delo. Uporaba 
programov Centra za 
socialno delo za 
pospeševanje 
vključevanja DOPP v 
družbo. 

Nabor prejetih 
storitev. 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D8 Včasih če gremo na obisk, pa je tisti fantek doma, sin gre z mano na 
obisk, drugače pa ne.  

Druženje s prijatelji.  
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

D9 S sosedi se veliko družimo. V šoli kar je dejavnosti se probam čim 
več vključiti: delavnice, akcije delovne, sprehodi, ko rabijo spremstvo 
za otroke, ki jih je v šoli itak premalo. So v bistvu skoraj sami vozičkarji, 
tako da žensk je premalo notri. 

Stiki z bližnjo okolico, 
Vpetost v šolske in 
obšolske dejavnosti. 

D10 Znotraj frančiškanske skupnosti, tudi zakonsko skupnost imamo, 
pa sodelujeva v biblični skupnosti. Mož je slikar, tako da po tej liniji 
prijatelji. Jaz v pevskem zboru pojem in imam tam en kup prijateljic. 
Tako da se mi zdi da imamo kar širok krog. Včeraj, ko sem bila v 
»Barki« sem doživela nekaj zelo lepega, se mi zdi da so to ene 
razsežnosti, ki je fajn, če bi jih bilo čim več in se v to smer razvijajo 
stvari. 

Podpora zakona od 
Cerkvene skupnosti. 
Druženje s prijatelji 
enakih hobijev.  
Cerkvena skupnost daje 
notranje moči za 
premagovanje stisk. 

Nabor prejetih 
storitev. 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija 
Socialna opora. 

 
 

VD41: Kako si predstavljate popolno vključenost svoje družine v družbo?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Toliko kot si želimo, smo. Uspešna vključenost.. Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

SOCIALN
A MREŽA 
 
1,6,7 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
2, 4, 5, 9 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3, 8, 9, 10  
 
 
 

D2 Jaz mislim, da živimo tako, kot si želimo. Uspešno. Zadovoljevanje 
potreb. 

D3 Recimo, da pač družina ki ima otroka s posebnimi potrebami ni to ena 
čudna družina, ampak je to čist normalna družina, ki ima pač otroka. S 
tem, da bi morali otroci mogli hodit v iste šole, starši bi normalno 
dobili službe, nekak se poskrbi, da je za otroke s posebnimi 
potrebami zagotovljeno neko varstvo, primerno njihovim 
posebnostim, se pravi, da je kader dovolj izobražen da poskrbi za 
njih, da je varno. Dejansko da je za njih poskrbljeno tako kot za vse 
nas ostale.  

OPP možnost vključitve v 
redne programe 
izobraževanja. Službe 
prilagojene staršem, ki 
imajo OPP. 
Zagotovitev varstva za 
OPP, za lajšanje 
dinamike in 
zadovoljevanje potreb 
vseh članov DOPP. 
Enakopravna skrbnost 
do vseh članov družbe. 
Izobraženost.  

 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
Ideal strokovnega 
delavca. 

D4 Premalo nam dajo podpore, premalo informacij dobimo. Dejstvo je 
sledeče, ko tvoj otrok zboli za eno tako boleznijo, ki ti spremeni 
dinamiko življenja, si ti zmeden, ne glede na to koliko imaš denarja, 
koliko si izobražen, kje živiš. V prvem momentu si zmeden, v drugem 
momentu si jezen, ker si to ti in je to tvoj otrok, potem pa ti začneš 
počasi razmišljati »kaj bomo sedaj naredili?«. Te faze se po mojem 
razlikujejo od človeka do človeka. Enkrat se lahko na hitro znajdeš, 
velikokrat pa jaz mislim, da ni to prav hitro. Saj veste, tri meseci ali 
pa pol leta hitro mine in pri razvoju otroka hitro mine.  

Slaba informiranost 
DOPP o storitvah pomoči 
vpliva na kasnejše 
prejetje potrebne pomoči 
za OPP. 
Zmedenost, jeza, nemoč 
zaradi nepoznavanja 
korakov pomoči. 
OPP spremeni družinsko 
dinamiko. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka.  
Zadovoljevanje 
potreb. 
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D5 Jaz bi poudarila, da določene mamice se ne sprijaznijo z otročkom. Ko 
imamo sestanke, ko imamo delavnice, ponavadi je tako, da imajo 
moški terapije, ženske pa psihologe, pedopsihiatre in tako naprej. Ko 
se v krog usedemo jim je težko povedati, da so izvedele že v samem 
prenatalnem obdobju, da je z otrokom nekaj narobe. Potem mamice 
rečejo, da jim je žal, da niso pomislile na splav. Šoki so to meni. 
Potem imamo pa starše, ki zelo izkoriščajo, kaj bodo dobili zastonj. 
Opravljivo bo izpadlo. Začutim na delavnicah, da starši sprašujejo kam 
ga lahko vlečejo, "Ali nam to pripada ker je gluh, koliko nam pa to 
pripada?« To mene tako zelo boli. Imamo tudi starše, ki jim ne pripada. 
Jaz če bi imela sina da bi hodil. Imamo en primer, ko punčka hodi v 
reden program in vse, pa je mamica vzela za izgubljen prihodek. Jaz 
kaj takega sigurno ne bi šla. Imaš starše, ki bodo ostali doma, jaz sem 
bila pa primorana doma ostati zaradi epi napadov.  

Stiska, nemoč, 
žalovanje. 
 

 
 
 
 
 
 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka.  
 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI. 
OPP 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
5 
 

D6 Nimamo nobenih prijateljev v okolici kjer živimo, tudi v šolo se ne 
vključujemo. Nimam prijateljev, niti sorodnikov. S prijatelji se nisem 
nikoli družila. 

Brez socialnih interakcij.  
 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
 

D7 Ne predstavljam si, ne znam si predstavljat. Da bi bila jaz popolno 
vključena v eno družbo. To ne verjamem, da se bo zgodilo. Zmeraj 
obstaja nekaj, kar tej družbi ne paše. Ampak jaz sem vključena, 
odločena da tukaj ostanem in se tukaj postaram v Sloveniji. To je za 
mene, to je moj dom. Jaz več drugega doma nimam. 

Nemoč družbe za 
popolno vključitev OPP v 
družbo. 

D8 Izleti, počitnice, svoje stanovanje. Več družinskih 
prostočasnih aktivnosti. 
Lasten dom. 

Potrebne 
spremembe. 

D9 Pogrešam mogoče kakšen prosti čas za naju dva. Pa da lahko dam 
sina na letovanje, kar mu je omogočeno enkrat na leto in kar je 
absolutno premalo.  

Premalo časa za 
partnerski odnos. 
Več prostočasno-
rehabilitacijskih storitev 
za OPP. 

 
Razdvajanje 
družine. 
Potrebne 
spremembe. 

D10 Jah teh vezi se mi zdi da ni nikoli preveč in se mi zdi, da je to zelo 
dragocena stvar. Včeraj, ko sem bila v »Barki« sem doživela nekaj zelo 
lepega, se mi zdi da so to ene razsežnosti, ki je fajn, če bi jih bilo čim 
več in se v to smer razvijajo stvari.  

Vpetost DOPP v družbo.  
Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD42: Ali so po vašem mnenju OPP v polnosti vključeni v družbo? Prosim, opišite.  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Za naglušne manjka. Tudi ljudje ne razumejo, če bolj vpijejo, OPP 
ne bo nič bolj slišal, ker jih ne razume ko vpijejo vsi. Recimo vsi novi 
filmi, risanke, gledališke predstave vsi eden čez drugega vpijejo in ti 
otroci potem nič ne zastopijo. 

Premalo družbenih 
prilagoditev za manj 
opazne PP. 
Neustrezne prilagoditve 
za DOPP. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 4, 5 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 8 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3, 7 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6, 9 
 
 

D2 Pa niti ne ko je otrok predšolski ampak potem ko vstopa v šolsko 
okolje so težave z zagotavljanjem ustreznih učbenikov, 
prilagojenih učbenikov. Tudi to, da so na primer šestila, ravnila ali pa 
oprema, ki jo otrok, na primer lupe, računalniki, stvari ki jih 
potrebuje, pripomočkov, da lahko normalno sodeluje pri pouku je 
včasih kar težko zagotovit in je tudi finančno breme za starše lahko. 
Starši se trudijo na različne načine, nekaj pač pripada preko 
zavarovalnice, ampak bistveno premalo. Tukaj so večji izzivi. Pri 
predšolskem otroku je pa ta moment v redu. 

Neprilagojenost 
izobraževalnih institucij 
specifičnim potrebam 
OPP. Finančno 
preobremenjene DOPP, 
saj zavarovanje ne 
pokriva vseh potrebnih 
storitev.  

 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Ne. Otroci niso v istih šolah. Za otroke s posebnimi potrebami ni 
zagotovljeno neko varstvo, primerno njihovim posebnostim. 

Enakopravnost vseh 
otrok do istega 
izobraževanja. 
Varstvo za OPP, ki je 
prilagojeno potrebam 
otroka. 

Potrebne 
spremembe. 

D4 Zdaj, ko smo v bistvu na koncu te bolezni ja. Proti koncu gremo, pa 
sem zadovoljna, ker je vse tako kot mora biti. 

Manj storitev je 
potrebnih, večje je 
zadovoljstvo s procesom 
pomoči.  

 
 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D5 Stigmatizirano se počutimo, ko naš sin voz hitro preraste, pa greš na 
Sočo, kjer dobiš določene stvari, pa rečeš »Sin je pa že prerastel«, 
pa rečejo »Gospa, ni še poteklo, 5 let za vozek«. In zdaj kaj? Starši 
moramo sami nabaviti vozek. In to ni vozek, ki je 500 EUR, ampak 
so od 2000 EUR naprej. Potem pa rečeš, ja kaj pa zdej, pa pravijo 
»Edino če vzamete kaj rabljenega, ki j e v skladišču«. Dobiš vozek, 
dobiš, ampak so pa taki. 

Pripadajoči pripomočki 
so neskladni s potrebami 
OPP. 
Za OPP razvoj potrebni 
pripomočki finančno 
breme DOPP. 

D6 Ne morem izpolniti želja otrok po aktivnostih in dejavnostih. Vsak 
ima svoje želje, ampak jih ne morem izpolniti, ker ne morem s čim. 

Finančni manjko 
onemogoča polnost 
družinskih aktivnosti.  

Razdvajanje 
družine. 
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D7 Družba bi morala, da pogledati njih, jim dati več pomoči, več 
ljudskosti. Da ne vidiš ti v tej družbi ljudi s pogledom, pa takšne in 
drugačne besede. Jaz sem vse sorte doživela. Pomilujejo te otroke, 
ko jih vidijo rečejo »joj, bogi revež«, ne rečejo »borec, vsaka čast«. 
Pravijo mi »Ej, ali bo umrla, zakaj je v bolnici, boga revica, kakšna je 
suha«. To je mene najbolj ubijalo od vsega. Jaz več ne zaupam temu. 

Sprejemanje drugačnosti 
v družbi. 
Kolektivna pomoč 
družbe. 
Prilagoditev družbe OPP. 
 

 
 
Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
OPP 
 
10 

D8 Težko. Ne bi rekla. Pri njemu ni take družbe, s komer bi se lahko 
družil, potem se pa on obrne in gre po svoje. 

OPP brez prijateljev. Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija: 

D9 Manjkajo dejavnosti, kamor bi jih lahko v popoldanskem času, 
vključno z nami, da bi se družili otroci in starši.  

Premalo aktivnosti, ki 
povezujejo člane DOPP. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

D10 Seveda ima kup nekih omejitev in če gledamo s tega vidika. OPP ima omejitve v 
delovanju. 

Lastnosti OPP 

 
 

VD43: Kaj menite, da bi družba lahko postorila za še večjo vključenost OPP v družbo?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Za naglušne bi lahko več naredila. Prilagoditve na področju 
gluhote. 

Potrebne 
spremembe. 

IDEALNA 
POMOČ 
 
1-6, 8-10 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
2, 7 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 6, 9 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
7 
 
 
 
 
 
OPP 
 
7 

D2 V smislu samih pravic, ki jih ima slep in slaboviden otrok se pojavljajo 
določene težave. Tukaj je zelo aktivna skupina staršev slepih in 
slabovidnih otrok, ki se preko Zavoda spoznaš z drugimi starši.  

Seznanitev s pravicami 
OPP. 
Druženje staršev OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
Socialna opora. 
 

D3 Šolski sistem naj se spremeni. Inkluzija je pri otrocih, ki so manj/lažje 
prizadeti mogoča. Otroci, kot je pa recimo moja hči, pa nobeden ni v 
navadni šoli, niti s spremljevalcem, niti z ničemer, ampak so po 
zavodih. Prva stvar, ki bi bila, se pravi zavodi se začnejo krčit, pač 
otroke daš skupaj.  

Inkluzija. 
Ukinitev zavodov. 
 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
 D4 Družba kot taka, suport, državni suport se mi pa zdi absolutno 

prepočasen.  
Urnejša pomoč države 
DOPP. 
 

D5 Premalo je tudi ljudi, da bi starši lahko bili razbremenjeni recimo, da 
bi bilo svobodno to, da nekdo pride in pa reče »Zdaj bosta pa pet 
ur lahko sama, pojdite skupaj z možem kolesariti. To se zgodi 
samo, če imaš ti tako kot jaz starejšo hčerko, da lahko midva z 
možem za eno uro greva kolesariti, ali pa če plačaš. Premalo je teh 
dejavnosti. Lahko jaz sina peljem v šolo, ampak so te povratne, ki jih 
za sabo potegne, plačniško. Razen taborjenja. 

Možnost popoldanskega 
varstva OPP.  
Plačljivost varstva OPP 
za potrebe DOPP in 
zadovoljevanje temeljnih 
potreb. 
Sorojenec OPP nudi 
varstvo OPP za 
omogočanje prostega 
časa staršev. 

 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
Razdvajanje 
družine. 

D6 Stanovanje, da bi starejši, polnoletni otroci odšli od doma. Želim si, da 
nekdo pomaga otrokom, da bi bilo tako kot v Bosni, ta kolektivna 
solidarnost, ko si pomagajo. Bosna nima toliko pomoči, državljani 
so tisti, ki dajo. 

Lasten dom. 
Kolektivna solidarnost. 
V BIH manjko državne 
pomoči nadomešča 
močna solidarnost 
družbe do DOPP. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Tujina. 

D7 Potem pa v šoli je tudi tako bilo »Zakaj si ti tako suha«. Ona ima 
tudi utopični dermatitis. Vedno je bil« opravičena telovadbe, ker se ni 
mogla sleči, druge punce in fantje pa so jo zmerjali in jo spraševali 
zakaj se ne, če je garjava. To so take težke, da sem jaz zmeraj, kot 
vojak stala za njo, sem šla z njo v razred, da sem vsem 25 otrokom 
predstavila, kaj je to dermatitis. Pa ko ima astmo, ker tudi ona hoče 
telovaditi ane, včasih potrebuje kisik in sem v šoli tudi razložila kako s 
kisikom, kako narediti vse. Potem je pa začela vid izgubljati, smo 
poskušali ukrepati, eno z drugim. Potem pa ko jo je kdo »ruknil«, pa 
je kri tekla čez očala, sem jo oskrbovala…Zdaj se zna v srednji 
šoli ona sama za sebe postaviti. In ona takoj reče »Jaz sem bolna, 
ampak nisem mrtva«. In ona se takoj postavi za sebe. 

Nesprejemanje OPP 
zaradi videza. 
Norčevanje sovrstnikov 
iz PP 
Prilagoditev 
izobraževanja in 
dejavnosti zmožnostim 
OPP. 
Močan karakter. 

 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Prilagoditve 
družbe. 
Lastnosti OPP. 

D8 Ne vem. Jaz bi kot prvo, mislim, po mojem da bi bilo ena priložnost, da 
otroci imajo tim, da se jih malo več posluša, malo več pomaga, da 
vedo za kaj se gre. Recimo moj otrok, kot sem rekla, včasih posluša ali 
ne posluša. Potem ko ga sprašuješ, pa ne ve zakaj se gre. Da bi imel 
še dodatnega spremljevalca, ki bi poslušal in rekel »To je to pa to«, pa 
da to sin potem naprej razmišlja, kako bi to on naredil ali kako bi mu to 
uspelo da poveže, ustno recimo, ali ne vem kako. 

Tim sodelujočih 
strokovnih delavcev pri 
pomoči OPP. 
 

 
 
Potrebne 
spremembe. 

D9 Manjkajo dejavnosti, kamor bi jih lahko v popoldanskem času, 
vključno z nami, da bi se družili otroci in starši. Vedno ostanejo 
stvari, ki bi olajšale nama življenje s sinom, pa nasploh te: 
premeščanje, transport, karkoli. Ker ni denarja, da bi si to še dodatno 
kupil, ZZZS pa tega ne pokriva. 

Premalo organiziranih 
prostočasnih dejavnosti 
za DOPP. 
Pomoč pri transportu, 
finančna pomoč pri 
pripomočkih OPP. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

D10 Meni se zdi prav, da je čim več recimo po mojih predstavah, da bi čim 
več teh ljudi živelo v običajnih okoljih.  

Polna vključitev OPP v 
vsakdanje okolje. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD44: Kaj menite, da vašo družino krepi in ji daje moč?   
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Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 To da se dobro razumemo in skrbimo eden za drugega. Razumevanje in skrbnost 
družine. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-7, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
8, 10 

D2 Naša povezanost, to da sproti rešujemo težave in se pogovorimo. Povezanost, pogovori, 
sprotno razreševanja 
težav DOPP. 

D3 Uporništvo. Trmasti smo.  Trmoglavost daje moč 
DOPP. 

D4 Ravno to, da smo že pri koncu vse te kalvarije. Da nima posledic, da 
sva res z možem naredila, tudi šolo, tudi vrtec tukaj vključujem, da smo 
vsi mi, ki smo skrbeli za njega v danem momentu, da smo naredili 
dobro delo. To me je ves čas pokonci držalo. Jaz sem bila verjetno 
tudi na momente zoprna, ker nisem hotela prepustiti ničesar naključju.  

Sodelovanje družine v 
dobrobit dobrega počutja 
OPP. 

D5 Ljubezen, to ko se imamo tako radi in se radi nasmejemo. Moram reči, 
da se največ nasmejemo sinu, ko kaj ušpiči. Na primer ko hčerka 
vstane od mize, on že plane po njeni torti in jo z roko je in potem ga 
gledamo, kako je torto z roko. Naš sin je tako en povezovalni člen. 

OPP prinaša srečo, 
povezuje in združuje 
družino. 

D6 Dnevna borba iz danes na jutri. Da spim ponoči, ker se mi zdi, da 
tudi ponoči straši. Nimam nikakršnega veselja, niti družbe. Najbolje 
sem živela na Cesti dveh Cesarjev, čeprav je bila poplava, je bilo fajn. 
Tam je bila moja mladost. Tega načina si želim še zdaj. Želim si 
spremembe stanovanja, ker je otrokov oče tu umrl in se nas drži 
negativna energija. Skozi prosim za drugo stanovanje, pa ne dajo.  

Borba za preživetje. 
Lasten dom. 

Razdvajanje 
družine. 
Potrebne 
spremembe. 

D7 Povezane smo. Imamo neprofitno stanovanje, imamo svojo harmonijo, 
svoj mir. Včasih imam občutek, kot da ji gre na boljše. Zdaj 
premišljujem ko bo ta matura, kako bo, pa da si bo najdla službo. Mi 
gledamo zelo pozitivno.  

Pozitivna naravnanost in 
povezanost družine. 
 

Zadovoljevanje 
potreb. 

D8 Ja največ me zdaj gor drži zdaj to, ker je sin prišel domov in 3 vnuki, 
ki sem jih dobila. Največ me sin drži. 

Ožja in širša družina. Socialna opora.  

D9 Povezanost.  Povezanost DOPP. Zadovoljevanje 
potreb. 

D10 Mi smo verni, to je gotovo ena taka baza, ki se mi zdi, da je zelo 
pomembna. Recimo vse kar delava sva zelo predana, vsemu. Moj mož 
je recimo ukoreninjen v svojem delu. Tisto knjigo je izdal, to je neka 
strokovna zadeva, ko smo recimo vsi trije sodelovali, sin ki je 
računalničar mu je likovni del pomagal oblikovat, jaz sem pa 
lektorirala. To je stvar, ki nas povezuje, svet vrednot na kratko 
povedano.  

Vera opogumlja in daje 
upanje.  
Povezanost in 
sodelovanje članov 
DOPP pri posameznikovi 
uresničitvi. 
Živeti vrednote.  

Socialna opora.  
Zadovoljevanje 
potreb. 
 

 
 

VD45: Katere pozitivne lastnosti bi pripisali sebi in katere OPP?   
Oznaka 
družine 

Postavka 
 
 

  

Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Imamo se radi. Mi recimo dvakrat ponoči vstanemo. Ljubezen in skrb za OPP. Lastnosti staršev.  
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
2-10 

D2 Moja potrpežljivost, OPP pa vztrajnost. Potrpežljivost. 
Vztrajnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastnosti staršev. 
Lastnosti OPP. 
 
 

D3 Do ene mere trma, do ene pa kljub vsemu, da zadeve nismo v redu, se 
znava prilagoditi razmeram. Se mi zdi da imava obe isto.  

Trma, prilagodljivost. 
Trma, prilagodljivost. 

D4 Dobra po srcu, moram reči. Za ljudi, ki jih imam rada bom vse naredila 
in tako naprej. Otrok ima teh stvari veliko po meni. 

Dobrosrčnost. 
Dobrosrčnost. 
 

D5 Smeh. Rada imam ljudi. Pozitivno. Tako rada ustvarjam. Meni je res v 
veselje to, da gremo skupaj nekaj narest za druge. Meni je všeč, da 
mi lahko še za kakšnega drugega kaj pomagamo, četudi ni invaliden 
otrok. Moj sin je sonček. Je dobrovoljen. Je borec. Rad se nasmeji. 
Je zelo potrpežljiv.  

Dobra volja, družabnost, 
ustvarjalnost, 
dobrosrčnost. 
Dobrovoljnost, 
borbenost, potrpežljivost. 

D6 Srečna bi bila, ko bi lahko komu pomagala. Otroci ne zahtevajo 
preveč od mene, ker vedo, da nimam, tako da ne vem kaj si želijo. 

Sočutnost.  
Skromnost. 

D7 To da sva borki. Zelo. Bolj smo človeški, bolj zastopijo vse te stvari. 
Jaz sem zmeraj bila takšna, zato sem tudi končala za bolničarja 
negovalca. Jaz ne bi mogla sedeti v pisarni, jaz moram ljudem 
pomagati in to je to. 

Borbenost, sočutnost. 
Borbenost. 

D8 Recimo pri meni je to, da otrokom ustrežem, kolikor se le da. Sin bi 
moral malo več poslušati, pozornost, da jih posluša, kaj hočejo 
povedati. Dober je v tem, ker rad pomaga, rad drugim pomaga. Vem 
da je v vrtcu vsem pomagal, flaške, slinčke je nosil.  

Ustrežljivost. 
Sočutnost. 

D9 Pozitivnih veliko. Skrb, dom, družina so moje, sinove pa da je 
zadovoljen.  

Skrbnost. Družina 
najpomembnejša. 
Zadovoljstvo. 

D10 Ja jaz sem mogoče bolj tako optimistično naravnana do stvari. Tudi 
če so težke, si znam predstavljat, da se jih bo dalo premagati. Včasih 
to mogoče že gre v kako naivnost, ampak v osnovi sem pozitivno 
naravnana. Zdaj hči je pa tak radoveden, vesel in igriv otrok.  

Optimizem, pozitivna 
naravnanost. 
Radovednost, igrivost. 
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VD46: V čem menite, da je vaš OPP najbolj ranljiv?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Njega je včasih najbolj strah, da se mu bo kaj zgodilo, pa da se tista 
okolica ne bo znala pomagati. Včasih ga je v šoli strah, da vsega 
ne razume, zato ker ne sliši tako dobro, pa da se bodo nanj jezili. 

Strah pred nesprejetostjo 
v primeru razkritja PP. 
Strah pred 
neopremljenostjo družbe 
z znanjem, kako 
pomagati OPP.  
Izobraževalna institucija 
ne razume potreb OPP. 

 
Lastnosti OPP. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

 
 
OPP 
 
1-5, 7-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5, 6, 9, 10 

D2 V zadnjem obdobju opažam, ker ne more vedno slediti igri vrstnikov, je 
ratala zelo občutljiva na to, da se začenja zavedati, da je malo 
drugačna od sovrstnikov in je včasih žalostna zaradi tega. 

Žalost zaradi zavedanja 
drugačnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastnosti OPP. 
 

D3 Še vseeno je njeno zdravstveno stanje. Ima in epilepsijo in napade in 
to na žalost ful preveč vpliva na njo.  

PP vpliva na počutje. 

D4 Definitivno izhaja iz njegove oviranosti, ker je zelo tekmovalen otrok, 
na žalost, po eni strani, po eni strani pa tudi ne. Izredno je tekmovalen 
in prvi prvi prvi, on mora prvi oddati kontrolno nalogo, on se mora prvi 
javit, on mora vse prvi. Smo nekak že omilili to hibo, ali kako naj rečem, 
to mu je zelo škodovalo in tudi škodovalo v smislu, da je skozi agresijo 
ven v razredu, do učencev. V vrtcu se to še ni toliko poznalo, v čim 
prvo leto šole se je pa izredno, ampak se je umirilo.  

Tekmovalnost, agresija. 

D5 Najbolj je ranljiv med napadi, ko tako žalostno leži. Moj sin je skozi 
nasmejan, malo tudi igrajo tablete, ki so. Ti otroci niso nikoli tako 
žalostni. Edino ko se zbudi in je utrujen po učkih, takrat ima rad da 
začuti mojo toplino. Jaz zlezem tudi k njemu v posteljo, da sva v šalčki, 
potem mu godrnjam, pojem čisto miren ton. To ga pomiri.  

Ranljivost, dobra volja, 
utrujenost. 
 

D6 Vse se je porušilo, odkar je mož umrl. To ni več življenje, odkar je 
umrl mož. Ne morem sama pomagati mladim, ne v šoli. Otroci hočejo 
očeta. Ne razumejo, da je to smrt, ni jim dosti pomoči. Nikakor ne 
morem. To je težka zadeva, pri nas je res težko. 

Življenje v enostarševski 
družini je težko in 
brezupno. 

 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D7 Najbolj v govoricah ljudi. Ranljivost OPP zaradi 
stigme okolice. 

 
Lastnosti OPP. 
 D8 Največ to, ko včasih kaj išče, pa ne najde, pa je užaljen pa tak.  Užaljenost. 

D9 Mene, ko sina ne sprejmejo. Za sina ti pa ne znam povedati, ker se 
tako malo zaveda, da ne vem. Mogoče bolečina, če ga kaj boli, da 
pokaže. To absolutno. Drugače je pa zadovoljen otrok. 

Nesprejetost OPP 
predstavlja ranljivost. 
Ranljivost otroka je 
nemoč pokazati bolečino. 
Zadovoljstvo. 

 
 
 
Lastnosti staršev. 
Lastnosti OPP. 
 D10 Hči je ranljiva v tem, ko si ne more sama nič pomagati. Sem si že 

mislila včasih ko je, ker ne je čist sama in ji je treba kar precej 
pomagati, da bi ona lahko sredi kupa hrane umrla od lakote, če bi 
sama tam ostala.  

Krhkost. 
Ranljivost zaradi 
nebogljenosti OPP. 

 
 

VD47: V čem ste vi najbolj ranljivi?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Najbolj me je strah, da se mu kaj zgodi, ali pa da kje v eno hipo 
pade, pa da ga ne najdejo oziroma bo prepozno. 

Strah pred neznanjem 
družbe za pomoč OPP 
ob njihovi odsotnosti. 

 
Lastnosti staršev. 

 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 3-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
2, 9 
 
 
 
 
 

D2 Mogoče to, da se zavedaš, da bo OPP imela malo bolj težko poti skozi 
življenje kot drugi otroci, da bo več truda rabila, več vztrajnosti, več 
volje za doseči iste rezultate. Mogoče to, da veš, da ne bo imel 
najlažjo pot skozi življenje. 

Več vztrajnosti in volje.  
Lastnosti OPP. 

D3 Ne vem. Še vedno se mi zdi tako dosti, če se dogajajo kakšne krivice 
otrokom s posebnimi potrebami oziroma, da za njih ni dobro 
poskrbljeno.  

Ranljivost zaradi krivic in 
v neurejenosti za OPP. 

Lastnosti staršev. 

D4 On. Moj otrok je moja najbolj šibka točka tega življenja. To sem 
kasneje spoznala, ker se velikokrat vračam nazaj, ravno zato, da vidim 
kje so moji lapsusi, kaj bi lahko bilo boljše oziroma zakaj je to tako. In 
to je bilo tudi meni po porodu najhuje. Zdaj je nekaj, kar je 
brezpogojno, ta ljubezen do otroka, in tudi danes je tako. Občutek 
po mojem, ko se tvojemu otroku kaj zgodi, po mojem nihče od staršev 
ne bi smel zgubit. To je po mojem najbolj.  

Brezpogojna ljubezen.  
 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D5 Ranljiva sem v tem, da včasih ne dosežem za sina. Bom čisto 
iskrena. Toliko sem že zdravnikov zamenjala zaradi epi napadov. 
Se mi zdi, da me je strah včasih noči. Ko pogledam skozi okno in 
zagledam polno luno, v bistvu že vnaprej čutim, kako bo naporna noč. 
Tukaj pa sem ranljiva, res se. Čeprav mi mož reče »Mami, te že vidim, 
vidim polno luno«. Rada bi naredila kaj več. Ranljiva sem, ko slišim 
na predavanjih »Našemu otroku so pomagala to in to in ta pa ta 
zdravila«, samo jaz svojemu sinu ne morem vsega dati.  

Ranljivost ob neuspešni 
pomoči OPP.  
Menjavanje strokovnih 
delavcev za dotični 
problem. 
Predavanja za DOPP o 
konkretni tematiki 
življenja z OPP. 

Lastnosti staršev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Informiranost 
DOPP.  
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D6 Vse se je porušilo, odkar je mož umrl. To ni več življenje, odkar je 
umrl mož. Ne morem sama pomagati mladim, ne v šoli. Otroci hočejo 
očeta. Ne razumejo, da je to smrt, ni jim dosti pomoči. Nikakor ne 
morem. To je težka zadeva, pri nas je res težko. 

Nemoč enostarševstva.  
Lastnosti staršev. 

PROCES 
POMOČI 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
DOPP 
 
7 
 

D7 Tudi glede govoric drugih. Včasih si rečem »Ali sem jaz dobra 
mamica?« Mogoče bi morala še več pomagati. Vedno me je 
nekaj…Zakaj se je to zgodilo? Ali sem jaz kaj naredila?  

Marnje o OPP. 
Prevzemanje krivde 
nase. 
Dvom v ustreznost svoje 
pomoči OPP. 
 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Lastnosti staršev. 

D8 Če vidim, da je OPP slabe volje, ga nekaj časa pustim, če me kaj 
sprašuje mu odgovorim, če mu je kaj za pomagati mu pomagam. Če 
pa nečesa ne znam, vprašam, da mi kdo pomaga. 

Priznavanje svojih 
šibkosti.. 

Lastnosti staršev. 

D9 V bistvu je ta kromosom trinajsti, ki ga ima moj sin, poškodovan, je 
podedoval po meni. Pa da ne pričakuješ od njega, wow, zdaj bo pa 
on v življenju nekaj naredil in nekaj postal. Ne bo, lej, konec. 

Sprijaznjenje s situacijo. 
Nadrealna pričakovanja 
o razvoju OPP. 

Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 
Razdvajanje 
družine. 

D10 Jaz se bojim kakšne take stvari, zdajle recimo ko se vidi, ko se 
situacija zaostruje, da bi mi morali bežati, da bi bila vojna, kako bi 
se mi premikali, hči je zdaj velika in težka. Nereda me je strah, to 
prav gotovo. Pa tudi recimo, politične situacije niso enostavne. 
Recimo z možem sva malo izpostavljena v stvareh, ko bi nama lahko 
grozilo pri izgubi službe, ker tukaj ima mafija že naprej moč, ampak 
dobro, ni prav da čisto vse razlagam. In tako vidim strahote na obzorju. 

Strah pred nemočnostjo 
OPP za preživetje.  

 
 
 
Lastnosti staršev. 

 
 

VD48: Katerih sprememb si želite za svojo družino (če si jih želite)?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Sigurno bi bilo fino, če bi se to bolezen dalo ozdraviti. Ozdravitev  PP. Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 3-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
2, 3 

D2 Pravzaprav si jih zdajle ne. Se mi zdi da v redu funkcioniramo. Zadovoljstvo s 
funkcioniranjem. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

D3 Ja veliko. Prva bi bilo, da bi imela hči neko možnost izobraževanja, ki 
ne bi bila odvisna od mene, od nas, od privat stvari. Se pravi, da bi 
bilo tudi urejeno za otroke s težkimi motnjami, da imajo primeren 
način šolanja, ne samo varstva. Druga pa, da tudi starši, čeprav 
imamo take otroke, da imamo lahko možnost zaposlitve. Se pravi s 
takim zelo posebnim delovnim časom, oziroma da imaš možnost dela 
na domu. Pa ne da je to s.p., ker si spet preveč odvisen sam od sebe.  

Sistem izobraževanja 
popolnoma prilagojen 
vsem OPP. 
Izboljšanje zaposljivosti 
staršev OPP. Možnost 
službenega dela doma. 
Izobraževanje OPP na 
domu. 

Potrebne 
spremembe. 
Razdvajanje 
družine. 

D4 Niti ne.  Brez želja.  
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

D5 V Izoli sem zelo uživala. Z vozkom noter, z vozkom ven in sem začutila 
kaj je svoboda. Mož in hči sta se kartala, midva s sinom sva pa šla po 
sladoled. To mi je v veselje in ne bom obupala, ker vem da se mi bo to 
(svoje stanovanje-svoboda) zgodilo.  

Lasten dom. 

D6 Novega stanovanja. Dom. 
D7 Želela bi zdravje. Za zdravstveno stanje sebe in hčerke. Največ bi 

želela, da si opomorem in bi imela hrano za otroka. To je meni 
prioriteta pred mojim zdravstvenim stanjem, to mi je prvo, da vem, da 
otroci bodo imeli za jesti. 

Zdravje OPP in staršev. 
Finančna preskrbljenost 
za zadovoljitev fizioloških 
potreb.  

D8 Želja naju dveh je, da svoje stanovanje dobimo, da bi jaz dobila 
invalidsko, da bi živeli naprej. 

Lasten dom. 
Invalidska upokojitev 
staršev. 

D9 Ne. Brez želja. 
D10 Na en način je tako, da smo v tisti fazi, ko bi si želeli, da bi trajalo. 

Recimo pešanja me je strah, totalno strah me ni, ker je pač to 
naravna stvar, ampak to bo prineslo spremembe. In to spremembe na 
slabše. In na en način bi si želela, da tole ostane, ko sva z možem v 
fizični kondiciji, da takole ostane, bi si želela podaljšati. Ne želim si 
sprememb za družino. 

Trajanje sedanjosti, 
zaradi strahu pred težko 
prihodnostjo. 
 

 
 

VD49: Kakšne so vaše izkušnje s prejemanjem informacij za konkretno pomoč?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ponavadi ko kaj rabimo, preguglamo cel internet in sprašujemo okrog. 
Si kar sam v tem. 

Internet. 
Spraševanje okolice.  
Starši sami v iskanju 
informacij o pomoči. 
 

Informiranost 
DOPP.  
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D2 Tukaj je včasih tudi kar malo zmede. Jaz sem na začetku pogrešala, da 
bi v smislu tega, pol leta smo imeli OPP, pa nismo vedeli, kaj bi z 
njo počeli. Bilo je 9, 10 mesecev, preden smo sploh prišli do 
informacij, kaj vse nam pripada, kaj vse OPP pripada. Pogosto 
pediatri sploh ne vedo, kaj bi z OPP sploh počeli, h katerim specialistom 
bi ga morali dati, do tega da socialna služba dostikrat ne opravlja 
svoje dolžnosti. Tudi zdaj recimo, ti čisto nihče od strokovnih 
delavcev čisto točno ne pove, katere pravice imaš, kateri 
pripomočki ti pripadajo, kaj lahko preko zavarovalnice dobiš. 
Dejansko potem ko začneš raziskovati, vidiš, da ti relativno veliko stvari 
pripada, ali pa nekih oblik pomoči, pa ti nihče ne pove. Potem kolikrat 
sem z drugimi starši, kolikokrat se sama zanimam in zbrskaš te 
informacije. Sam moraš biti zelo angažiran, da najdeš te informacije. 
Pogrešam, da bi imeli neki priročnik, nek seznam, kaj ti pripada ob 
taki starosti ob taki potrebi. Da bi to bilo nekako poskrbljeno na 
nekem nivoju. 

Strokovni delavci DOPP 
ne informirajo o načinih 
domače oskrbe OPP, o 
pravicah OPP in 
pripadajočih storitvah.  
Starši OPP sami v 
iskanju rešitev.  
Nevednost zdravnikov 
kako pomagati OPP. 
Nepoznavanje procesa 
pomoči in storitev. 
Priročnik pripadajočih 
storitev po kategorijah 
PP in starosti otroka. 
Starši drugih OPP. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Potrebne 
spremembe. 
Informiranost 
DOPP. 

 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6 
 

D3 Zelo slabe. Če se gremo to na državni ravni, zelo slabo. Večina pol 
izvemo med starši med sabo.  

Delitev izkušenj in 
informacij med družinami 
z OPP. 
Država brez 
organiziranega 
informiranja o 
pripadajočih storitvah za 
določeno PP. 

 
 
 
 
Informiranost 
DOPP.  
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D4 Po mojem. Tako bi rekla no, po tem, ko je bilo to že vse speljano, ta 
proces uveljavljanja te pomoči oziroma dodelitve fizičnega spremljevalca 
na Zavodu za šolstvo. Težko sploh koga izpostavim. Zdravstvo je, kar 
se te konkretne zadeve tiče, kar se informacij tiče, tudi eden ne. 
Sociala tudi ne. Tudi pediater ne. Ponavljam, dokler nisem sama 
vedela, o čem sprašujem, kam hočem, kaj potrebujem, kaj moram 
naresti za to, da bom do tega prišla, še privat oddati vlogo na Zavod 
za šolstvo, tudi enega suporta ne, tako bi zelo težko sploh kakšen profil 
izpostavila. Ja, potem, ko je bilo to že vse nastavljeno, izpolnjeno, 
odposlano in tako naprej, so bili na Zavodu za šolstvu čisto 
ustrežljivi z dodatnimi informaciji kako naprej, tudi medicina potem 
vse.  

Starši sami v 
prepoznavanju potreb 
OPP in iskanju ustreznih 
storitev.  
Zakasnela podpora 
strokovnih služb. 
Ni informiranja o 
možnostih uveljavljanja 
storitev pomoči.  
 

D5 Sem dobila informacije, priznam. Ko pridemo na Sočo sem bila zelo 
presenečena, da bi lahko predelala Tourana za ta sedež vrteči, ampak 
ko mi je potem zdravnica rekla, kakšno je moje mnenje, sem rekla, da 
mi to ne rabimo. Sem bolj vesela, da se sin sam trudi, če bom pa rabila 
pa bom. To pa moram priznati, da mi svetuje socialna in razvojna 
ambulanta. 

Prejem informacij o 
pomoči in potrebnih 
prilagoditvah za OPP v 
Univerzitetnim 
rehabilitacijskim 
inštitutom Soča in 
socialna in razvojna 
ambulanta. 
Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut 
Soča 

 
 
Informiranost 
DOPP.  
Nabor prejetih 
storitev. 

D6 Samo ni veliko pomoči, če ti imaš stisko v sebi. Če te nekdo ne 
razume, je težko dobiti pomoč. Otroci s posebnimi potrebami niso 
krivi, da so takšni rojeni. 

Stiska zaradi neprejetih 
storitev za oskrbo OPP. 
Nerazumevanje potreb 
DOPP. 
 

Razdvajanje 
družine. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D7 Vedno sem jaz šla vprašat. Zmeraj sem jaz, ko mi je bilo najhujše šla 
iskati, ali sem tukaj vprašala, ali na druge ustanove »Prosim pomagajte 
mi« in so mi zmeraj pomagali. Noben ni prišel ali poklical pa rekel »Veš, 
te in te možnosti imaš«. Zmeraj sem se jaz vključila v družbo, zmeraj 
sem jaz dala svoje podatke od zdravnikov in tega, da so nas potem 
lahko obravnavali. Ena gospa mi je rekla, da se moraš zmeraj naučiti 
potrkati na vrata. Danes se obračam na pomoč na organizacije. Ko jaz 
sprašujem po informacijah mi pomagajo socialne delavke, ne vem 
če zdravniki, le glede kakšnih zdravil. ZPM in Karitas mi največ 
pomagata za vse. Potrebovala sem tudi psihično pomoč in so mi dali 
terapevtko.  

Samoinciativno iskanje 
informacij o storitvah 
pomoči. 
Socialni delavec 
informira. 
Zdravnik svetuje. 
ZPM in Karitas. 

Informiranost 
DOPP.  
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D8 Sem šla od vrat do vrat. Potem sem od Gotska prvo šla na Vič, iz Viča v 
Kino Šiška, pa nisem dobila nič. Od vrat do vrat so me pošiljali. 

Starši sami v iskanju 
ustrezne pomoči za 
OPP. 
Strokovni delavci svojo 
odgovornost prelagajo na 
druge strokovne. 

 
Informiranost 
DOPP.  
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D9 Nisem bila dovolj informirana s strani strokovnih delavcev. Več 
informiranosti!!Želela bi si, da bi nekje ena ustanova bila, ki bi recimo, 
ko se ti rodi tak kot je moj sin, oziroma vsak s posebnimi 
potrebami, da bi se mogoče starš tam obrnil in bi dobil vse 
informacije. Ne da te pošiljajo tja, pa tja. V bistvu imaš skrbi že z 
otrokom ogromno, ogromno. Pelješ ga k zdravniku, pelješ ga na 
terapije, pelješ ga vsepovsod, ker začetki so res najtežji. Da bi ga 
nekam prišel, k eni osebi, ki bi ti rekla »Tole, tole, tole, tole, ti pripada, 
tole, tole, tole vloži«. Ne pa da, ne vem. Jaz sem imela ravno zdaj 
primer za pomoč in postrežbo, ko bi bila v bistvu upravičena od vsega 
začetka, pa sem zdaj začela dobivat. V bistvu mi sploh ni bila dana 
možnost, da izbiram dodatek med tem za nego in pomoč in potrežbo, 
ker je moj sin tudi slep. Ni mi bila dana možnost, v bistvu mi ni 
nobeden povedal, da sem upravičena do obeh, ali pa da bi izbrala 
višjega ane. Tega manjka. V bistvu največ informacij gre, ko se starši 
družimo. To največ izvemo.  

Premalo informiranja o 
možnih storitvah pomoči. 
Neinformiranje o 
pravicah in pripadajočih 
storitvah. 
Sodelovanje s starši 
OPP. 
Ustanova z naborom 
informacij o pripadajočih 
storitev za specifično PP 
otroka.  
 

 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Informiranost 
DOPP. 
Potrebne 
spremembe.  
 

D10 To je tako, do informacij ni težko priti, se mi zdi pa fajn, ko mi jih 
prinesejo tako na pladnju. Ravno sinoči smo imeli eno srečanju v 
Domu v Šiški, ko nam je ena gospa razlagala o dedovanjem, kako s 
temi stvarmi ravnati, da ne pride do kakih krivic. To mi je krasno, da v 
domu organizirajo, čeprav ta gospa je bila iz Sožitja. Od formalnih sem 
recimo ogromno izvedela od fizioterapije. Naša hči je bila, ko je bila 
šest mesecev stara, prišla v obravnavo k fizioterapevtki, ki je bila taka, 
se mi zdi, kot strokovninja za fizioterapijo in sploh za držo do tele scene 
cele. Mi je zelo veliko stvari postavila na pravo mesto, pa tudi 
zdravnikom. Od nevladnih smo bili v začetku v Sončku. Preko Sončka 
smo tudi na začetku hodili v te razne kolonije, ko smo se tam dobili. Se 
mi zdi, da je pač tako, dokler se ne orientiraš okrog tega sveta, je krasno 
to dobivati, zdaj se mi zdi da ne rabim več tok tovrstne podpore. Ja 
seveda, pa tudi Vera in luč. Mi je bila tudi zelo taka lepa podpora, ena 
izmed teh.  

Predavanja za DOPP v 
vladnih in nevladnih 
organizacijah. 
Informiranje o procesu 
pomoči preko Sožitja, 
Počitnice DOPP preko 
Sončka, Vera in luč. 
Fizioterapevtka informira 
in usmerja. 

 
 
Informiranost 
DOPP.  
Nabor prejetih 
storitev. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

 
 

VD50: Kdo vam svetuje o ustreznosti in uspešnosti konkretne pomoči?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Jaz grem najprej socialno delavko vprašat. Potem pa po internetu 
pogledam, kakšni so kašni pravilniki/zakoni in tam vidim, kdo bi lahko 
bil. 

Samoiniciativno iskanje 
pomoči pri socialni 
delavki. Internet. 

Informiranost 
DOPP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-6, 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
7 

D2 Nam so največ pomagali v Zavodu za slepo in slabovidno mladino in pa 
v razvojni ambulanti. V smislu samih pravic, ki jih ima slep in 
slaboviden otrok se pojavljajo določene težave. Tukaj je zelo aktivna 
skupina staršev slepih in slabovidnih otrok, ki se preko Zavoda 
spoznaš z drugimi starši. Potem kolikrat sem z drugimi starši, kolikokrat 
se sama zanimam in zbrskaš te informacije. 

Izmenjava informacij 
med starši OPP. 
Razvojna ambulanta.  
Nepoznavanje pravic 
OPP. 
Samoinciativno iskanje 
informacij 

Informiranost 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Jaz osebno sem glede hčere dobila informacije največ od nevrologa in 
logopedinje. Kar se tiče direkt hčerine same obravnave. Mi smo imeli 
še srečo, da ko je bila hči majčkena, je bilo še tako, da je bila v 
razvojnih ambulantah socialna delavka. Od nje smo mi takrat vse, še 
kar velik izvedeli, kar se tiče teh socialnih pravic, ki jih imamo, od teh 
dodatkov za nego, pa možnosti varstva in tega. Večina pol izvemo med 
starši med sabo. Ti dobiš miljon enih informacij, »to lahko imate, tisto 
lahko imate«, nimaš pa, kako dejansko boš ti s tem otrokom živel 
doma, ko si potem sam. To potem dobimo starši med sabo ane. Zdaj 
če ti te podpore nimaš, ti je zelo težko. 

Logoped, nevrolog in 
socialni delavec 
informirajo o pravicah in 
možnih storitvah pomoči. 
Razvojna ambulanta 
Skupnost staršev OPP. 
Neopremljenost z nasveti 
za oskrbo OPP na domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Informiranost 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D4 Težko sploh koga izpostavim. Zdravstvo je, kar se te konkretne 
zadeve tiče, kar se informacij tiče, tudi eden ne. Sociala tudi ne. 
Tudi pediater ne. če ti nekaj pripada v naši državi, ti tega nobeden ne 
pove. Davčno imaš zelo hitro doma in ti pošljejo, koliko si dolžan, ali 
karkoli. To pa, ki država ponuja in omogoča, ti pa nihče sam po sebi 
ne servira »Lejte, pozanimajte se, vložite to«. Da bi ti pa kdo kaj 
pomagal izpolniti, pa mislim da… Jaz znam, jaz se znam obrniti, znam 
poskrbeti za svojo družino. Ponavljam, dokler nisem sama vedela, o 
čem sprašujem, kam hočem, kaj potrebujem, kaj moram naresti za to, 
da bom do tega prišla, še privatno oddati vlogo na Zavod za šolstvo, tudi 
enega suporta ne, tako bi zelo težko sploh kakšen profil izpostavila. 
Malo sem se sicer na začetku vključevala na forume, pa sem kaj 
napisala pa tko, ampak so ljudje tako, ne vem, nekulturni, nesenzibilni, 
kar nekaj butajo ven iz sebe. Saj sem bila jaz tudi prizadeta, pa nisem 
neki žolč pisala gor ane. Tako da ne, nisem čutila te potrebe, prvič 
zaradi tega, ker mi nihče ni mogel pomagati v danem momentu, ker 
nisem hotela izgubljati energije. To svojo energijo sem usmerila v 
družino, v otroka. 

Zdravstveno in socialno 
osebje ne informirajo o 
storitvah pomoči za OPP. 
Starši prepuščeni sebi in 
lastnim kompetencam za 
iskanje informacij o 
storitvah pomoči OPP. 
Nihče ne informira o 
pravicah in storitvah, ki 
jih država ponuja. 
Forumi na internetu. 

D5 Meni je bilo všeč v Ljubljanski porodnišnici, ker ti pošljejo socialnega 
delavca. Takrat sem imela eno tako dobro socialno delavko, ki je 
imela tak čut, ki te je znala tudi objeti, da še ni konec, da je to tvoj 
otroček. Jaz mislim, da nam je tudi zelo pomagalo društvo Sožitje. 

Opogumljanje in empatija 
socialnega delavca. 
Čustvena podpora 
Sožitja. 

 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
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D6 Samo socialna delavka Karitasa mi ne zapre vrat. Posluša me, 
zjokam se in svetuje. Nobeden drug. Ni drugih. Na Viču sem imela 
socialno delavko, drugi pa ne.  

Poslušanje in svetovanje 
socialnega delavca. 
Karitas. 

DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 
 

D7 Veliko pomaga, če se družimo skupaj, če se pogovarjamo, če gremo 
na izlete skupaj. Da vidijo drugi otroci in starši, da so tudi oni ljudje. 

Vključevanje DOPP v 
družbo na različnih 
nivojih prispeva na 
sprejemanje OPP. 
Druženje in stik z okolico.  

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 
 

D8 Jaz mislim, da je bil največ psiholog. Obrnem po pomoč na socialo. Zadovoljstvo s 
psihologom in socialnim 
delavcem. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D9 Starši, ki se družimo, eden to ve, eden to. Zato pa tudi te skupine za 
samopomoč, ki jih imamo starši so krasne, ker so tudi starejši notri, ki 
imajo otroke ne vem, stare po 30, 40 let in imajo več izkušenj od nas, ki 
imamo mlajše. So tudi mlajši, ki imajo stare po par let otroke. Zato so ta 
druženja fajn in več bi jih moglo biti. V bistvu največ informacij gre, ko se 
starši družimo. To največ izvemo. 

Druženje staršev OPP. 
Skupina za samopomoč 
družin z OPP. 

Informiranost 
DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D10 Naša hči je bila 5 mesecev stara, ko je prišla v obravnavo k 
fizioterapevtki, ki je bila taka, koristna tudi zame. V Domu veliko 
zvemo, prijateljice med sabo se tudi velik, starši med sabo, potem so pa 
pač ta formalna in neformalna združenja. Je pa dejstvo, da smo imeli od 
terapevtskega osebja več kot od zdravnikov.  

Zadovoljstvo s 
fizioterapevtko in 
nezadovoljstvo z 
zdravniki. 
VDC, prijatelji. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Informiranost 
DOPP.  

 
 

VD51: Katerih nasvetov in informacij bi si želeli?   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Sedaj so samo ti pravilniki/zakoni. Preden se pretolčeš skozi tisto, si 
že kar dober. Da bi bilo malo bolj enostavno in malo bolj na enem 
kupu zbrano. Verjetno so kakšne ugodnosti, kar jim pripada 
(zdravilišče, bolj poceni nakup avta), toda to ni nikjer napisano, da 
bi takoj našel. 

Poenostavljeni in strnjeni 
zakoni o pravicah DOPP. 
Razpršenost informacij o 
pripadajočih storitvah 
pomoči.  
Starši OPP se prebijajo 
skozi pravilnike/zakone 
za poznavanje pravic. 

 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-4, 6, 7, 
9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2 Pred 14 dnevi sem brala v enem članku v časopisu, da obstaja nek 
priročnik pomoči za slepe, ampak če ti nihče ne pove, da obstaja. 
Mamica OPP, ki je pravnica, ga je napisala. Mogoče bi bilo fino da ti 
nekje, na primer v razvojni ambulanti, takoj ko se s tem problemom 
srečaš, pove za obstoj tega. Bilo je 9, 10 mesecev, preden smo 
sploh prišli do informacij, kaj vse nam pripada, kaj vse OPP 
pripada. 

Prepozno informiranje 
DOPP o pripadajočih 
storitvah pomoči. 
V razvojni ambulanti 
seznanitev z obstoječimi 
viri pomoči. 

D3 Recimo kako dejansko, kako izgleda življenje z otrokom s 
posebnimi potrebami v praksi. Ti dobiš milijon enih informacij, »to 
lahko imate, tisto lahko imate«, nimaš pa, kako dejansko boš ti s tem 
otrokom živel doma, ko si potem sam. To potem dobimo starši med 
sabo. Zdaj če ti te podpore nimaš, ti je zelo težko.  

Napotki za življenje z 
OPP v domačem okolju. 
Izmenjava izkušenj in 
koristnih informacij med 
starši OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
Informiranost 
DOPP.  
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D4 Predvsem ta prvi korak, ko otrok zboli, da ti dobiš prave 
informacije, prave podlage. Zdaj se bom sicer izrazila na način, ki 
meni sicer smrdi, ga ne maram, ampak, če ti nekaj pripada v naši 
državi, ti tega nobeden ne pove. Davčno imaš zelo hitro doma in ti 
pošljejo, koliko si dolžan, ali karkoli. To pa, ki država ponuja in 
omogoča, ti pa nihče sam po sebi ne servira »Lejte, pozanimajte se, 
vložite to«. Da bi ti pa kdo kaj pomagal izpolniti, pa mislim da. Mene je 
vedno, še danes me boli ta prvi korak. Premalo nam dajo podpore, 
premalo informacij dobimo. Dejstvo je sledeče, ko tvoj otrok zboli za 
eno tako boleznijo, ki ti spremeni dinamiko življenja, si ti zmeden, ne 
glede na to koliko imaš denarja, koliko si izobražen, kje živiš. V prvem 
momentu si zmeden, v drugem momentu si jezen, ker si to ti in je to 
tvoj otrok, potem pa ti začneš počasi razmišljati »kaj bomo sedaj 
naredili?«. Te faze se po mojem razlikujejo od človeka do človeka. 
Enkrat se lahko na hitro znajdeš, velikokrat pa jaz mislim, da ni to 
prav hitro. Saj veste, tri meseci ali pa pol leta hitro mine in pri 
razvoju otroka hitro mine. Jaz se vedno vračam na ta pravi korak, 
ko bi recimo specialist ali pa sestra recimo, ki so ta suport 
zdravniku in nam. Ne dobiš ga. Sploh ne znam ubesediti no. 
Ponavljam, dokler nisem sama vedela, o čem sprašujem, kam hočem, 
kaj potrebujem, kaj moram naresti za to, da bom do tega prišla, se 
privat oddati vlogo na Zavod za šolstvo, tudi enega suporta ne, tako bi 
zelo težko sploh kakšen profil izpostavila. Ja, potem, ko je bilo to že 
vse nastavljeno, izpolnjeno, odposlano in tako naprej, so bili na Zavodu 
za šolstvu čisto ustrežljivi z dodatnimi informaciji kako naprej, tudi 
medicina potem vse. Ampak dokler ti ne veš kaj vprašati, da bi ti nekdo 
sam podal, brošuro ali karkoli. Želela bi si usmerjanje k nečemu, kar 
staršu in posledično temu otroku pripada glede na to, da nekdo 
njega prepozna kot gibalno ovirano osebo. Ta prvi korak, ki ga sploh 
ne znam ubesediti. 

Ob postavitvi diagnoze 
potreba po uvedbi 1. 
koraka pomoči: 
informiranje DOPP o 
pravicah in vseh možnih 
oblikah storitev pomoči in 
usmerjanje kako priti do 
njih. 
DOPP so brez podpore 
in usmeritve strokovnih 
delavcev za pridobitev 
storitve pomoči. 
Zaradi premalo informacij 
o procesu pomoči so 
kršene pravice OPP. Kar 
pripada DOPP/kar 
država ponuja nihče ne 
pove sam od sebe. 
Prepozna prejeta 
storitev,  negativno vpliva 
na razvoj OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
8 
 

D5 Za epilepsijo. To si pa tako želim. Veš, meni to ni podatek, da mi 
nevrolog reče »Veste gospa, se morate sprijazniti, lahko bo 
minilo, lahko pa ne. » Potem pa vse probamo, od bienergetičarjev, to 
tisto…Potem pa ni uspeha in prav čutiš, ko ti rečejo, še deset 
obiskov, pa še zmeraj ni uspeha, potem pa sam nehaš. Potem se 
pa vprašaš, ali zaradi tega ni uspeh, ker finančno ne moreš, ali te 
nekdo vleče.  

Zaradi finančne stisk 
DOPP ni kontinuiranosti 
terapij. Strokovnjak se ne 
trudi poiskati vseh 
možnosti in DOPP 
spodbuja k sprijaznenju 
stanja OPP. 
Dajanje lažnega upanja o 
učinkovitosti storitve. 
Bioenergetiki. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D6 Pomoč pri nalogah v šoli. Težave so, jaz jim ne morem pomagati. Za 
hrano se moram znajti. Za mene je premalo pomoči.  

Nemoč staršev. 
Premalo pomoči. 

Lastnosti staršev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D7 Da mi posredujejo več teh informacij ker sem se zmeraj morala boriti 
zanje. Ker če jaz ne pokličem, nikdar …Zmeraj sem želela, da 
pokličejo mene in mi rečejo »Vaš otrok gre na počitnice, vaš otrok 
gre na zimsko letovanje«. To nikdar, zmeraj sem jaz brskala kar 
postaja. Ker sem našla za dnevno varstvo preko ZPM-ja, je sedaj 
mlajša hči tam. In zdaj sem tudi šla na ZPM in rekla, da bi tudi želela, 
da hči gre na letovanje in sem jih vprašala, zakaj ne gre? Ker starejša 
hči je vso leto šla na klimatsko zdravljenje na Debeli rtič. Tudi preko 
Karitasa sva s starejšo šli v njihovo počitniško hišo. 

Posredovanje DOPP 
informacije o obstoječih 
storitvah pomoči. 
Strokovne službe same 
pristopijo k DOPP in jim 
ponudijo storitev zanje. 
Borba DOPP za 
informacije o storitvah 
pomoči. Klimatsko 
zdravljenje preko ZPM. 
Karitasove počitnice 
DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Nabor prejetih 
storitev. 

D8 Najbolj sem potrebovala za otroka, ko sem bila na eni preiskavi, pa 
mi ni noben hotel pomagat. Pa sem šla od vrat do vrat. Potem sem 
od Gotska prvo šla na Vič, iz Viča v Kino Šiška, pa nisem dobila 
nič. Od vrat do vrat so me pošiljali. 

Neodzivnost okolice na 
klic na pomoč DOPP.  
Zaradi prelaganja 
odgovornosti iz ene 
službe pomoči na drugo 
so DOPP časovno, 
finančno in energetsko 
izčrpane. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D9 Ne dajo zadosti informacij za pripomočke, kaj ti pripada. Recimo, a 
veš, ti imaš določeno starost, ko mu pripadajo pripomočki. In ko 
otrok dopoldne 15 let, do teh pripomočkov enostavno ni več 
upravičen, ampak te pripomočke še zmeraj rabi. Ne vem zakaj to 
nam ukinjajo. Zakaj po 15 letu ali po 18. letu niso upravičeni do dosti 
pripomočkov, ampak otroci bodo rabili do konca svojega življenja. Ni 
zdaj to, da se pri 15 ustavi. Moj sin ne bo nikoli boljši kot je, lahko bo 
samo še slabši.  

Strokovni delavci DOPP 
ne informirajo o pravicah 
in pripadajočih storitvah. 
Pripomočki za OPP so 
kljub stalni potrebi 
starostno omejeni. 
Pripadajoči pripomočki 
opredeljeni glede na 
potrebe OPP. 

 
 
 
 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
 

D10 Ja recimo…Se mi zdi, da je bilo kar vse v redu, recimo tudi kar se tiče 
teh socialnih stvari, pa dohodkov, pa tega. Sem kar poiskala te 
informacije, ne da bi bilo treba ekstra skrbeti za to. Diagnoze še zdaj 
nimamo. Mogoče bi pa le, mogoče bi bili bolj pomirjeni. 

Socialne zadeve. 
DOPP same iščejo 
informacije o storitvah 
pomoči. OPP brez 
diagnoze.  
Postavitev diagnoze 
OPP. 

 
VD52: Katerih storitev pomoči vladnih in nevladnih organizacij se poslužujete?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 

Združevan
je 
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v kategorije 
(1.raven) 

sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 OŠ. Surdopedagoginja. Zavod za slepo in slabovidno mladino. 
Nekateri stari in otroci so vključeni v zvezo slepih in slabovidnih, ampak 
mi zaenkrat nismo imeli potrebe, da bi se vključevali.  

Surdopedagog. Zavod za 
slepo in slabovidno 
mladino.  

 
 
Ideal strokovnega 
delavca. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 2, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3, 4, 5, 7-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
4, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
3 

D2 Specialna pedagoginja v vrtcu, zavod za slepo in slabovidno 
mladino.  

Specialni pedagog. 
Zavod za slepo in 
slabovidno mladino.  

D3 Imamo pač vse kar je lahko, dodatek za nego, nadomestilo za 
izgubljeni dohodek. Mi smo v društvu Vesele nogice, oni nam 
določene stvari tudi financirajo in pomagajo. Drugače pa večinoma 
imamo to za suport, podporo eden med drugimi, ne samo v 
finančnem smislu, ampak tudi tako.  

Storitve Centra za 
socialno delo.  
Čustvena in finančna 
opora društva Vesele 
nogice. 
Moralna in finančna 
podpora družin z OPP. 

Nabor prejetih 
storitev. 
Socialna opora. 

D4 Ne nisem, ravno zaradi tega, ker sem zelo hitro pri tej bolezni prišla 
do zaključka, da se tukaj gre za kost od stegnenice gor, to 
okroglo, ki je notri v kolku, ta zadeva po domače povedano 
razpade, iz nekega razloga, ki ga ne poznajo. Če bi ga poznali, bi 
znali verjetno pozdraviti, oziroma bi se premikalo v tej smeri. Ta kost 
nekaj časa (glavica) razpada, potem pride do nekega minimuma, ko 
nima več kam in potem v danem momentu se začne ta kost obnavljati, 
regenerirati in potem ta kost zraste nazaj, se zaraste. V celem 
obdobju je pomembno to, da otrok miruje 100% takrat, ko zdravnik 
reče, oziroma uporablja bergle, ne skače, ne obremenjuje, ne tolče 
po tej kosti, ki se sčasoma začne formirati. Zelo hitro sem prišla do 
tega, da vsaka kost ima svoj proces in ta proces zahteva toliko in toliko 
časa in tega ne moreš z ničemer pridobiti. Logoped. Fizični 
spremljevalec. 

Samoizobraževanja 
staršev OPP o PP otroka 
za nudenje ustrezne 
skrbi in nege OPP. 
 
Zdravnik svetuje DOPP o 
tem, kako skrbeti za 
OPP.  
Logoped in fizični 
spremljevalec. 
 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Ideal strokovnega 
delavca. 
 

D5 Delovna terapija, letovanje invalidne mladine Izola, Sožitje, v Sočo 
plavanje, veliko hodimo jahat. Imamo tudi privat terapijo, to je pa 
samoplačniško. Za Sonček sem pa zdaj rekla, da se moram vpisat, pa 
mož pravi »Ah mami, pa ne moreš biti na vseh koncih.« Jaz sem pa 
rekla, zakaj pa ne, saj smo vsi not. Pa vesele nogice sem tudi. Tam 
pomagam pri zbiranju zamaškov. ZPM in Karitas. 

Delovna terapija. 
Privatne terapije. 
Jahanje. Sožitje, Soča, 
Sonček, Društvo vesele 
nogice, ZPM in Karitas.  
Zbiranje zamaškov za 
pridobitev določene 
storitve pomoči. 
Samoplačniške terapije. 

 
Nabor prejetih 
storitev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D6 Nisem vključena. Ko je mož umrl sem samo dobila 100 EUR. Ampak 
to ni nič. Plačati sem morala pogreb moža, pa stanovanje, kot da to 
ni bilo dovolj, sem po smrti moža ugotovila, da je imel kredit, ki ga 
plačujem. Same težave. Ne koristim pomoči. 

Finančna stiska 
enostarševskih družin. 
 

Razdvajanje 
družine. 

D7 ZPM, Karitas, CSD – program žena, Anina Zvezdica. Jaz sem dobila 
neprofitno stanovanje. Tudi pri učenju ima pomoč v šoli. To je dobila od 
ministrstva za šolstvo. Na CSD jo tudi vodijo. 

Stanovanje. 
ZPM, Karitas, Center za 
socialno delo in Anina 
zvezdica. 

Nabor prejetih 
storitev. 
 

D8 Samo Karitas. Tudi Anina Zvezdica, Malči Beličeve. Karitas, Anina zvezdica 
in Malči Beličeve. 

D9 Nevladnih nobenih, sploh nisem nikamor vključena in v bistvu samo iz 
enega razloga. Zato ker sem imela možnost za donacijo glih, ko sem 
za avto sedež takrat zbirala denar. To je ogromno denarja za avto 
sedež za takega otroka. Nisi upravičen, oziroma ZZZS ti ga ne plača 
in sem zbirala donacije in sem imela možnost, da bi nama nekdo, ta 
denar bi dobila, samo bi mogli nakazat preko društva. Potem pa 
vprašanje, či bi midva to nazaj dobila. To je problem. In jaz sem se 
takrat odločila, da ne bom nič. Čeprav društvo, kot so Vesele nogice, bi 
se rade volje včlanila.  

Zbiranje finančnih 
sredstev za pripomočke 
za OPP. 
ZZZS ne krije vseh 
pripomočkov za 
zadovoljevanje osnovnih 
potreb OPP. 
 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D10 Ampak sva se z možem priključila neki skupini za samopomoč, v 
terapevtsko skupino. 

Terapevtska skupina za 
samopomoč. 

Nabor prejetih 
storitev. 

 
 

VD53: Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z družinami z OPP znotraj procesa pomoči?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Z družinami, ki imajo metabolno motnjo. Pet teh družin je v Sloveniji. 
Vsi imamo enake težave, povsod je to nekaj neznanega in si malo 
pomagamo.  

Druženje, čustvena 
opora in nasveti družin z 
OPP. 

Socialna opora.  
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1-8 
 
 
 
 
 

D2 Mi nekako nimamo te potrebe, da bi se družili, so pa organizirana 
ravno v sklopu Zveze slepih in slabovidnih društev delavnice, vikendi 
za druženje staršev in družin. Mi se tega ne udeležujemo. 

Brez socialnih interakcij. Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija 

D3 Nekaj nas je preko društva, ko se dobivamo fizično in se srečujemo, 
enkrat tedensko se z otroki. Imamo pa potem druženja, ko imamo 
kofetkanja za starše, enkrat na mesec, ko se dobimo starši brez otrok, 
da lahko malo pojambramo in te stvari, drugače pa dobivamo dosti 
veliko. Imamo pa tudi facebook skupino, ki je načeloma namenjena 
samo staršem za izmenjavo informacij.  

Druženje in zaupnost 
družin z OPP. 
Izmenjava informacij 
med družinami z OPP. 
Socialna omrežja. 
 

Socialna opora. 
Informiranost 
DOPP. 
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D4 In res je bilo tako v parku, ko smo se družili z drugimi otroci in vsi 
so že sedeli, pa so pili ali sladoled lizali, ali karkoli, naš je še kar norel 
naokrog. 

Povezanost in druženje z 
okolico. 

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3, 5, 9 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
9 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
10 

D5 Dobre izkušnje. Pridobiš kot prvo prijateljstvo, izmenjava terapij, 
meni je to zelo pomembno, ko nekdo reče »Kaj pa če bi šla tja in tisto 
probala?«. Pridobim tudi to, da se mogoče kakšna mamica tudi odpre. 
Vsaj teh 5 ko smo, smo se kar odprle, samo se kar najdle take. Se mi 
zdi, da mamice, katere se nočejo vključiti, se nikoli ne bodo. Tiste ki so 
zaprte, ki nočejo govorit o bolezni svojega otroka, bo vedno taka, ker 
se ne sprijazne. Se mi zdi kot starš, moraš res pri sebi najprej razčistit. 
Ker če ti tega ne dojameš, da je tebe sram iti v družbo, potem je sram 
tebe in otroka. Če ti se zapiraš vase, da ne greš ven in ne pokažeš 
takega otroka, jaz ti povem, jaz bi svojega sina pokazala, grdo bom 
rekla, tudi če bi bil brez nog, ali pa iznakažen, ker je to moj otrok.  

Druženje, izmenjava 
izkušenj in priporočil z 
družinami z OPP. 
Izmenjava izkušenj, 
uspešnih storitev pomoči 
pri druženju družin z 
OPP. 
 

Socialna opora. 
Informiranost 
DOPP. 
 

D6 Nimam prijateljev, niti sorodnikov. S prijatelji se nisem nikoli družila. 
Bila je neka ženska, s katero sem se včasih družila, en teden jaz k njej, 
drug teden ona k meni za pol urice. Otroci so mi zamerili, da sem ven 
hodila in nisem nič doma postorila. Zato grem redko od doma. 

Brez socialnih interakcij. 
Zaprtost v domačem 
okolju. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

D7 Gremo skupaj na igrala. Pogovarjamo se po telefonu, gremo eden k 
drugemu na obisk. Ena mamica ima avto, pa nas včasih zapelje, pa 
gremo v Zbilje, v Tivoli. Znajdeš se. 

Druženje družin z OPP. Socialna opora. 

D8 Ena mi je samo pomagala, ta ki so skupaj v Domu. Medsebojna pomoč 
družin z OPP. 

D9 Želim si popoldanskega varstva, ko bi se lahko družili starši, ko bi 
mogoče eno kavico skupaj spili, otroke bi pa nekdo popazil ta čas, ne 
vem, mogoče tudi študentje. Mogoče, da bi bila omogočena tudi 
kakšna terapija v sklopu tega, ker terapij je itak premalo.  

Popoldansko varstvo s 
terapijami za OPP.  
Premalo terapij. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D10 Jaz sem imela občutek da moram za hčerko vse sama naredit in 
da bom tudi čudež naredila, to težo sem imela v razvojnem vrtcu. 
Dokler mi ni nekdo rekel takole: « Ti boš pregorela in boš uničila 
zakon, zdravega otroka in tako skurjena tudi ne boš mogla svoji 
prizadeti hčerkici pomagat, zato si najdi vso možno pomoč. »Včasih 
veš da so,« to mi je bilo hudo, ampak me je na en način rešilo….«Kako 
je bilo včasih ne vem v Stari Grčiji, kaj so naredili s takimi otroki, skozi 
zid so jih vrgli?«. Sem si mislila, ti to govoriš. Ampak to mi je na en 
način pomagalo, da sem razumela, da si smem najti pomoč. 

Popolna predanost OPP. 
Pregorelost. 
Razpad zakona, 
zapostavljenost zdravih 
otrok. 
 

Lastnosti staršev. 
Razdvajanje 
družine. 
 

 
 

VD54: Katere storitve pomoči po vašem mnenju potrebujete, pa jih niste prejeli?  
Oznaka 
družine 

Postavka  Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Za kakšno spremstvo, ker ne pade v tiste okvire OPP. Spremljevalca 
OPP ni dobil po odločbi, ker mu ne pripada. Tudi kakšnih takšnih stvari 
ni, na primer, v Ameriki imajo, če morajo ponoči starši vstajati, le-ti 
prejmejo pomoč, imajo organizirano, da jim nekdo pride ponoči 
pomagati. 

Spremljevalec OPP. 
Amerika DOPP nudi 
nočno pomoč za 
zadovoljitev potreb 
staršev OPP. 
 

Potrebne 
spremembe. 
Tujina.  

 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 3-5, 7-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 8, 9 
 
 
 

D2 Ta moment pravzaprav nič. Jeseni, ko bo šel OPP v šolo pa bomo 
potrebovali. Ravno smo zvedeli, ko smo bili prejšnji teden v trgovini s 
pripomočki za slepe in slabovidne, ko sva hoteli neka specialna sončna 
očala kupiti, pa sva se zanimali tudi za lupe in take stvari, nama je tam 
prodajalka povedala, da bi morale iti pravzaprav najprej v ambulanto za 
slepe in slabovidne, ki je v očesni kliniki, ker nama spet nobeden ni 
povedal, da obstaja ta ambulanta, ter da tam lahko dobiva 
napotnice za specialna sončna očala, za lupo ter da tista napotnica 
krije kar en znaten delež stroška za nakup teh pripomočkov. Saj 
pravim, informacije zelo razdrobljene prihajajo, potem ko ti začneš 
nekaj iskati potem ugotoviš, da že obstaja neka pomoč, pa ne veš, 
da ti pripada. Pri treh mesecih, pri rednem pregledu je pediater opazil 
in nas napotil k okulistu, okulist pa nas je takoj naprej poslal na očesno 
kliniko. Pri 5 mesecih je bila sprejeta na očesni kliniki. Tam sem res 
zelo pogrešala osebo, s katero bi se pogovorila. In po dveh 
mesecih sva dobila v treh stavkih na enem listu papirja neke diagnoze, 
kjer nisva sploh vedela kaj pomenijo. In samo pisalo je, da se svetuje 
po štirih mesecih ponovitev preiskav. In midva sva čakala na tisti 
datum in nisva nič vedla, kaj bi z njo počela, ali bi se morala še kam 
obrnit ali ne, ali kaj čva. 

Razdrobljenost informacij 
o storitvah pomoči. 
Starši OPP niso 
seznanjeni s pravicami 
OPP.  
Zgodnja obravnava brez 
empatije in možnosti 
dodate razlage o PP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D3 Recimo psihologa oziroma nekoga, ki se ukvarja z družino, oziroma 
z otrokom, ne samo z njegovimi fizičnimi potrebami. Otrok, ki na 
primer ne govori, ne zna sam povedati da ga nekaj boli. Otroci 
imajo tudi čustva, tudi če ne znajo povedati. Da pač na ta način, 
kako otroku pomagat ko je vznemirjen, ko bi rad kaj imel pa ne veš kaj 
si želi, pa na tak način. Pa potem pač tudi družini, ki kljub vsemu, je to 
vseeno malo drugačen položaj kakor da imaš zdravega otroka, je v 
šoli in ima dejavnosti, ta otrok rabi neke drugačne stvari.  

Psiholog za pomoč 
odnosom v družini. 
Pomoč DOPP pri 
prepoznavanju potreb 
OPP. 
Smernice za 
vzpostavljanje odnosa 
med starši in zdravimi 
otroki. 
Imajo čustva. Pogosto ne 
zmorejo izraziti svojih 
želja. 

 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
Lastnosti OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5, 6, 8  

D4 Jaz se vedno vračam na ta prvi korak, ko bi recimo specialist ali pa 
sestra recimo, ki so ta suport zdravniku in nam. Ne dobiš ga. Sploh ne 
znam ubesediti no. 

Podpora in usmerjanje v 
zgodnji obravnavi. 

Potrebne 
spremembe. 

D5 Želim si iti v tujino. Rada bi drugo mnenje nevrologa. Kar en 
občutek imam, da se pri mojemu sinu, ko vidijo, da je pač umsko 
prizadet, se mi zdi da se potem za take včasih, ja zdravila že dajo. 
Ampak to je tako kot če bi jaz tebi vsak dan dajala čokolino, nič 
novega. Jaz sinu kašo naredim in tako naprej, enako je pa pri 
zdravnikih. Čeprav mož pa drugače gleda, pa pravi »Mami, pa kaj bi ti 
še rada?«. Jaz imam tako notri, kot mama neko upanje. To je tako kot 
recimo za moje zobe, ko sem se jih poškodovala pri plesu. Pa sem si 
enke zlomila, pa mi je ena rekla »Pa počakajte, pa počakajte«. Nič, jaz 
sem šla pa k drugi zobarici, sicer sem mogla plačat, ampak uredila mi 
pa je. Jaz isto mislim za mojega sina. 

Mnenje tuje zdravniške 
stroke. 
Upanje.  

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Lastnosti staršev. 

D6 Novo stanovanje bi mi spremenilo življenje. Sedaj je prehrupno, 
občutek imam, da je njegov duh ostal in nam nagaja. Otroci zaradi 
vsega tega ne morejo spati, kako naj se potem učijo. Nič čudnega, da 
nikakor ne morejo uspeti. Ampak to stanovanje ima že v osnovi črno 
plat, ljudje ki so pred nami tu stanovali, se je eden obesil, mi je povedal 
hišnik. Zdaj smo tu že več kot 10, 20 let. Nisem toliko zahtevna, kar 
imam, s tem razpolagam. Če imam moko, pač zamesim kruh.  

Skromnost. 
 

 
 
Lastnosti staršev. 

D7 Edino bi potrebovala plačane položnice. Da vem, da bom vsak 
mesec lahko plačala položnice, da mi ne bodo izklopili elektrike, 
vode. Da bom imela hrano za otroke, ko pridejo domov. 

Finančna pomoč za 
osnovne stroške. 

Potrebne 
spremembe. 

D8 Denar. Ko smo šli do BTC-ja, ko sem se mogla naročiti za očala te, pa 
za pregled, zastonj je bil ta pregled. Sem rekla v redu, grem na zastonj 
pregled, pa se mi je še povečala to. Pa mi je še hudo, zdaj moram 
plačati, pa nimam od kje da plačam, 300 EUR je treba plačat in kaj 
mi ostane, nič. Malo me skrbi kako bom to. Edino ko sem bila v službi, 
nisem nikoli iskala. Ko pa sem brez službe ostala pa sem obrnila vsa 
vrata, ker rabim pomoč, rabim zdaj. Ker zdaj tudi recimo za oblečt, ko 
je prišel k meni. Kaj naj s 300 EUR socialne, plačam položnice, 
najemnino, za živeti. Nimam da ga oblečem, ker nima niti superg, 
hlač, pa še nima dosti stvari. Tako bom rekla, perem, sušim, da 
obleče drugi dan, ker nimam od kje da mu kupim dvojne trenirke, 
superge. Ima dvojne superge, sem mu kupla, ene ima za zunaj da jih 
nosi, ene pa za telovadbo. Povem očetu, ni šanse, dobim 100 EUR. 
Kaj naj naredim s tem? 

Finančna podpora. 
Brezplačni zdravstveni 
pripomočki. 
Plačevanje zdravstvenih 
pripomočkov iz lastnih 
sredstev onemogoča 
zadovoljevanje osnovnih 
potreb. 
Nemoč enostarševskih 
družin pri zadovoljevanju 
potreb OPP. 
 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Razdvajanje 
družine. 

D9 Fizioterapije absolutno premalo. Otrok tak recimo nepokreten na 
vozičku kot je moj sin, enkrat na teden ali pa dvakrat fizioterapijo, on bi 
moral imeti vsak dan. Delovno terapijo. Jaz ne pogrešam logopeda, 
ker jaz vem, da moj sin govoril ne bo nikoli. In tudi v zavodih ko so v 
bistvu imajo terapevte in so polno obremenjeni, ker jih je premalo. 
In ne morejo vseh otrok in potem tamali pridejo večkrat na vrsto, 
starejši manjkrat. Starejši je, manjkrat pride na vrsto in se moraš 
vedno borit za tisto pol enkrat na teden fizioterapijo. Zakaj pa ne bi 
kakšno zaposlitev več v zavodih, delovnih terapevtov, 
fizioterapevtov, logopedov, tega kadra ki manjka. Pa da bi mogoče 
potem naredili tako, poglej moj sin ne rabi logopeda, pa da bi te 
logopedske obravnave dali nekomu drugemu, ki jih rabi, pa bi mojemu 
sinu dali fizioterapije več, ker tega rabi. 

Dnevna fizioterapija za 
OPP. 
Povečanje zaposlovanja 
vseh strokovnih profilov 
pri delu z OPP. 
Vrsta terapije za OPP naj 
izhaja iz potreb otroka, 
njegovih močnih in šibkih 
področij.  
Premalo fizioterapije. 
Preobremenjeni 
terapevti. 
Mlajši OPP prejme več 
terapij kot starejši OPP. 
 

 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D10 Diagnoze še zdaj nimamo. Mogoče bi pa le, mogoče bi bili bolj 
pomirjeni. 

Postavitev diagnoze. Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD55: Katere storitve pomoči ste prejeli, pa menite, da jih niste potrebovali?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Pri tistih odločbah. Te odločbe so pisane po enem kopitu. Pri nas na 
primer piše, da mora imeti OPP v šoli vse napovedano vnaprej, 
daljši čas pisanja, ampak v bistvu, če on med tistim testom ne je 
in ni nič slušnega, ne vidim razloga, zakaj bi moral dlje časa pisati. 
Ali pa zakaj mora imeti OPP napovedana spraševanja? S tem se 
mu ne koristi. On bo potem vedno nekaj kampanjsko delal. On mora 
sproti delati, kot ostali otroci, saj v življenju bo tudi tako. 

Neustrezne prilagoditve v 
odločbi o usmerjanju. 
Potreba po 
individualizaciji 
prilagoditev v odločbah. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

PROCES 
POMOČI 
 
1-4, 6-10  
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D2 Ne. Nisem prejel nepotrebne 
storitve. 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
4 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 

D3 Recimo že če se gleda čisto tako, v javnem zdravstvu je veliko ljudi, ki 
niso ravno strokovno usposobljeni za delo s težkimi motnjami, od 
fizioterapevtov, do delavnih terapevtov, do logopedov. Ko prideš tja in ti 
povejo, da ne vejo, kaj naj s tem otrokom počnejo.  

Strokovni delavci 
premalo usposobljeni za 
težje motnje PP. 
 

D4 Mogoče sem pa res eno. Na internetu sem našla stran, kjer je nekdo 
s podobno oziroma isto boleznijo naštel, kaj otroku vse pripada in 
med drugim je bila, saj ne vem, kako se prav to točno reče. Na upravni 
enoto ko registriraš in plačaš avto, mislim, da je to cestnina. Dve leti 
smo bili upravičeni takse za cestnino se mi zdi. To je bilo tam 
dvakrat 70 evrov. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila pa, ko sem 
bila negativno presenečena. Med drugim je bila ena izmed teh stvari, ki 
bi družini pripadale tudi oprostitev RTV prispevka. Moram poudariti, 
da sem bila v enem določenem obdobju jezna na vse, pa niti ne vem 
točno na kaj. Jezen si, ker ti daš svoje gene svojemu otroku, se 
pravi si v bistvu ti kriv ane. Sem bila nase jezna ane, potem si jezen 
na ves svet, ker vse tiste lepe otroke gledaš, kako uživajo, ti pa tega ne 
moreš s svojim. In v tem obdobju se mi je z RTV zgodilo, da si rečeš, 
zakaj pa ne, če ti nekaj pripada. Tukaj so bili pa oni malo trši oreh, ker 
je prišla odločba nazaj zavrnjena seveda, da nismo upravičeni, ker 
opravičen do oprostitve RTV prispevka je lahko samo nosilec RTV 
prispevka, nosilec sem pa jaz. Se pravi, da imam samo pravice jaz iz 
tega, moja družina pa ne. So plusi in minusi. 

Spletni forumi DOPP. 
Upravičenost do takse za 
cestnino in RTV 
prispevka. 
Prevzemanje krivde za 
PP otroka.  
Jeza. 

 
 
 
 
 
Informiranost 
DOPP. 
Nabor prejetih 
storitev. 
Lastnosti staršev. 

D5 Ja sem. Ulica me je dala v Revijo Jana, pa sem se zelo branila, 
potem sem pa rekla »Saj jaz tega ne rabim«, pa sem imela zastonj 
frizerstvo. To mi je bila ena taka spodbuda. 

Spodbuda sosedov. 
 

 
Socialna opora. 
 

D6 Ne. Brez prejetja nepotrebnih 
storitev. 

 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D7 Ne. Brez prejetja nepotrebnih 
storitev. 

D8 Ne, nikoli se ni zgodilo.  Brez prejetja nepotrebnih 
storitev. 

D9 Ne, ker vedno gledam tako, da vzamem tisto, kar rabi. Brez prejetja nepotrebnih 
storitev. 

D10 Ne. Brez prejetja nepotrebnih 
storitev. 

 
 

VD56: Kakšne so vaše izkušnje s prejemanjem informacij o pravicah OPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Kar sem dobila sem dobila pri tistem, ko dobiš tisto odločbo. Kaj 
več niti ne vem, razen kar sem morala sama kaj poiskati. 

Svetovalni center za 
družine ob prejemu 
odločbe. 

Informiranost 
DOPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
4 

D2 Mogoče da se ti strokovni delavci, s katerimi prihajaš v stik, da 
premalo razmislijo da bi ti povedali, da ti pripadajo neke pravice 
oziroma na očesni kliniki pogrešam ta človeški pristop, pa da ti 
povejo, kaj ti pripada, kje lahko dobiš kakšno pomoč. V končni fazi nam 
je očesna klinika le neka osrednja ustanova, kjer bi pričakoval te 
informacije. 

Ne seznanijo s pravicami 
OPP, pripadajočimi 
storitvami, kam po 
pomoč. 
Brez človeškega 
pristopa. 

 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D3 Nekaj smo jih dobili takoj ko je bila hči čisto majhna, mislim da pol leta, 
ko smo bile prvič v razvojni od te socialne delavke. Potem ostale, 
oziroma pa že prej in tudi kasneje, pa sem jaz večinoma informacij 
dobila od staršev oziroma družin, ki so imeli otroke s podobnimi 
težavami.  

Socialna delavka v 
razvojni ambulanti. 
Druge DOPP. 

Informiranost 
DOPP. 

D4 Ni jih bilo. Želela bi si usmerjanje k nečemu, kar staršu in 
posledično temu otroku pripada glede na to, da nekdo njega 
prepozna kot gibalno ovirano osebo. Ta prvi korak, ki ga sploh ne 
znam ubesediti. 

Informiranje DOPP o 
pripadajočih storitvah. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

D5 To mi pa starši mal povejo, čisto iskreno povedano. V klubih malo 
povejo. Za te starše, za nas, za mamice, se mi zdi, da bi bilo tako fajn, 
recimo pri nas dobiš za stanovanje za otroka s posebnimi potrebami, 
ampak kljub temu, ni tako, kot je v tujini. Pa recimo, v tujini imajo to 
mamice fajn urejen, da imajo in stanovanje in plačniško je to čisto 
drugače. Moram priznati, da jaz imam vsaj moža, so pa mamice, ki 
so same. To je obup, ne preživi. To je res majhna kvota, da moraš ti 
še zdravila zraven plačevat. Recimo jaz imam zdravila za sina, ena so 
200, ena so 80. Ko skupaj dam, kar nekaj nanese. Jaz bi kot mama, če 
bi bila sama, tudi težko. Majhno finančno bi bilo potrebno poskrbeti.  

Društva. 
Državno stanovanje in 
različne možnosti 
financiranja za 
zadovoljitev potreb 
DOPP. 
Za enostarševske DOPP 
ni dovolj poskrbljeno. 
 
 

 
 
 
Informiranost 
DOPP. 
Tujina. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D6 V šoli, na Gotski, pa od zdravnika do zdravnika, pa do socialne. 
Socialna mi je potem začela pomagati. Potem sem eno, ki jo poznam, 
je odvetnica in ima tudi takšno hčerko. Potem so me poslali na 
Prule, v Črnuče. 

Svetovalni center za 
družine, Osnovna šola, 
osebni zdravnik, socialna 
služba, starši OPP. 

 
 
Informiranost 
DOPP. 
 D7 Vse sama. Ali pa od drugih prijateljev. Druženje z družinami z 

OPP. 
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D8 Ne, nikoli nisem bila seznanjena. Nihče te ne seznani z 
informacijami o storitvah 
pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D9 Slabe. Slabo. Informiranost 
DOPP. 
 

D10 V Domu veliko zvemo, prijateljice med sabo se tudi velik, starši 
med sabo, potem so pa pač ta formalna in neformalna druženja. 

Med družinami z OPP, v 
šoli in društvu. Prijatelji. 

 
 

VD57: Do katerih storitev pomoči je po vašem mnenju OPP upravičen?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Vse kar je vezano s tem, da on slabo sliši. Da se mu v šoli nekako 
upošteva, če nekaj poslušajo na CD-ju v slovenščini, je verjetno čisto 
vseeno, če bi on tisto prebral, ker bo boljše razumel, kot da bo v nekem 
narečju in v hreščečem tisto poslušal. Pri tujih jezikih da ima eno 
pomoč. Veliko namreč berejo z ustnic. 

Šolski sistem prilagojen 
zmožnostim OPP. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 6, 9 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2 - 4, 5, 7 - 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
4, 10 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 
 

D2 Mislim, da zaenkrat karkoli je potrebovala, smo potem našli tisto 
pomoč. 

Prejeta pomoč glede na 
potrebe OPP. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Če gremo pač te finančne, se pravi ta dodatek za nego, ki je 
načeloma za otroke, ki pač rabijo dodatne terapije. Potem pa še 
imamo terapije na napotnico v zdravstvu, kar ima hči zelo malo. Bi 
mogla imeti pa še marsikaj. Mi recimo, jo vozimo na dodatne terapije, 
kolikor nam finance omogočajo, drugače bi jo pa morali veliko več, 
od plavanja, do jahanja, do dodatnih nevrofiziterapevtskih obravnav, 
logopedinje, delovne terapije, potem so pa še kakšne masaže in te, do 
katerih sploh ne pridemo, ker nam finančno ne znese.  

Dodatek za nego in 
terapije. 
Finance omejujejo 
dodatne terapije za OPP.  

Nabor prejetih 
storitev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D4 Jaz bi gibalnim otrokom definitivno… Nekaj časa smo bili upravičeni do 
dodatka za nego, ker je bila ta bolezen tretirana po nekih členih in 
pravilih in smo nekaj časa bili upravičeni do 100 eur, to sem itak na 
otrokov račun polagala, nikoli nisem, imava pač lepe plače in ni bilo 
potrebe. Zdaj, so družine verjetno ki bi….Poleg vrtca, poleg šole, 
otroci so načeloma dragi, da se razumemo, je potrebna določena 
tudi finančna potreba, podpora. Ti moraš svojemu otroku kljub 
vsemu nuditi neko fizično oziroma neko telovadbo. Vsi tečaji 
danes stanejo, vožnja stane, bencin ni poceni. Vse stane. Kar se 
terapij tiče smo dobili napotnico za fizioterapevta, ampak dobiti 
napotnico za fizio, to je pa tudi štorija za bruhat, ne morem drugače 
reči. V Ljubljani so me odpikali, sploh se niso hoteli pogovarjati z 
mano, dobesedno, v Zagorju je premajhen kraj, sploh ni vedel o čem 
govorim fizioterapevt. V Trbovljah v bolnici so mi malo več znali 
povedati, tako da sem potem na koncu v Celju pristala in smo tudi 
hodili nekaj časa. Ampak to je tako, jaz svojega otroka nisem upala 
razgibavati, ker nisem ne zdravnik, ne fizioterapevt, ne nič. Res, 
da sem dobila navodila, so mi dali knjigico, so mi skopirali vse kar 
je treba delati, ampak jaz tega nisem, nisem si upala. Mož se je 
nekaj časa ukvarjal s tem, ampak je bilo otroku sila zoprno. Vrgli smo 
se v plavanje in to je to.  

Zadovoljevanje potreb 
OPP je za DOPP 
prevelik finančni zalogaj. 
Dodatek za nego in  
fizioterapija. 
Plačljivost učinkovitih 
storitev za OPP.  
Borba staršev OPP za 
prejem pripadajoče 
storitve. 
Večji posluh strokovnih 
služb izven Ljubljane. 
Teoretični nasveti 
namesto praktičnih za 
vsakdanje življenje. 

Razdvajanje 
družine. 
Nabor prejetih 
storitev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D5 Stigmatizirano se počutimo, ko naš sin voz hitro preraste, pa greš na 
Sočo, kjer dobiš določene stvari, pa rečeš »Sin je pa že prerastel«, 
pa rečejo »Gospa, ni še poteklo, 5 let za vozek«. In zdaj kaj? Starši 
moramo sami nabaviti vozek. In to ni vozek, ki je 500 EUR, ampak so 
od 2000 EUR naprej. Potem pa rečeš, ja kaj pa zdej, pa pravijo »Edino 
če vzamete kaj rabljenega, ki j e v skladišču«. Dobiš vozek, dobiš, 
ampak so pa taki.. 

Uporabnost pripomočkov 
za OPP je opredeljena s 
starostjo otroka, namesto 
glede na njegove 
potrebe. 
DOPP so finančno 
preobremenjene za 
zagotovitev pripomočkov 
OPP.  

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D6 Pomoč pri nalogah v šoli. Težave so, jaz jim ne morem pomagati.  Pomoč OPP v šoli. 
 

Potrebne 
spremembe. 

D7 Kaj jaz vem. Zdaj ima to državno štipendijo in še 50 EUR dodatka.  Državna štipendija. Nabor prejetih 
storitev. 

D8 Enkrat sem se pozanimala, da grem vprašat, kaj je njegova 
pravica, pa nisem dobila še nobenega odgovora. Obrnila sem se pa 
na psihologa.  

Psihologi ne poznajo 
pravic OPP. 
 

Odnos 
strokovnega 
delavca do DOPP 

D9 Jaz mislim, da do največjih, ker jih je možnih. Ampak tega je 
absolutno premalo. Finančnih je premalo, premalo.  

Najboljša mogoča 
pomoč. 
Premalo finančne pomoči 
DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D10 In takole, si mislim, če bi midva imela več otrok, še kako poleg 
hčere in sina, pa mož ni bil za to. Lažje bi bilo in mi je v bistvu žal, da 
nas je tako malo. 

Rojstvo OPP prekine 
načrtovanje povečanja 
družine. 

Razdvajanje 
družine. 

 
 

VD58: Kaj bi morala država še postoriti v zvezi z informiranjem?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
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kategorije 
(2.raven) 

D1 Da bi bilo nekje bolj zbrano. Za take vrste PP imamo to pa to pa to. 
Ne pa da se skozi milijon zakonov tolčeš skozi, preden kaj dobiš. 

Nabor informacij o vseh 
PP in pripadajočih 
storitvah na enem mestu. 
DOPP same v prebiranju 
zakonov o pravicah OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-3, 5-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 4, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7 

D2 Mogoče da bi ti strokovni na očesni kliniki boljše informirali. Na 
Zavodu za slepo in slabovidno mladino se zelo trudijo, da ti dajejo 
informacije in konkretno na primeru oni ocenijo kaj rabiš, kaj ne 
rabiš, potem poiščejo neko pomoč, da ti lahko pomagajo oziroma 
svetujejo. Očesna klinika bi tukaj morala vel narediti. Tudi mreženje 
institucij med sabo. 

Informiranje in 
svetovanje o konkretni 
pomoči. 
Pomoči odgovarja 
potrebam DOPP. 
Mreženje služb procesu 
pomoči. 

 
Ideal strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe. 

D3 Bila bi fajn celostna obravnava družine, oziroma otroka s posebnimi 
potrebami. To ima naše društvo napisano pobudi za spremembo 
sistema obravnave otrok. Se pravi, da imaš ti en tim strokovnih 
delavcev, ki delajo z družino in otrokom od njegovega rojstva, poč 
dokler ima PP. Če ozdravi, potem itak ne rabi. Večina otrok s težjimi 
motnjami pač itak celo življenje rabi. Da je pač ta tim povezan, 
sociala, zdravstvo, šolstvo: katere imaš vse te socialne transferje, ki 
jih otrok rabi, da je družina finančno podprta, šolstvo da je šolski 
sistem povezan s tem kaj otrok rabi, da je omogočen pravi program 
in potem še zdravstvo, da je to vse zraven, terapije pašejo pod 
zdravstvo. 

Celostna obravnava 
DOPP. 
Z rojstvom OPP 
oblikovanje tima različnih 
strokovnih delavcev za 
nudenje pomoči DOPP. 
Povezanost socialnih, 
zdravstvenih in šolskih 
strokovnih služb. 
Finančna pomoč DOPP. 
Storitve odgovarjajo na 
potrebe OPP. Terapije 
OPP sodijo pod osnovno 
zdravstvo. 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 

D4 Jaz mislim da vse. Poglejte, jaz marsikaj preberem, marsikaj vidim, 
marsikaj znam poiskati, vsako brošuro tam preberem ko pri 
zdravniku čakaš, kar je in kaj ni. Tukaj suporta jaz sploh nobenega 
nisem začutila. Saj pravim, vedno govorim o tem prvem koraku, ko je 
starš najbolj ranljiv. Ni ga, sploh.  

Starši OPP sami v 
iskanju informacij o 
ustrezni pomoči za OPP. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D5 Meni je bilo všeč v Ljubljanski porodnišnici, ker ti pošljejo socialnega 
delavca. Takrat sem imela eno tako dobro socialno delavko, ki je imela 
tak čut, ki te je znala tudi objeti, da še ni konec, da je to tvoj otroček. 

Socialni delavec. 
Empatija in opogumljanje 
DOPP. 

Ideal strokovnega 
delavca. 

D6 Moramo jih sprejeti, nimaš kaj. Sprejemanje OPP v 
družbi. 
 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
 

D7 Čim več informacij. Veliko pomaga, če se družimo skupaj, če se 
pogovarjamo, če gremo na izlete skupaj. Da vidijo drugi otroci in 
starši, da so tudi oni ljudje. Včasih je nisem upala samo poslati, potem 
sem pa šla z njo in so vsi gledali »Zakaj pa ta mamica gre?« Potem pa 
jo rajši ne peljem, kot da razmišljam, da se lahko zgodi to ali ono. 

Informiranje družbe o 
OPP. 
Dejavnosti za druženje 
klasičnih družin z DOPP. 

D8 Ja recimo da res tisti, ki to nujno potrebujejo, da to naredijo za 
njih. 

Odzivanje družbe na 
potrebe ranljivih skupin. 

D9 Da bi nekje bila ena skupnost, ki bi v bistvu dala vse staršem, ki se 
jim rodijo taki otroci, v bistvu vse kar rabiš. To. 

Strokovna služba za 
informiranje DOPP o 
procesu pomoči. 

D10 Včeraj sem bila na Barki, ne vem koliko jo poznate, in je pripovedovala 
zanimive stvari, kako imajo Nemci drugačne potrebe v zvezi z »Barko«, 
kot pa Slovenci. Se mi zdi to zanimivo, ker Nemci imajo zagotovo 
bolje finančno poskrbljeno za te otroke, imajo pa manj tega, dobrih 
odnosov spletenih, kar se mi zdi dobro za nas v tem smislu. Potrebno 
bo še ogromno narediti. Je pa dejstvo, normalno da imamo vsi 
predsodke in smo zadržani, ko srečamo neko drugačnost. Jaz sem 
pristaš majhnih bivalnih skupnosti, ali pa takih stvari, da se čim 
bolj integrirajo. 

Barka. 
Nemčija močna v 
finančni krepitvi DOPP. 
Nesprejemanje OPP 
zaradi drugačnosti in 
predsodkov. 
Integriranje DOPP v 
bivalne skupnosti. 

Nabor prejetih 
storitev. 
Tujina. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 
Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD59: Opišite svojo izkušnjo s procesom pomoči OPP.   
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ne vem kje se sploh dobit te informacije. Neznanje DOPP, kje 
prejeti informacije o 
storitvah pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-7, 9, 10 

D2 Enkrat na 14 dni jo vozimo na Zavod za slepo in slabovidno 
mladino, to je edino kar je pač dodatno delo. Drugače pa da bi kaj 
posebno spreminjala, v bistvu ne. 

Dodatne obravnave 
vzgojnega zavoda za 
OPP. 

Nabor prejetih 
storitev. 

D3 Nezadovoljna sem s tem. Nezadovoljstvo. (Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D4 Je bilo pa tudi tako, da ko je on za Pertisevo boleznijo zbolel, sem bila 
jaz itak skoz na internetu, gledala kje, kako bi se to rehabilitacijo dalo 
pospešiti. In normalno, na internetu marsikaj še zraven izveš in tako 
naprej. Tako sem jaz po čisti nesreči, po čisti sreči prišla do tega, 
da je on gibalno oviran otrok in kot tako je lahko tretiran kot otrok 
s posebnimi potrebami in da mu pripada, da mu lahko pripada fizični 
spremljevalec. Ampak je bilo za čakat ene 8 mesecev. Katastrofa. Če 
ne bi delala državnem sektorju, jaz bi službo pustila in bi bila 
danes verjetno brezposelna. Ker v tistem šoku ko si, ti svojega otroka 
nikomur ne zaupaš, tudi lastni mami ne, ne očetu ne nič. Jaz sem z 
njim ostala doma 9 mesecev, dalo se je zmenit v službi. Zdravnik mi je 
odprl bolniško za 30 dni, en dan dopusta in spet. Ker komisija pač 
ne odobri, da bi bila za nego otroka jaz toliko časa doma. Na ta 
način smo mi to rešili in sem bila jaz z njim 9 mesecev doma dokler 
nismo dobili odločbe, da je on dobil fizičnega spremljevalca v vrtcu. 
Tako da to je ena izmed stvari, ki pri nas ne špilajo. Ti rabiš zadevo 
čez dva dni, čez tri dni ali pa čez en teden. 

Internet. 
Naključna ugotovitev 
staršev, da je njihov 
otrok OPP in ima svoje 
pravice.  
Predolge čakalne vrste. 
Težka zaposljivost mater 
OPP. 
Zdravstvena komisija 
brez posluha pri 
dodeljevanju bolniške 
staršem OPP. 
Čas od prošnje za 
pomoč DOPP do 
odobritve pomoči ne sme 
biti daljši od tedna dni. 

 
 
 
 
Informiranost 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILAGO
DITVE 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7, 8 

D5 Imamo pa možnosti recimo, da bi imeli dvigalo za avto, ampak ko smo 
bili nazadnje na Soči, sva z zdravnico govorile, saj oni ocenijo, koliko 
sin ven stopi, koliko ne. Kar se tiče teh pripomočkov bi jaz 
pohvalila Sočo, kar se pa tiče Nevrološke ambulante, zdravnik je 
krasen, samo ko pa prosimo, nazadnje sem mu kar sama izpostavila 
»Joj sem rekla, profesor, sedem let že hodimo sem, pa vseeno ne 
napišete«. Ampak meni to ne zadostuje, da jaz vam rečem, »ali nam 
date zdaj to umetno konopljo, ali lahko s temi zdravili probamo?«. 
Občutek imam, da se pri njemu tako nič ne da. Saj mi napiše, 
ampak nikoli samoinciativno. Pri njemu ni, da bi rekel »Ja gospa, 
možnost imate za jahanja,.« On misli, da jaz vse vem. Jaz pojma 
nimam, jaz vem o terapijah, vse to, kar se pa tiče od zunanjih zadev, 
da grem lahko s sinom ven. Jaz imam še zmeraj upanje to, da bi ga 
zelo rada odpeljala, čeprav mi je razložil, da če bi mu glavo odpirali, da 
bi lahko postal slep. Poleg tega mi je dal tudi vedeti, da za sina 
izboljšav ni. Ok, izboljšav v glavi ni. Zdaj imam drug problem, ko bomo 
šli na Sočo tetivo operirati in sem po eni strani malo razočarana, ker mi 
zdravnica ne more dati upanja, da bo lahko sin boljše. In me je kar 
ustrašila, ko mi je rekla »Veste gospa, jaz ne vem če bo to dobro, lahko 
bo še slabše«. Kako naj se potem odločim za operacijski poseg tetiv? 
Mož je ven padel in je rekel »Čisto iskreno bom, zakaj Vas pa potem tri 
mesece čakamo, če dobimo tak odgovor? Toliko operacij naredite, 
kako ne morete no?« Tukaj sva bila pa nezadovoljna no. 

Dvigalo za avto.  
Korektna in konkretna 
pomoč Soče. 
Ne informirajo DOPP o 
možnih storitvah pomoči. 
Predpisovanje storitev 
pomoči za OPP le na 
pobudo staršev. 
Zmotno mišljenje, da 
DOPP poznajo proces 
pomoči. 
 

 
 
 
 
 
 
Prilagoditve 
družbe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
 

D6 Dobim pomoč, kolikor pripada, otroški dokladi na otroke. Pomagam 
si, da plačam položnice. Za hrano se moram znajti. Za mene je 
premalo pomoči.  

Otroški dokladi. 
 

Nabor prejetih 
storitev. 

D7 Zadovoljna sem, ker sem jaz vse črno na belem vse listine zdravstva 
prinašala sabo, fotokopirala, da so takoj videli, da si ne 
izmišljujem. Nič. Takrat je bila vojna dol. Po vojni so se vsi borili za 
sebe. Jaz nisem pri nobenemu iskala pomoč. Bila sem sama, tudi 
danes. Prijatelje pa imam tukaj, če gre hči v bolnico. Zdaj si ne iščem 
pomoči, raje si sama zrihtam. Če pri enemu iščeš enkrat pomoč, 
potem mu moraš dvakrat nekaj narediti, da…ne maram tega. Rajši 
sama, grem na ustanove, rajši takole. 

Skrb za DOPP na materi. 
Starš k vsaki službi 
pomoči prinaša vse 
papirje o diagnozi OPP. 

 
 
Prilagoditve 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči 

D8 Zadovoljna sem, ker mi pomagajo. Hvaležnost.  Lastnosti staršev. 
D9 Veliko letanja, veliko obremenitve. Pomoči premalo.  Pridobivanje pomoči je 

za DOPP utrujajoče.  
Premalo pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D10 Zdaj jaz ne vem, ali imamo res tako posebno situacijo, da nam 
zdravniki na en način niso mogli kaj dosti pomagati. 

Nemoč zdravnikov v 
določenih situacijah. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

 
 

VD60: Navedite organizacije, s katerimi ste v procesu pomoči OPP že sodelovali?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Zavod za usmerjanje, Surdopedagogi, logopedi. Zavod za usmerjanje. Nabor prejetih 
storitev. 
 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 

D2 Z Zavodom za slepo in slabovidno mladino smo zadovoljni, z 
očesno kliniko nismo zadovoljni. 

Zavod za slepo in 
slabovidno mladino in 
Očesna klinika. 

D3 Društvo vesele nogice, Karitas, sodelujemo tudi s Sončkom in 
Sožitjem. Tudi mi v društvu vesele nogice se skušamo povezati tudi z 
drugimi društvi, ravno zaradi tega, da se pač proba na državni ravni 
kakšne določene stvari spremenit. Nismo društva tista, ki moramo 
zagotavljati, če se mene tiče, osnovne človekove pravice naših 
otrok, ampak bi moralo biti že v startu poskrbljeno.  

Društvo Vesele nogice, 
Karitas, Sonček in 
Sožitje. 
Država samodejno 
zagotavlja osnovne 
človekove pravice OPP.  

Nabor prejetih 
storitev. 
Potrebne 
spremembe. 
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D4 Na ortopediji na polikliniki so bili čisto prijazni in vse informacije si 
dobil, kar se tiče bolezni. Saj zdravnik je vse povedal, vse razložil, 
vse pokazal tiste njegove kosti nazorno. Tudi potem na Zavodu so 
potem vse lepo povedali. Če odmislim to hitrost, koliko časa traja, da 
otrok dobi ta suport, to ni za nikamor.  

Informiranje s strani 
ortopedije. 
Prijaznost zdravnika. 
Storitev pomoči pride do 
OPP prepočasi.  

Nabor prejetih 
storitev. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3 D5 Sožitje, Soča, CSD. Sožitje, Soča in Center 

za socialno delo. 
 
 
 
 
 
Nabor prejetih 
storitev. 
 

D6 Karitas, Socialno delo Vič. Leta 1997 sem se posluževala pomoči 
Aninega sklada. Tudi Anina zvezdica. Na Karitasu prejmem paket 
na 7 tednov. Vmes zmanjka hrane, zato moram veliko kupiti. Karitasa 
se poslužujem že sigurno 10 let. Društvo nenasilne komunikacije. 

Paketi hrane od Karitasa, 
Center za socialno delo, 
Anin sklad, Anina 
zvezdica, Društvo 
nenasilne komunikacije. 

D7 Z Rdečim Križem, največ ZPM in Karitas. Rdeči križ, ZPM in 
Karitas. 

D8 Karitas, Anina Zvezdica, Vič Socialno delo.  Karitas, Anina zvezdica 
in Center za socialno 
delo. 

D9 CSD Center za socialno delo. 
D10 Sožitje, Sonček, Barka, Skupina za samopomoč, Terapevtska 

skupina družine. 
Sožitje, Sonček, Barka, 
Skupina za samopomoč, 
Terapevtska skupina za 
družine. 

 
 

VD61: Izpostavite prednosti organizacij, s katerimi ste zadovoljni.  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Vrtec in šola sta zelo dobro urejena. Ne sicer tako, kot po vseh 
odločbah, ker po odločbah OPP praktično nič ne pripada. Na 
primer mu ne pripada spremstvo, to je tisto, kar bi najbolj rabil. Tako na 
pogosto je, v vrtcu je imel še sondo in ena vzgojiteljica tega ni mogla 
narediti. To kar bi mu pripadalo, ne bi moral niti v vrtec iti. Tako je vrtec 
potem organiziral in določil eno vzgojiteljico/študentko zanj, da je 
zanj skrbela in mu pomagala. V šoli pa enako, so mu dodelili nekoga, 
ki je rabil dodatne ure, plačevala ga je šola. 

Odločbe o usmerjanju 
brez potrebnih 
prilagoditev. 
Vrtec in šola delata v 
dobrobit OPP mimo 
odločb. 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 9 
 
 
 
 
 
OPP 
 
2 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3 - 10 
 
 

D2 Še zdaj ko prideva v razvojno, ne more zdravnica pozabit, pa sestra, 
kako sem bila čisto iz sebe. Ampak prvič sem tam tudi doživela en 
tak človeški pristop, da so me pomirili, da mi je povedala zdravnica 
kaj lahko pričakujem, kaj bojo vse naredili, kakšne preiskave morava 
dati skozi. Ona mi je vse uredila, kot sem rekla, obiske pri raznih 
strokovnih, dala napotnico za socialno delavko, ki je v 
zdravstvenem domu zaposlena, da sem šla potem k njej in me je 
seznanila s pravicami, ki jih moja hči, kot OPP ima, da smo sploh 
začeli v tej smeri iskati neke rešitve, oziroma se sploh seznanili s 
težavo hčere. 

Raztresenost. 
Empatija do DOPP v 
razvojni ambulanti. 
Usmerjanje DOPP v 
procesu pomoči.  
 

 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka.  
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 S konkretno pomočjo, povezovanjem, dajanje informacij, podpora 
staršem.  

Informiranje o storitvah 
pomoči, mreženje 
institucij in konkretna 
pomoč DOPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

D4 Tako da so ga izredno lepo sprejeli, tudi naprej, pomagali itd. Tako 
da vzgojiteljice v vrtcu so opravile svojo vlogo, je pa res da je imel tako 
luštnega spremljevalca, da je bil ta spremljevalec bonus tej skupini, ne 
samo njemu, ampak celi skupini. 

Sprejemanje OPP. 

D5 Meni je bilo všeč v Ljubljanski porodnišnici, ker ti pošljejo socialnega 
delavca. Takrat sem imela eno tako dobro socialno delavko, ki je imela 
tak čut, ki te je znala tudi objeti, da še ni konec, da je to tvoj otroček. 

Empatija strokovnega 
delavca. 

D6 Smo imeli zdravnika doma, ker ni nič jedel. Nismo vedeli, kaj bomo 
naredili z njim, težko je vstal iz postelje, mislili smo, da bo umrl. 

Pomoč strokovnega 
delavca na domu DOPP. 

D7 Bolj svetovanje, besede me spravijo, mi dajo moč. Pogovarjajo se, 
imajo čas za tebe. Mi dajo nasvet, mi pomagajo in še dodatno 
materialno mi pomagajo. Jaz pridem sem objokana in pridem ven 
nasmejana. To je nekaj velikega, ker veš, da nisi sam in da imaš enega 
zraven, na koga se lahko obrneš. 

Svetovanje, 
opolnomočenje in 
konkretna pomoč. 

D8 Včasih je to svetovanje, kam naj se obrnem. Usmerjanje DOPP kam 
po pomoč. 

D9 Zadovoljna sem bila, ko sem na začetku imela tako referentko, da me 
je res v bistvu dobro vodila. Če primerjam z drugimi starši, koliko 
manj so imeli vseh informacij, sem bila glede tega zadovoljna. Nisem 
pa zadovoljna, ker nisem bila takrat obveščena, da mi pač 
pripadata oba dodatka. Edino to, drugače pa vse ostale stvari dobro. 

Strokovni delavec vodi in 
usmerja DOPP v procesu 
pomoči. 
Neseznanjenost DOPP o 
pravicah in pripadajočih 
storitvah. 

 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D10 Včeraj, ko sem bila v »Barki« sem doživela nekaj zelo lepega, se mi 
zdi da so to ene razsežnosti, ki je fajn, če bi jih bilo čim več in se v 
to smer razvijajo stvari. 

Duhovna pomoč staršem 
OPP. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 

VD62: Kakšne so vaše izkušnje z organiziranostjo in storitvami pomoči v procesu pomoči?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Vrtec in šola sta zelo dobro urejena. Ne sicer tako, kot po vseh 
odločbah, ker po odločbah OPP praktično nič ne pripada. Na primer 
mu ne pripada spremstvo, to je tisto, kar bi najbolj rabil. Tako na 
pogosto je, v vrtcu je imel še sondo in ena vzgojiteljica tega ni mogla 
narediti. To kar bi mu pripadalo, ne bi moral niti v vrtec iti. Tako je vrtec 
potem organiziral in določil eno vzgojiteljico/študentko zanj, da je 
zanj skrbela in mu pomagala. V šoli pa enako, so mu dodelili 
nekoga, ki je rabil dodatne ure, plačevala ga je šola. 

Ustrezna pomoč je 
organizirana in odgovarja 
potrebam OPP. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 4, 5, 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 3, 6, 9, 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
4 

D2 Absolutno dobra organiziranost Zavoda za slepo in slabovidno 
mladino. Sodelujejo vrtec in specialni pedagog, ki obiskuje na 
terenu OPP, z vrtcem, šolo in z vsem zelo dobro sodelujejo. 
Medtem ko očesna klinika zelo slabo. Glede na to da zdravnica, 
osebna oftamologinja OPP, ni povedala, da obstaja ambulanta za 
slabovidnost, kjer dobiš napotnico za pripomočke, ki jih OPP 
potrebuje. V končni fazi ti pripadajo te pravice preko zavarovalnice. 

Specialni pedagog 
koordinator med 
različnimi službami. 
Zdravnik ne usmerja in 
seznanja o korakih 
pomoči in pravicah OPP. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
 

D3 So pomanjkljivosti. Pomanjkljivosti v procesu 
pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D4 Tako kot sem že rekla, ti rabiš človeka zdajle, takoj, se pravi v roku 
petih dni. Plus tega, da ti nihče dejansko nič ne pove, jaz sem po 
čistem blefu najdla pravilnik, po čistem blefu se sploh zavedala, da 
je moj otrok s posebnimi potrebami. Da sem šla na internet in poiskala 
vse te reči in da sem znala izluščiti, vso papiriologijo izpolniti. Ker 
to ni šala mala. Starši z osnovno šolo, ki se nimajo kam obrniti, ki 
so mogoče socialno še bolj šibki, ki nimajo interneta, ker še 
vseeno nekateri ga nimajo danes v Sloveniji, bi padli skozi ta socialni 
aspekt, ki ti ga družba lahko da, ampak ti ga da takrat, kadar ti začneš 
spraševati o njem. Ne da nekdo reče, »Aha, tukaj imate brošurce, 
tukaj imate to«. Ni ga, vsaj za to bolezen ne, ne vem kako je s kakšnimi 
še hujšimi boleznimi. 

Stalna razpoložljivost 
strokovnega delavca za 
pomoč DOPP. 
Informiranje DOPP o 
pravicah OPP in 
ustreznem izpolnjevanju 
dokumentacije za 
konkretno pomoč.  
Zbirka vseh obstoječih 
storitev pomoči za 
določeno PP. 
DOPP brez interneta in 
izobrazbe ne doseže 
pomoči.  

Potrebne 
spremembe. 
Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

D5 To pa moram reči, da je na Soči zelo dobro poskrbljeno, ker se tega 
tiče, obnovitve avtomobila. 

Organiziranost pomoči. Potrebne 
spremembe. 

D6 Ko sem potrebovala pomoč, češ da sem dolžna, sem šla na 
Socialno, pa mi nihče ni znal pomagati. 

Socialno šibki težje 
pridejo do pomoči za 
OPP. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D7 So organizirane, da. Organiziranost pomoči. Potrebne 
spremembe. D8 Mislim, da imajo. Kolikor sem jaz do zdaj sodelovala, imajo. Organiziranost pomoči. 

D9 Ne. Prideš tja in te pošiljajo od vrat do vrat, papirjev tisoč. Ne vem 
zakaj ni nekdo tam, ki bi ti napisal, ne vem »Rabiš tole, tole tole«, 
ti da listek, ali pa sprintano lahko, »prinesi tole tole tole« in to 
maš. In prineseš in ti oni to zrihtajo, ne pa da prneseš in ti rabiš 
desetkrat hodit.  

Zapleteni in predolgi 
postopki za pridobitev 
storitve pomoči. 
Vodenje DOPP pri 
izpolnjevanju ustreznih 
dokumentov za 
pridobitev ustrezne 
pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

D10 Do informacij ni težko priti. To mi je krasno, da v domu organizirajo 
srečanja. 

Izmenjava informacij 
med DOPP.  

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

 
 

VD63: S katerimi službami pomoči ste zadovoljni in katere so se po vaših izkušnjah izkazale za neuspešne?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 / / / / 
D2 Zadovoljstvo z Zavodom za slepo in slabovidno mladino ter 

razvojno ambulanto, nezadovoljstvo z očesno kliniko. 
Zavod za slepo in 
slabovidno mladino, 
Razvojna ambulanta. 
Očesna klinika. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D3 Z večina pač ne. S šolstvom smo zelo nezadovoljni. Ker enostavno pač 
ljudje, ki delajo v šolstvu nimajo dovolj znanja za obravnavo otrok 
s težjimi motnjami. Oziroma je to znanje zelo pomanjkljivo in je 
pač«tudi obravnava otroka pač pomanjkljiva. Tudi v zdravstvu je 
isto in se potem pač moramo posluževati privat obravnav, ki pa 
stanejo. In potem si spet v začaranem krogu, ker pač nimaš financ, ker 
imaš nadomestilo, ki je minimalna plača, s tem pač si zelo težko 
privoščiš vse te. Potem smo pa na društvih, ki nam pač pomagajo to 
finančno izvesti.  

Strokovni delavci v 
šolstvu in zdravstvu so 
premalo usposobljeni za 
delo s težjimi oblikami 
PP. 
Finančna pomoč društev. 
Storitve pomoči, 
izhajajoče iz pravic OPP 
ne izpolnijo vseh potreb 
OPP, zato starši 
plačujejo dodatne 
storitve. 
Nadomestilo za 
izgubljeni dohodek. 
Društva. 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Nabor prejetih 
storitev. 
 

 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
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D4 Zgodnja obravnava ne, zdravstvo ne, sociala ne. Šolstvo ja. Vzgojno-izobraževalne 
institucije. 
Zgodnja obravnava, 
zdravstvo, sociala. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D5 Izpostavila bi Sočo, rehabilitacijo. Zdajle se malo borim, da bi s sinom 
lahko tudi na terapije dol hodila, ker sem izvedela, da meni ni potrebno 
toliko terapij plačati. Moti me pa to, ker moram ogromno ogromno 
ogromno vrat odpret. Potem ti pa rečejo »Ja, kje si pa prej hodila«, če 
pa nisem tega vedela. Ogromno tudi vez včasih vzpostaviti, radi te kar 
ven izključijo. »Saj imate lahko tukaj v Šiški«, ampak v Šiški niso 
toliko usposobljeni, na Soči so boljši. Jaz sem šla tudi sama do 
varuhinje človekovih pravic, do gospe Vlaste Nussdorfer, ki mi je 
pomagala predvsem, ne toliko za sina, kot za taščo. Pomagala mi je 
glede teh pravic. Včasih ne moraš toliko funkcionirati po bolnicah, če 
ti doma nekdo otežuje. In ta varuhinja človekovih pravic je toliko 
pomagala, da so mamo (taščo) malo umirili. Ker mama ne razume, da 
mam jaz breme če sem 14 dni v bolnici, potem mi pa ona še doma 
nagaja.  

Pregovarjanje s strokovni 
službami o pripadajočih 
storitvah pomoči. 
Po več obiskih 
neustreznih služb priti do 
ustreznega. 
Starši OPP so sami v 
iskanju ustrezne pomoči. 
Istovrstne storitve se 
razlikujejo po kvaliteti.  
Pomoč varuhinje 
človekovih pravic o 
pravicah DOPP. 
 

 
 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Informiranost 
DOPP. 
 

D6 Zadovoljna sem, da ko pridem na Karitas, da me socialna delavka 
posluša. Ni dovolj pomoči za nas. Nisem pa zadovoljna, da nisem 
mogla priti v sistem Anine zvezdice. Edino pomoč v življenju sem 
dobila 11.000 za smrt moža in 14.000 EUR, od Zveze prijateljev 
mladine sem tudi prejela pomoč. To je bila pomoč otrokom, nič nisem 
sebi dala. Vse v otroke. Plačala sem šolanje, izpit za avto. Kupim kar 
moram in račune spravljam. Nekaj mi potem povrnejo. Komaj 
preživimo.  

Posluh socialnega 
delavca. 
Premalo pomoči. 
Finančna pomoč Zveze 
prijateljev mladine in 
Psihološka terapija 
Karitasa. 
Finančna stiska 
onemogoča dostojno 
življenje. 
 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Nabor prejetih 
storitev. 
Zadovoljevanje 
potreb. 

D7 Z Rdečim Križem nisem zadovoljna, imajo vse moje podatke in vse. 
Nikdar niso, ko rečejo da na Debeli rtič peljejo socialno ogrožene 
otroke, pa nikdar ne pokličejo. Zmeraj ko sem vprašala so rekli »bo, 
bo«. Ko greš po hrano na Rdeči križ so zelo neprijazni. Ker tretirajo vse 
državljane in mene, ki sem iz Bosne, bila sem v vojni begunka, 
prostovoljka, vse sem si sama izborila…Če pri njih potrkam na vrata 
ali je kaj za otroke. Sploh nočem gor hodit, če mi pripada kakšna 
škatla hrane grem ponjo. Če gre lahko ena mamica z dvema otrokoma 
na letovanje, zakaj jaz ne morem iti z dvema otrokoma? Pa jim vse 
prineseš črno na belo. Jaz največ ZPM in Karitas. 

ZPM in Karitas. 
Rdeči križ ne usliši 
prošnje DOPP po 
potrebni pomoči. 
 
 

 
Nabor prejetih 
storitev. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D8 Ja: psiholog, socialna, Mladinski dom in Karitas. Psiholog, socialni 
delavec, Mladinski dom, 
Karitas.  

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D9 CSD ok. Zgodnja obravnava ne.  Center za socialno delo. 
Zgodnja obravnava. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. D10 Zgodnja obravnava ne. Sožitje in Barka ok. Sonček ok. Sožitje, Barka, Sonček. 

Zgodnja obravnava. 
 
 

VD64: Opišite pomoč, ki bi si jo želeli prejeti.  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Najbolj bi si želela nekoga, ki bi OPP ponoči hodil dajati tisto hrano. Nočna pomoč DOPP. Potrebne 
spremembe. 

 
 D2 Zaenkrat ne rabimo nič takega.  Brez želja. 
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D3 Celostna obravnava družine, da je otrok obravnavan na vseh 
področjih, in z vidika šolanja, zdravstva, sociale, da je v bistvu tudi 
ta podpora bi mogla biti, ne vem če je to psihološka. Pač pogovori, 
oziroma z vodenjem nekoga, da družini pomaga, ne samo finančno, 
ne samo zdravstveno, ampak tudi tako človeško. Celotna družina ima 
kar veliko nalogo, da tega otroka in vzdržuje in mu zagotavlja vse 
dejavnosti, ki jih rabi, ker večina teh stvari je potem na družini, če je 
otrok doma. Razen če je otrok v zavodu, potem je to na zavodu vse. 
Imamo sedaj tudi ta druženja z otroki s posebnimi potrebami preko 
našega društva, da se srečujemo. Oni imajo v bistvu ne čas, ko so v 
šoli oziroma v zavodu, ampak čas, ko se lahko družijo med sabo. Se 
pravi so aktivnosti, ki so prilagojene za otroke, ki so težko gibalno 
ovirani, da pridemo povsod z vozički. Starši smo si sicer zraven, bi si 
želeli, da bi imeli kakšnega, ki bi se ukvarjal z otroki, pa bi mi 
lahko šli vmes na kavo, ampak ga na žalost ne najdemo. Hodimo na 
sprehode, hodimo živalce gledat, ležimo na tleh na blazinah. 

Celostna obravnava 
DOPP na področju 
šolstva, zdravstva, 
sociale.  
Finančna in čustvena 
podpora DOPP. 
Občasno varstvo OPP.  
DOPP se preko 
prilagojenih aktivnostih 
za OPP družijo med 
seboj.  

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 

IDEALNA 
POMOČ 
 
1-9 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4 
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D4 Ne. Nič več. Dobro, fizičnega spremljevalca še ima. Ne, prav res ne. 
Zdaj smo mi praktično že zdravi. Tako si jaz to predstavljam, Pertesova 
bolezen, ki spada v gibalno ovirane bolezni. Jaz mislim, da ko otrok 
dobi tako diagnozo, zdaj jaz fantaziram verjetno, bi ti oni morali po 
defaultu dati enega psihologa, ali pa nekega socialnega delavca na 
kliniki, polikliniki oziroma v bolnici kjerkoli že si, ker bi ti par napotkov 
dal. Ta bolezen se začne z vnetjem v kolku in zdaj res je mogoče, da 
vsa vnetja ne grejo, ko pa ti dobiš diagnozo, bi te mogoče bilo fajn k 
enemu birokratu te poslati na licu mesta, ne da greš ti ves zmešan 
domov, itak tri noči ne spiš, kakorkoli. Tukaj manjka en člen. Tukaj 
manjka ta člen, zdravstvo ni povezano s centri za socialno delo. 
Osnovni zdravstveni domovi niso povezani s specialističnimi. 
Noben z nobenim ni povezan. Ko je bila evalvacija otroka, je to 
oceno podajala zdravnica, ki ni ne sinova pediatrinja, odprla je 
njegovo mapo in iz tistih papirjev ven luščila. Saj jaz verjamem, da 
se določene stvari dajo tako ocenjevati. Enkrat so me celo klicali. Nihče 
z nikomer ni povezan. Tak je moj občutek.  

Čustvena opora in 
vodenje DOPP v zgodnji 
obravnavi. 
Nepovezanost strokovnih 
služb pri obravnavi OPP. 
Neosebni pristop. 
 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

D5 Jaz bi bila zadovoljna, da bi bilo pri nas v Sloveniji tako fajn, da pride 
patronažna vsaj enkrat v tednu, pa reče »Gospa, zdaj ste pa vi 
popoldne fraj, 5 ur, pojdite«. Če pa tako pogledam, spet drugo plat, če 
pa pogledam druge države, našo jugo dol, pa še tega nimajo, smo pa 
mi v Sloveniji carice mamice lahko. Želela bi si, da mi eden reče 
»Gospa, mi vam pa za ta mesec plačamo ta in ta zdravila«. Res bi. 
Veš zakaj. Zato, da bi šla lahko enkrat svobodno v trgovino, pa bi si 
rekla »Aha, danes si bom pa kupila, ne suh kukus za sina, ki mu ga 
dam v hrano, ampak bi mu rada«. Saj razumeš. Največ kar bi želela, bi 
želela to, več informacij za epi napade. Kamorkoli grem, zatežim 
zato. Da bi mi nekdo ponudil pomoč, spremstvo v tujino, četudi bi 
morala sama spoznavati. Tako bi bila pomirjena. Tako sem 
nepomirjena glede epileptičnih napadov, to pa priznam.  

5-urno tedensko varstvo 
OPP po izbiri DOPP. 
Brezplačna zdravila za 
OPP. 
Informiranje DOPP z 
napotki, kako se odzivati 
v določenih stanjih OPP. 
Možnost obravnave OPP 
v tujini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 

D6 Novo stanovanje. Da bi imela malo vrta. Imela sem vrt v prejšnjem 
stanovanju. To bi mi bilo za dušo, rože bi sadila, jagode. To bi bilo 
koristno tudi za otroke, da se učijo, ne pa da so samo na računalnikih 
in igrajo igrice. To me moti. Da bi bili v pritličnem stanovanju, sedaj 
smo v četrtem nadstropju, nimamo dvigala. Ne morem izpolniti 
želja otrok po aktivnostih in dejavnostih. Vsak ima svoje želje, 
ampak jih ne morem izpolniti, ker ne morem s čim. Premalo pomoči 
je pri hrani. Ne dobim mleka, jogurtov, mesa. Ne moreš cel mesec 
jesti makaronov. Otroci jedo kosilo v šoli. Rada bi jim ustregla, pa ne 
morem, sadja in zelenjave ne jedo, pašteta pa ni hrana.  

Stanovanje prilagojeno 
potrebam DOPP. 
Finančna pomoč. 
Pomoč v hrani.  

D7 Jaz za pomoč rabim samo hrano in pomoč, da si plačam položnice. 
Nič drugega rabim. Glede medicinskih pripomočkov za hčerko imam 
preko zdravstva urejeno vse. Včasih preko ZPM ja dobim med in te 
zadeve, propolis…Za vse drugo se lahko znajdem. Mene najbolj skrbi 
za položnice, vse dam najprej za položnice, potem pa nimam za drugo. 
To mene najbolj skrbi. To moram plačati. In hrana. 

Pomoč v hrani. 
Finančna pomoč. 
 

D8 Stanovanje, finančna neodvisnost. Lasten dom. 
Finančna pomoč. 

D9 Pomoč pri nakupu avta. To absolutno. Te sploh ni. Tle se vsi borimo 
z enimi donacijami Avti so dragi, prilagoditve so drage, čeprav je zdaj 
ZZZS zdaj nekaj sprostil za to prilagoditev, čeprav še vedno ti 
ostane avto, ki niso majhni stroški. Ostane avtosedež. Pa dobro, če 
imaš ti avto tak, da daš lahko z vozičkom gor, ker otroci so zmeraj težji. 
Jaz zdaj komaj še sina notri natovorim, bova itak mogla avto zamenjat. 
Te stvari. Pri pripomočkih bi tudi mogli malo bolj. Ne vem zakaj tu 
selekcionirajo otroke. Otrok če je na vozičku, če je nepokreten, če 
ima mišično distrofijo, če ima to, če ima uno, nima tega, če je na 
vozičku, če je nepokreten, rabi to to to to in konec. 
Da bi v bistvu si želela midva kam iti, pa nimava varstva, v šoli ga 
ne moreš pustiti. Moj sin je prevelik, pretežek za stare starše, starši so 
starejši. Ni ustanove, ki bi ga ti lahko nekam peljal pa pustil. Ali pa 
poglej, v končni fazi tudi če greva v trgovino, da bi rekla jaz, nekje bi ga 
rada pustila dve, tri uri, da gre mal po nakupih, na eno kavo. Ni, ni te 
stvari, tega manjka. Pridejo pogrebi, pridejo zdravniki, pridejo te stvari a 
veš, ko tudi ga moraš nekje pustiti. 

Pomoč pri nakupu in 
prilagoditvi vozila. 
Pripadnost pripomočkov 
glede na potrebe OPP. 
Možnost občasnega 
brezplačnega 
popoldanskega varstva 
OPP. 
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D10 Potem sem včasih pustila hčerko recimo za kak vikend, ali pa za 
počitnice, da smo šli smučati. To je bilo blazno težko, takega 
krhkega otroka v tujih rokah pustiti, ampak se mi zdi da nas je to 
rešilo, da smo imeli občutek normalnosti. In da je fant normalno 
odraščal. 

Nemoč potrebe po 
pripadnosti med ostalimi 
člani družine. 

Zadovoljevanje 
potreb. 

 
 

VD65: Kakšne so vaše izkušnje s strokovni na področju skrbi za DOPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Tisti ki so na šolah in v vrtcih, ki v resnici delajo z otroki, moram reči, 
da sem večinoma zelo zadovoljna. Se zelo potrudijo in se zavedajo, 
da je lahko nevarno in se potrudijo. Mogoče dietetiki na primer, tukaj 
pa nisem zadovoljna. Ker ima tako redko bolezen, da se jim ne zdi 
vredno zanj ekstra potruditi, tako da vedno dobimo kar nekaj. 
Drugače pa v redu no. 

Zavzetost strokovnih 
delavcev v vzgoji in 
izobraževanju. 
Dietetiki brez 
individualnega pristopa. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-7, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5, 8 
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D2 Zelo zadovoljni smo z vzgojiteljico in specialno pedagoginjo, nismo 
pa z zdravniki na očesni kliniki. 

Zadovoljstvo z vzgojitelji 
in specialnimi pedagogi.  
Nezadovoljstvo z 
zdravniki. 

D3 Ja hči bi morala biti sedaj v varstvu, se pravi v CUDV Draga in bi 
načeloma morala imeti tam vse obravnave, od izobraževanja, varstva, 
vseh terapevtskih obravnav, zdravstvenih obravnav. Pač glede na 
njeno stanje ji tega tam ne morejo zagotoviti in nima ne primerne 
logopedske obravnave, ker kader ni dovolj izobražen, da bi znal z 
njo delati nadomestno komunikacijo s tem programom, ki smo ga mi 
začeli delati takrat na Soči, do tega, da je zanjo premalo vsega, da bi 
bilo zanjo poskrbljeno z zdravstvenega vidika, se pravi da bi imela 
redne obravnave fizioterapij, delovnih terapij in moramo pač kljub temu, 
da je vpisana tle, imeti polno stvari še privat, da ima kolikor toliko 
možnosti za napredek, oziroma se njeno stanje ne slabša in ona ne 
nazaduje.  

Neizobraženost 
strokovnih delavcev OPP 
o nadomestni 
komunikaciji. 
Ker obstoječi programi 
pomoči ne zadovoljijo 
potreb OPP, je plačilo 
dodatnih storitev na 
DOPP. 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D4 Zdravnik, medicinska sestra. Je pa res, da verjetno nekateri ljudje 
takoj tečejo na Center za socialno delo. Mogoče, če bi se jaz na to 
opcijo spomnila, bi mi mogoče kaj več povedali. Saj nočem bit spet 
tako negativna. 

Medicinska pomoč. Nabor prejetih 
storitev. 

D5 Strokovni delavci mi dajo predvsem nove informacije. Jaz se ne 
bojim, če so tam na delavnicah kakšne tujke, jaz rečem »Ali lahko to 
in to malo poenostavite?« Pa kakšen reče »Gospa, saj je na 
laptopu«, pa rečem »Mi ga pa nimamo«, pa se mi malo nasmejejo. 
Všeč so mi informacije, všeč mi je ker upam pristopiti potem ko je 
konec predavanja. Sem pa veliko na predavanjih. Mož pravi« Ali ti 
sploh kaj zamudiš?«. Kar nekaj brskam. Ne bom rekla, da vse 
izpopolnim. Všeč mi je, že zaradi tega, ker če se ne bi toliko ukvarjala, 
bi po mojem šla sinova mišična distrofnost sigurno v kakšno 
aspatičnost, te rokice pa to. Strokovni delavec mora biti poslušen, 
kaj smo mi, kaj smo me mame, tako, da te zna prebrati. Recimo se 
mi zdi, ne samo »Zdaj bo pa ena mama prišla ki ima invalidnega 
otroka, saj njemu pa ni pomoči«, da ti še ponudi pomoč. Da je še 
upanje pri nam.  

Podajanje informacij 
DOPP s strokovnim 
izrazi. 
Predavanja za DOPP. 
Zaznava težav, empatija, 
opolnomočenje staršev 
OPP. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Informiranost 
DOPP.  
Ideal strokovnega 
delavca. 

D6 Vnaprej ti zaprejo vrata. Imam slabe izkušnje s strokovnimi delavci.  
Sodelovala sem z društvom nenasilne komunikacije pred dvema 
letoma. Imela sem pogovore pri Klavdiji. Bilo je zanimivo, ker me je 
nekdo spodbujal in te zna spodbuditi, kako živeti v stiski. Bila je 
mlada. Zelo sem jo imela rada, danes jo pogrešam, danes bi šla z njo v 
kino, ven. Bili sta še Roberta in Tina, ki sta pomagali otrokom, v tem 
smislu. 

Odklanjanje klica na 
pomoč. 
Spodbujanje. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
 

D7 Zadovoljna sem s socialno delavko in specialno pedagoginjo. 
Glede preostalih pa ne vem. Ne da se mi več zmeraj to razlagati, kaj, 
kako, zakaj. 

Zadovoljstvo s socialnim 
delavcem in specialnim 
pedagogom. 

D8 Strokovni delavec bi moral biti tako, kaj bi rekla, da je svoboden 
človek, da ti pove. Da reče »Aha, pojdi tja, pojdi tja«, ne vem, »Pojdi 
to«, da ti fino vse razloži. 

Informira, pojasnjuje in 
usmerja DOPP. 

Ideal strokovnega 
delavca. 

D9 Jaz sem izkušnjo tudi, ko sem prišla na CSD k eni drugi gospe, pri 
sinovih 1,5, ko bi mogla iti v službo, mi je rekla, ne bom nikoli pozabila 
»Gospa, bo potrebno razmišljati o zavodu.« Jaz sem rekla »Ni 
govora, kakšen zavod, haloo??«Zdaj po 26. letu glede na to, da jih 
nimamo več kam dati, po 26. letu pa nastane problem, ker ga ti ne 
moreš več v Zavod vozit, ali ga vključiš v celodnevno varstvo, ali 
ga pa imaš doma. Samo te dve izbiri. Ni več tako, da ga voziš vsak 
dan za 4, 5,6 ur, ali pa 8, saj nima veze, da ga pelješ in ga prideš iskat, 
te možnosti po 26. letu ni več. Ne vem zakaj je po 18. letu potrebno 
tok enih papirjev in enih stvari na sodišču urejati, da je otrok tvoj, 
vse žive stvari urejati. Isto gre naprej kot do 18. leta, nič drugače. In 
zakaj nas opredeljujejo kot družinski pomočnik, dodatke imaš 
manjše Zakaj to ne ostane naprej, saj pri otroku se nič ne 
spremeni. 

Pomanjkanje empatije. 
Ni možnosti občasnega 
organiziranega varstva 
za OPP po 26. letu. 
Polnoletnost OPP 
prinese spremembe v 
pripadajočih storitvah in 
družinskih razmerjih, 
četudi potrebe OPP 
ostanejo nespremenjene. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D10 Splet okoliščin je bil, da smo šli, še to naj povem, tri mesece je bila 
stara, ko nisem še mogla zdravnikom v Ljubljani dopovedat, da nekaj ni 
v redu. Še celo en zdravnik mi je rekel, ko sem rekla da za sina je pa 
bilo drugače, da »mogoče ste se pa s sinom bolj ukvarjali kot z 
njo«. Jaz sem bila totalno prizadeta, ampak sem rekla, ok, če je pa od 
mene odvisno, potem bom pa že naredila kolikor ane, če je v moji 
moči, da spremenim. 

Brezobzirnost.  
Povzročanje občutka 
krivde v starših OPP. 
Polna predanost in 
zavzetost za pomoč 
OPP.  

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Lastnosti staršev. 

 
 

VD66: Kaj bi si želeli izvedeti od strokovnega delavca na področju skrbi za DOPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Mogoče bolj na kupu, kakšne možnosti ima OPP, kaj nudi. Predstavitev možnosti 
pomoči za OPP.  

Ideal strokovnega 
delavca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 4, 6 

D2 Na očesni kliniki bi rada bolj človeški pristop in da odgovorijo na 
vprašanja, ker vsakič ko greva z OPP na očesno kliniko, imam 
pripravljena vprašanja. Zanima te kakšna je prognoza, ali se bo 
bolezen slabšala ali izboljševala, da nekako veš, ampak vedno dobiva 
odgovore v smislu, bomo zdaj pogledali rezultate vseh preiskav in 
boste dobili odgovor po pošti. En in isti odgovor, praktično ne 
odgovarjajo na vprašanja. 

Slaba komunikacija. 
Sporočanje informacij o 
OPP po pošti.  
Človeški pristop. 
Pogovor in empatično 
odzivanje na stiske 
DOPP.  
Osebno sporočanje 
informacij.  

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Ideal strokovnega 
delavca. 
 

D3 Recimo, da bi nam pač povedali, katere možnosti so na voljo.  Predstavitev možnosti za 
OPP. 

Ideal strokovnega 
delavca. 

D4 Predvsem ta prvi korak, ko otrok zboli, da ti dobiš prave 
informacije, prave podlage. Zdaj se bom sicer izrazila na način, ki 
meni sicer smrdi, ga ne maram, ampak, če ti nekaj pripada v naši 
državi, ti tega nobeden ne pove. Davčno imaš zelo hitro doma in ti 
pošljejo, koliko si dolžan, ali karkoli. To pa, ki država ponuja in 
omogoča, ti pa nihče sam po sebi ne servira »Lejte, pozanimajte se, 
vložite to«. Da bi ti pa kdo kaj pomagal izpolniti, pa mislim da. Jaz 
znam, jaz se znam obrniti, znam poskrbeti za svojo družino. 
Šibkejši, ali na področju izobrazbe ali finančnem, veste tudi 
vožnja v Ljubljano iz neke Štajerske ni šala mala za nekoga. Mene 
je vedno, še danes me boli ta prvi korak. In se mi je še enkrat zgodil ta 
korak. Z logopedom recimo. Logopeda nisem jemala, da je to 
defektolog logoped in da spet otroku v bistvu pripada logoped v šoli. 
Ampak moraš spet vložiti za odločbo in tako naprej. Premalo nam dajo 
podpore, premalo informacij dobimo. 

Z rojstvom OPP vodi 
DOPP v procesu pomoči.  
Pomoč pri izpolnjevanju 
vlog. 
Nihče ne informira o 
pripadajočih storitvah. 
Manjka prvi korak 
pomoči.  
Izključenost 
neizobraženih in 
finančno šibkih staršev v 
procesu pomoči. 
Premalo podpore in 
informacij. 

 
 
 
Ideal strokovnega 
delavca. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D5 Meni je všeč, da si upam, da sem drzna pri teh stvareh. Od strokovna 
pričakujem domačnost, da mi po domače pove in reče »Gospa 
poglejte, ne se bati injekcije pa notri dati«. Da razloži. Jaz ko sem 
se spoznavala z epi napadom, mi noben ni rekel da imam možnost. 
Jaz sem se bala, kako injekcijo v usta dati, kako? Potem sem pa kar po 
domače rekla tam »Joj, meni je to tako težko, profesorja nisem 
razumela, ali je možnost, da me nekdo to pouči? Ali imate kakšno 
delavnico?« In tako sem hodila na delavnico, kjer sem se naučila 
kako v minutki pravilno dozirati pa tako. Pa tud mi je bilo kako 
otročka zglistirati, jaz sem to hotela za vse. Za to pa niso delavnice. 
Potem sem pa napisala prošnjo, vlogo, ali lahko pridem pogledam to k 
enemu drugemu pacientu. Za glistiranje so mi pokazali normalno, dve 
sestri. Je pa tudi kakšna mamica, ki ima otroček to in to bolezen in 
mamica dovoli, da si ti zraven. To sem pa tudi doživela. 

Domačnost. 
Praktična ponazoritev 
teorije na OPP. 
Usmerjanje DOPP na 
izobraževanja o skrbi 
OPP. 

 
 
 
 
Ideal 
strokovnjaka. 
 

D6 Informacije, kako priti v sistem, da bi neko pomoč dobila. V 
Sloveniji je ogromno oddaj in koncertov ko narod pomaga. Država da, 
koliko da. Oni preračunajo tvoje finance in ti dajo potem mesečno. Dajo 
toliko, kot mislijo, da je prav. Težko ocenjujem, da država da dovolj, 
ker sem neprestano na minimumu in si niti predstavljati ne morem, 
kako bi bilo drugače. Sistem je tako narejen, da štipendija vpliva na 
pomoč, država otroku da, tebi pa vzame. Vse vpliva. Štipendija ni 
moja. Jaz moram stanovanje plačati z otroškimi dokladi. Vse, socialno 
in doklade imam za vse stroške in položnice, za hrano zmanjka.  

Seznanitev staršev OPP 
s postopki pridobitve 
ustrezne pomoči.  
Finančna pomoč države 
ne zadovoljuje potreb 
DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D7 Človeški, to je to.  Humanost.   
 
Ideal strokovnega 
delavca. 

D8 Recimo, ko da me napoti, če je še kakšna možnost, še kakšna 
pomoč. 

Usmerjanje staršev OPP 
h konkretni pomoči v 
dani situaciji. 

D9 Če mene vprašaš, bi bil strokovni delavec najboljši tak, ki ima tako 
izkušnjo. Se pravi strokovni delavec, ki ima otroka s posebnimi 
potrebami. On ima veliko izkušenj, on točno ve kako to gre in bi bilo 
idealno. Bi nas znal tudi usmerjati. Če pa ni tko, pač da ga nima, bi 
mogla bit pa neka topla oseba, spodbudne stvari, ne pa ne vem. 

Strokovni delavec z 
lastnim OPP je najboljši 
ekspert iz izkušenj. 
Spodbuda in človečnost. 

D10 Potem sem včasih pustila hčerko recimo za kak vikend, ali pa za 
počitnice, da smo šli smučati. To je bilo blazno težko, takega krhkega 
otroka v tujih rokah pustiti.  

Občasno varstvo OPP za 
zadovoljevanje potreb 
članov družine. 

Potrebne 
spremembe. 

 

  
VD67: Na kakšen način in kako pogosto so vam strokovni posredovali informacije o storitvah pomoči za OPP?   
Oznaka Postavka Pojem Združevanje Združevan
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družine sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Takrat ko so dali status OPP, smo imeli razgovore. Vsako leto enkrat 
na leto mora šola dati poročilo in takrat tudi pridejo socialni delavec, 
razrednik, surdopedag in midva z možem. 

Letna evalvacija 
napredka OPP. 

Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-4, 6-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7 

D2 Z očesne klinike dobimo po pošti razloženo v treh stavkih, niti ne 
razloženo, samo kakšna je diagnoza, kakšni so rezultati meritev, 
nič pa kaj pomenijo v smislu razlage. Nato pa datum kontrole čez 
eno leto. Nič ne povedo kaj s takim otrokom s tako diagnozo 
početi. Vse te dileme potem razrešujemo na Zavodu za slepo in 
slabovidno mladino. 

Rezultati preiskav so 
sporočeni v pisni obliki, 
brez razlage in nadaljnjih 
postopanj z OPP. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Zelo na redko. Ker v bistvu smo mi že bili, naša družina, mi smo se 
toliko sami že pozanimali, da pač načeloma sami vemo, kaj rabimo in 
te strokovne delavce samo prosimo, da nam to omogočijo, pa še to ni 
vedno možno.  

Samoiniciativno 
pridobivanje informacij. 

Informiranost 
DOPP 

D4 Nikoli. Potem ko se je ta ocena delala, smo bili vabljeni k psihologu, da 
je otroka ocenil. Ona ga je videla, dala mu je par stvari za rešiti.  

Strokovni delavci ne 
podajajo informacij o 
storitvah za OPP. 
 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D5 Ponujene so delavnice, recimo za longetke, kako bom sinu povila. 
Sem pa mogla terapevta na Soči kar sama vprašati »Ali lahko jaz to na 
vam pokažem, kako bom jaz vedela, da ne bom sinu izpahnila 
nogico?« Moraš veliko sam.  

Praktični prikaz uporabe 
konkretnega pripomočka 
na OPP. 

Potrebne 
spremembe. 

D6 Sama moram brskati. Slučajno sem v reviji Ljubljana zasledila, potem 
sem šla do odvetnika, da mi je razložil. Plačevala sem za stanovanje 
več let, pa mi ne bi bilo treba ker imam otroka s posebnimi 
potrebami in sem na socialni. Do danes mi niso vrnili denarja. Žal mi 
je, da sem plačala, ker sem otrokom vzela. Lahko bi jim kupila obleke 
in čevlje, kar potrebujejo.  

Samostojno prizadevanje 
staršev za iskanje 
informacij o ustrezni 
pomoči. 
DOPP je zaradi 
neinformiranosti o 
pripadajoči pomoči 
finančno obremenjena in 
ne zmore zadovoljevati 
osnovnih potreb. 

 
 
Informiranost 
DOPP. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D7 Delujemo takole. Sem prejemnica socialne podpore. Nisem več 
sposobna za delat. Preživljam se s pomočjo Karitasa, dobrodelnih 
organizacij. Če me pokličejo za hrano, za oblačila. Karitas tudi mi 
pomaga plačati položnice. Tudi na CSD-ju vejo mojo situacijo, vejo 
točno katera sem, ker je to dolgotrajno. 

Socialna podpora Centra 
za socialno delo. Hrana 
in oblačila dobrodelnih 
organizacij. 
Pomoč Karitasa pri 
plačilu položnic. 
Nezmožnost za delo. 

Nabor prejetih 
storitev. 
Lastnosti staršev. 

D8 Slabo. Slabo. Tukaj socialna delavka na Karitasu vedno daje 
odgovore. 

Strokovni delavci DOPP 
ne informirajo. 
Socialna delavka. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Informiranost 
DOPP. 

D9 Ja sploh mi jih ne in se za vse sama borim, preko interneta, preko 
staršev. Lej, vse moraš sam zbrskati.  

DOPP same v iskanju 
informacij o storitvah 
pomoči. 
Internet, starši OPP. 

D10 Ogromno sem izvedela od fizioterapije. Ravno sinoči smo imeli eno 
srečanju v Domu v Šiški, ko nam je ena gospa razlagala o 
dedovanjem, kako s temi stvarmi ravnati, da ne pride do kakih krivic. 
To mi je krasno, da v domu organizirajo, čeprav ta gospa je bila iz 
Sožitja. 

Fizioterapevt, delavnice 
za DOPP, društva. 

Informiranost 
DOPP. 

 
 

VD68: Kakšne so vaše izkušnje z družinami z OPP in z društvi v Sloveniji?  
 

 

Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Nimam nobenega takšnega sodelovanja. Naša metabolna bolezen je 
tako redka, da nimamo društva. Malo se pač poznamo. Pri naglušnih 
pa nismo zraven. 

Redke bolezni nimajo 
Društev. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 2, 5, 6, 
8, 9 
 
 
 
 
 
 
 

D2 Z družinami, ki imajo slepe ali slabovidne otroke nimamo kaj 
veliko stikov. S starši se večinoma srečujem na delavnicah, ki jih 
organizira Zavod za slepo in slabovidno mladino, pa preko 
facebook skupine si izmenjujemo informacije. 

Občasno druženje z 
DOPP. 
Organizirane 
izobraževalne delavnice 
v vladnih organizacijah. 
Internet. 

Socialna 
(iz/v)ključenost. 
Informiranost 
DOPP. 

D3 V Sloveniji je kar dosti slabo poskrbljeno za naše družine, no tako je 
moje osebno mnenje. Kot prvo, vedno so finančne, premalo je 
terapevtov, zaradi tega imajo otroci premalo terapij, premalo ima 
država denarja in zaradi tega dobimo starši premalo financ in otrokom 
ne moremo omogočat določenih stvari, ki bi jim recimo 
omogočale napredek ali pa recimo da se vsaj stanje ne slabša.  

Premalo državnih 
finančnih sredstev. 
Premalo terapij za OPP. 
Zaradi finančne stiske 
DOPP OPP ne omogoča, 
da bi napredoval. 

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D4 / / / 
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D5 Recimo v Izoli, ko je letovanje invalidne mladine, sem mi zdi da so 
vsi zelo tako odprti. Sožitje in Vesele nogice. Sedem let smo hodili s 
Sožitjem. Krasne družine smo spoznali. Z enimi petimi družinami si 
vsako leto naredimo piknik. 

Dejavnosti vladnih 
organizacij. 
Druženje družin z OPP. 
 

Socialna 
(iz/v)ključenost in 
stigmatizacija. 
Socialna opora. 
 

 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 3, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
8 

D6 Nikogar nimam. Brez socialnih interakcij. Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

D7 / / / 
D8 Eno imamo in se tako pogovarjamo isto. Isto je sama mati in se 

pogovarjava. Zdaj nekaj časa se ne družimo, ne vem, neke težave so. 
In me je vprašala »Zakaj si bila?«. Mene so vsi že videli, da sem jaz 
bila, da imam raka in da sem bila na operaciji, kaj čem to skrivati, jaz 
ne morem. Nekaj časa sem bila tiho, nisem hotela niti hčerki povedati, 
ko je bila noseča. Kaj vse se lahko zgodi in sem rekla, da ne bom. Pol 
so bile težave, kaj te briga, da sem bila po bolnicah. In pol ko sem bila 
oktobra 2014, ko sem bila v bolnici, se je moj sin zaklenil, ni hotel 
z nobenim govorit, ni hotel niti z mano govorit po zvočniku. 
Katastrofa je bil v šoli, je bil čist na tleh. Je rekel »Ona ne bo prišla 
živa iz bolnice, ona ne bo to, moje mami ni več«. In sem hotela 
povedati, da sem živa in da bom prišla ven. On pa ne in ne in ne. In me 
je klical in rekel »Ali si doma?« Sem rekla, nisem hotela lagati, ker 
nisem vedela zakaj se gre. Sem rekla, ne nisem, grem jutri. Je rekel 
»Si že operirana«, sem rekla ja, konec je. V redu, zdaj pa se gremo z 
žogo igrat. Pol pa je rekel »Ne verjamem, dokler te ne vidim«. Tako da 
je bilo res hudo za sina, to je zanj bilo, mislim da je bil šok. Z 
družinami se največkrat pogovarjamo, ali se skupaj dobimo z 
otroki. Pa se midve in onadva vsedemo in pogovarjamo, pa rečemo 
»Kaj pa vidva delata?«. Pomagamo eden drugemu. Pa včasih se 
dobimo na istem mestu, tam pri Sociali recimo, pa se dobimo, pa sem 
rekla »Aha, spet smo prišle sem«. Pa kaj hočemo, pa saj otroci so. Pa 
se začnemo pogovarjati. Pa mi je enkrat njen mali rekel »Moja mami 
me sploh ne razume«. Pa sem jo enkrat poklicala in rekla »Poslušaj, 
pridi do mene ali grem jaz do tebe«. Pa je rekla »Zakaj«. Sem rekla, 
tako, da se pogovorimo. Nisem hotela ga izdati. Tako na splošno sem 
izvlekla in jo vprašala. Pa je rekla »Ma ne more, brez službe sem 
ostala«. Pa sem rekla veš kaj, mene je prvo avto zbil, potem sem brez 
službe ostala, brez stanovanja sem ostala, potem me je tale bolezen 
rak, zdaj še kamne moram iti razbijati. Zdaj sem dobila pošto, da grem 
te kamne ane. Zdaj on z mano ne more bit, ne morem ga pustiti 
samega, v Zavod ga ne dam, ni šans. Sem mu rekla, da če bo 
poslušal, ubogal, delal nalogo, ker to je vse kar ima, samo šola, bomo 
skupaj. 

Druženje, medsebojna 
pomoč, dajanje opore in 
delitev izkušenj družin z 
OPP.  
Izguba službe.  
Izguba stanovanja. 
Bolezen starša šok za 
OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialna opora. 
Razdvajanje 
družine. 

D9 Zelo dobre. V bistvu so vsi v enem in istem zosu, če tako po domače 
povem. Jaz dobim veliko informacij, veliko podpore, psihične, to 
absolutno, ko se družimo. En ima to, en ima to in tle je to krasno. 

Druženje, izmenjava 
izkušenj in informacij, ter 
čustvena in fizična 
podpora družin z OPP. 

Socialna opora. 

D10 V Domu veliko zvemo, prijateljice med sabo se tudi velik, starši med 
sabo, potem so pa pač ta formalna in neformalna združenja. 

Vladne in nevladne 
organizacije, prijatelji, 
DOPP med seboj. 

Informiranost 
DOPP. 

 
 

VD69: Kakšne so vaše izkušnje z družinami z OPP in z društvi v tujini?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Zaradi metabolne bolezni, ki je tako redka bolezen imamo stike preko 
interneta (mednarodna povezava). 

Stik z DOPP v tujini 
preko interneta in 
izmenjava informacij. 

Informiranost 
DOPP. 

 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5 

D2 Ne. Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Izmenjave informacij imamo polno, z več različnimi družinami. V tujini 
pa posredno preko raznoraznih forumov za podporo družinam s 
posebnimi potrebami.  

Spletna Komunikacija z 
DOPP iz tujine in 
izmenjava informacij o 
procesu pomoči. 

Informiranost 
DOPP. 

D4 Ne.  Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D5 Ne, to pa nimam nobene, žal ne znam tekoče angleško. Hči sicer 
obvlada, samo hčere ne morem moriti. Fajn bi mi bilo, s sinom bi šla 
takoj na kakšno izmenjavo. Da bi jaz tja šla, oni sem. Smo spoznali 
v Novigradu eno družino, ampak to je bilo tako, ko so terapevti 
pripeljali, pa so bili kot gostje.  

Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 
Izmenjava slovenskih in 
tujih DOPP kot izkušnja 
procesa pomoči. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Želja in 
pričakovanja. 

D6 Nič. Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 
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D7 Ne. Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. D8 Ne, nič. Brez izkušenj 

sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

D9 Jih nimam. Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

D10 Ne. Brez izkušenj 
sodelovanja z DOPP v 
tujini. 

 
 

VD70: Katere so po vašem mnenju uspešne storitve pomoči za OPP v tujini, in bi jih želeli prenesti v slovenski prostor?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 V Ameriki je za starše OPP, ki morajo ponoči vstajati priskrbljena 
pomoč, da se starši vsaj naspijo, da lažje čez dan funkcionirajo. To 
je nekaj, kar bi nam prav prišlo. Za drugo ne vem, ali pa vsaj nisem 
iskala. 

V Ameriki nočna 
asistenca DOPP pri skrbi 
OPP. 

Tujina.  
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
4 

D2 Ne. Nepoznavanje procesa 
pomoči v tujini. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Tujina je v primerjavi s Slovenijo različna. Jaz poznam Ameriko malo, 
pa malo Anglijo. Tam imajo otroci, ne vem, veliko boljše. Američani, 
oni imajo zgodnjo obravnavo, ko je otrok obravnavan od rojstva, 
če ima posebnosti. Ima vse terapevte, ki ti pridejo domov, otrok ima 
fizioterapije, medicinske sestre so pri njemu doma, če je to tak 
otrok kot moja hči, s kanilo in gastrostomo in to jim plača 
zavarovalnica, pri nas, to delamo starši sami. Potem pri nas moraš 
prositi za vse terapije, pa če prideš na vrsto, pa veliko družin ki so 
dosti ven iz Ljubljane imajo dosti slabše kot mi, pa že mi nimamo 
nekaj najboljše. V tujini ni pač problem, da otrok dobi tisto, kar 
potrebuje, je spet odvisno od otroka in otrokove diagnoze. Pri nas se 
pa gleda, namesto da bi se gledalo kaj otrok potrebuje, se gleda, 
aha ta otrok rabi to, mi imamo pa samo toliko in toliko osebja na 
voljo, otrok pa imamo toliko več in se pač prilagaja glede na zmožnosti 
osebja in glede na potrebe otrok. Ne gleda se samo na dobrobit 
otroka. 

V Ameriki in Angliji je 
proces pomoči bolje 
naravnan na DOPP. 
Amerika ima primer 
dobre prakse: zgodnja 
obravnava, medicinska 
sestra in fizioterapevti 
pridejo na dom, 
zavarovalnice pokrijejo 
osnovno zdravljenje in 
dodatne terapije. 
OPP prejme storitev 
glede na diagnozo in 
individualne potrebe. 
Plačljivost storitev. Dolge 
čakalne vrste. Premalo 
strokovnih delavcev za 
delo z OPP. Ne gleda se 
dobrobit otroka. Izven 
prestolnice je slabša 
pokritost in kakovost 
storitev za DOPP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tujina. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D4 Nisem šla tok daleč, to pa ravno zaradi tega, če bi kaj takšnega 
najdla, pa si ne bi mogla privoščiti, saj vemo kako je to v tujini, deset 
tisoč je premalo rečeno. V tistem obdobju sem se verjetno sprijaznila s 
tem, da je čas naše zdravilo. In zdravnik, ortoped je tudi sam dostikrat 
poudaril, da so operacije, čeprav ne pri tako majhnih kot je bil sin, pa 
dobijo mavec, da je to čim bolj imobilizirano. Za tako majhne otroke, kot 
je moj sin bil pa so čas, mirovanje in čuvanje otroka. Nič ne pridobimo s 
tem, ker otrok se razvija, ti ne moreš otroka kar v mavec stlačit štiri leta 
starega. Tako da nekako sem sama ocenila, sva z možem ocenila, sva 
ves ta denar, mesečni, letni, sva ga usmerjala v to, da smo v toplice 
hodili, kolikor se je dalo, da je bil čim bolj v vodi.  

Družinske dejavnosti kot 
terapija za OPP.  
Brez poznavanja tujine. 

 
 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Tujina. 

D5 Ja. V tujini je ta ABR, nategovanje mišic. Pravijo, da pri nam tega ni, 
zdaj sem izvedela da že je. Ko sem zvrtala, ampak je pa finančno tudi 
zelo finančno drago. Ko sem izvedela, da je 900 EUR, me je zelo 
šokiralo. Pa sva z možem že rekla »Super, pojdimo probati, pojdimo v 
to«. Ko pokličeš pa povprašaš je spet čakalna, ne prideš tako hitro 
notri.  

Storitve pomoči iz tujine 
ob prenosu v slovenski 
prostor postanejo 
plačljive. 

 
 
 
Tujina. 

D6 Ne vem, ker še nikoli nisem bila v tujini. Brez poznavanja tujine. 
D7 Ne. Jaz tukaj zaupam zdravstvu.  Brez poznavanja tujine. 

Zadovoljstvo s 
slovenskim procesom 
pomoči. 

Tujina. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči.  

D8 Ne. Brez poznavanja tujine. (Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D9 Ortopedske storitve, ker čakaš, čakaš in čakaš. Več ali manj imajo vsi 
skulijoze, skrajšave, deformacije kosti vse te stvari. In tle tudi na 
ortopeda čakaš pol leta ali pa več. Ta čas gre vse po svoje.  

Ortopedske storitve 
boljše. 
Predolge čakalne vrste. 

Tujina. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
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D10 Potem smo pa gor v bistvu v Nemčiji začeli, kolikor sem se pač 
spoznala, ker se nisem, da ima avtistične znake. In sem gor poiskala, 
to je gor bolj razvito kot pri nas, centre za avtizme. In so najdli veliko 
znakov, ampak ne pa vseh in pol smo šli na merjenje teh potencialov in 
so ugotovili, da prodre ta signal skozi, da je to nekak kar v redu, ampak 
da je kup čudnih stvari. 

V Nemčiji je boljša 
razvitost centrov za 
avtizem. 

 
 
Tujina. 

 
 

VD71: Kako si predstavljate idealno Pomoč DOPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Da bi bilo bolj specifično za OPP. V enih okvirjih/razredih si. 
Vprašanje je, če vsi rabijo vse. Mogoče bi bilo bolje, če bi bilo bolj 
specifično- tukaj nekdo to rabi, tukaj pa nekdo nekaj drugega. Ne pa 
vsi nekaj povprečno. 

Specifična pomoč glede 
na potrebe 
posameznega OPP. 
Pomoč je oblikovana 
glede na povprečne 
potrebe OPP, ne pa 
individualne. 

Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 

D2 Da dobiš prave informacije ob pravem času ko jih potrebuješ, ne 
da ti je potrebno brskati, spraševati in ugotoviš, da ti je že 5 let 
pripadala neka pomoč, ki je nisi koristil, ker nisi vedel, da obstaja. Da bi 
bolj celostno pristopali. 

Takojšnja seznanitev 
DOPP z ustreznimi 
storitvami pomoči. 
Celosten pristop pomoči. 

 
Potrebne 
spremembe. 

D3 Seveda. Prvo je povezovanje različnih resorjev (zdravstvo, sociala, 
šolstvo). Je pa tudi to, da bi se morali povezovati strokovni kader in 
starši in otroci in kasneje so to odrasli. Ne da v bistvu samo stroka 
narekuje neke smernice, normative, ne vejo pa, kako to izgleda v 
praksi. Malo več povezovanja in v bistvu tudi ministrstva, delavcev 
(terapevtov, zdravnikov), pa staršev in otrok, tistih ki so zmožni dati 
svoje mnenje.  

Povezanost in 
sodelovanje sociale, 
zdravstva in šolstva. 
Timsko delovanje 
strokovnih delavcev.  
Vključenost OPP pri 
načrtovanju pomoči.  
Uporaba teorije v praksi. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Ideal strokovnega 
delavca. 

D4 Prvo, da ti nekdo da neko brošuro, ker meni je bilo prvo kot prvo 
grozno, ko smo diagnozo dobili. Jaz sem že vedla zakaj se gre, zaradi 
medicinske sestre, ki mi je povedala in sem pač vse prečekirala, 
prebrala…Prvo kot prvo, saj jaz vem, kakšno imamo zdravstvo, še 
dobro, da ga sploh imamo. Ne moreš si predstavljati občutka, ko dobiš 
eno tako bedno diagnozo, ni za umret, ni pa za živeti. Ni konec sveta, 
daleč pa da bi bilo luštno. In ti greš ven s tistim otročkom, ki ga neseš v 
naročju, itak sva bila obadva fertig. In greš v avto, in se usedeš ves 
šokiran. Upam, da se to ljudem, ko imajo hujše oblike, otroci raka, 
karkoli, ne dogaja. Jaz to resnično upam, ker drugače se ti po mojem 
zmeša. In ti pol normalno opravljaš vse, no ok, saj ljudje vse 
prenesemo. Tist taprvi no, sej potem se ljudje znajdemo, saj smo tako 
narejeni. Tisti taprvi šok, ko ti povejo diagnozo, ko dejansko 
zamrzneš, najraje bi se ulegel, pa umrl itd. To se mi zdi še najbolj. 
Saj tega v našem primeru sploh ni velik, da bi zdaj rekla da sedaj 
potrebujem ne vem kakšno pomoč. Tista taprva urca, da ti nekdo 
vsaj na približno reče »Gospa, saj ne bo tako hudo«, da ti da 
šopek papirjev, »Če boste kaj rabila, pokličite sem, pa sem«. To, 
saj ne veliko.  

Čustvena podpora 
DOPP.  
DOPP izroči pisni izroček 
opisa vseh značilnosti 
PP. 
Seznanitev DOPP s 
koraki pomoči in s 
kontakti vseh možnih 
oblik pomoči.  
Zanesljivost. 
Šok, nemoč, želja po 
lastni smrti. 

 
 
 
 
Ideal strokovnega 
delavca. 
Počutje ob 
sporočeni novici o 
PP otroka. 

D5 Idealna pomoč je zame, že pri osebni zdravnici od sina, ko jo 
pokličem, pa vem, da bi morala sina pripeljati, ker je prehlajen, pa 
mi ona reče »Gospa, saj vemo, samo opišite mi, kako je«, potem 
grem gor, zdaj mi še gor ni potrebno hoditi, ker ima v Kranju. 
Idealna pomoč mi je tudi, to, da ne čakam v vrsti. Sin ima prednost. 
To mi je res v olajšavo.  

Zaupnost in 
prilagodljivost. 
Prednostna obravnava 
OPP. 

Ideal strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe. 

D6 Stanovanje, pomoč pri hrani (različnost hrane). Dosti pogovorov sem 
imela, ampak to ni dovolj. Za prihodnost ne morem govoriti, imam 
načelo »Tiho bodi, potrpi in živi«. Moraš se truditi za danes, da se 
preživi, ne kaj bo jutri.  

Stanovanje. Pomoč v 
hrani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

D7 Ne predstavljam si. Za zdaj je to idealna pomoč, ki jo imam. Brez pričakovanj. 
D8 Ne vem, zdaj kakor je je v redu.  Brez pričakovanj. 
D9 Ne vem, da ko ti nekaj rabiš, dobiš, da je nekje nekdo. Jaz ne 

pričakujem, da bi nam totalno zdaj vse financirala država, daleč od 
tega. Ampak ne vem, pri teh največjih stvareh ki so, ko pridejo, ne 
vem, dvigala. Dvigala. Dobr, midva ga ne rabiva, ker sva v pritličju in 
imava tudi možnost sina premestiti v drugo sobo. Ampak so starši, ko 
vidim, ko jamrajo, ko jih imajo v 2. nadstropju gor, pa jih nosijo otroke, 
ki imajo 35 kg. Dvigala, avte. Ne vem, en kup je teh stvari, ki bi se še 
dale spremeniti, pa k bi nekje, ne vem mogoče ugodna posojila, 
minimalna obrestna mera. Ne pa da tamle ko greš za lizing za avto, 
pač maš obresti. Nekdo rabi za luksuz, meni pa je to nuja. Da bi bila 
ena ustanova, ki bi ti nudila pomoč, ne vem, odlok plačila, nekaj v tej 
zvezi, za katerekoli pripomočki, ne rečem samo za avto.  

Določeni potrebi DOPP 
sledi določena storitev 
pomoči. 
Vse prilagoditve DOPP 
krije država. 
Ugodni krediti ali odlok 
plačila za pripomočke 
OPP. 

D10 Povsod jo sabo vzamemo. Drugače na koncert že ne Potem sem 
včasih pustila hčerko recimo za kak vikend, ali pa za počitnice, da smo 
šli smučati. To je bilo blazno težko. Jaz nisem za to, da so tam neki 
strašno veliki centri s strašnimi količinami istih ljudi.  

Možnost občasnega 
varstva OPP. 
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VD72: Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje storitev pomoči družinam z OPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Da bi se vse skupaj razširilo, se verjetno ne bo zaradi financ. 
Vprašanje, če bi se dalo bolj umno to pomoč razporediti, da dobiš 
tisto, kar res rabiš, ne pa kar vsega. 

OPP prejme potrebno 
storitev pomoči. 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 5, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5 

D2 Boljše sodelovanje med Zavodom za slepo in slabovidno mladino 
pa z Očesno kliniko in s specializirano trgovino za slepe in 
slabovidne. To so tri stvari, s katerimi največ sodeluješ kot njihov 
uporabnik in če bi oni med sabo bolje sodelovali, bi bilo zelo koristno. 

Sodelovanje med 
institucijami zdravstva, 
zavodi in trgovinami s 
pripomočki za OPP. 

D3 S tem, da bi morali otroci mogli hodit v iste šole, starši bi 
normalno dobili službe, nekak se poskrbi, da je za otroke s 
posebnimi potrebami zagotovljeno neko varstvo, primerno 
njihovim posebnostim, se pravi, da je kader dovolj izobražen da 
poskrbi za njih, da je varno. Dejansko da je za njih poskrbljeno tako kot 
za vse nas ostale.  

Vsi otroci deležni istega 
vzgojno-izobraževalnega 
programa. 
Izboljšanje zaposlovanja 
staršev OPP. 
Občasno varstvo OPP. 

D4 Družba kot taka, suport, državni suport se mi pa zdi absolutno 
prepočasen. Premalo nam dajo podpore, premalo informacij. Jaz 
sem potem, ko sem za nazaj razmišljala, ker sem v bistvu zelo grdo 
izvedela sploh za diagnozo. 

Družbeno sprejemanje in 
pomoč OPP.  
DOPP so premalo 
seznanjene z 
informacijami procesa 
pomoči. 
Premalo storitev pomoči 
za DOPP. 
Neustrezni način 
sporočanja novice o PP. 

 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D5 Dobro vprašanje. Da bi bili bolj povezani. Jaz mislim, želje so, se mi 
zdi da so tako neuslišane. Jaz mislim, da bi bilo krasno, če bi bilo 
naselje, pri nas ga še ni, kjer bi živeli starši, ki imajo otroke s 
posebnimi potrebami. Izločeni bi sicer bili, jaz pa prednost vidim v 
stanovanju, ker bi bilo vse prilagodljivo, da imaš dvigalo za 
kopalnico. Več stanovanj bi rada. Pri nas v Medvodah ga nimamo. 
Sem šla že vprašati. Ga ne dobiš. Bi mogla iti v center. Želela bi si več 
za invalide, ker so ovire. Se mi pa zdi, da je tudi premalo dobrih 
zavodov. Moj otrok ne zna povedati »Mamica, danes so me pa šele ob 
treh previle«. In se mi zdi, da kljub temu, da ko pridemo po otroke, so 
včasih negovalke tako zaigrane. Tudi same smo že preizkus naredile 
pri nekaterih negovalkah. Pa reče, da ga je peljala ven, pa ga ni peljala 
ven, ker če bi bundico vzela, bi listek dol padel. In potem dobiš tako 
nezaupanje. Potem pa pomisliš, kaj pa bo, ko mene ne bo. Jaz 
iskreno kot mati otroka s posebnimi potrebami želim, da bi sin iz tega 
sveta odšel samo en mesec pred mano. Žal. Vsi pravijo »Saj bomo, saj 
bomo, bomo dali zdravilo«, ko pa prideš tja, pa ni nič dobil, po tleh je 
bil….Bolj se papirnata vojna ureja, ali je zavarovan, ali je plačano, ali je 
to, zelo malo ljudi pa je, ki znajo tega otroka objeti. Ne opazijo otroka v 
družbi, priznam. Ampak mi se s tem ne obremenjujemo, pač takim 
prijateljem ne gremo. Žal. Midva sva že kar odprla ene par družin, ko 
so potem po enem letu, ko je bil premor, potem so pa rekli »Saj imata 
prav, se opravičujemo«. Ker ko smo prišli na piknik, da pa v celotnem 
popoldnevu ne opaziš mojega sina, sva se midva enostavno vsedla, 
šla, rekla hvala, pa mogoče oni niso začutili, zakaj sva šla, potem sva 
pa razložila. Eni so se vrnili, eni pa so tako ostali kot so.  

Družbena enotnost. 
Stanovanjsko naselje za 
DOPP. 
Odstranitev 
arhitektonskih ovir. 
Nepristno govorjenje o 
pomoči OPP. 
Skrb za prihodnost OPP 
ob njihovi odsotnosti. 
 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 
Lastnosti staršev. 
 

D6 Sem takšna mama, da jih ne morem pustiti same, da bi šla kam.  Varstvo OPP po potrebi. Potrebne 
spremembe. 

D7 Niti ne. Samo da so bolj človeški. Humanost. Ideal strokovnega 
delavca. 

D8 Velik sprememb si želim. Zdaj ne vem, kaj lahko povem. Vlada bi 
recimo mogla gledati tiste otroke, ki res potrebujejo pomoč. Ko 
gledam zbiranje tistih za vozičke…Zdaj sem srečala eno, ko se je 
otrok brez ust rodil, pa ni nobene pomoči. Samo ji zapirajo vrata. Pa 
je res super punca, medicinsko šolo dela. Ni tako, kot bi moralo vse 
biti. To je res žalostno. Kamorkoli je šla, na socialo, kamorkoli, ni dobila 
nobene pomoči. 5000 EUR je stala operacija, zdaj ima v tem mesecu 
dve operaciji, da bodo usta popravili, ker se ena ustnica razvija, ena pa 
ne.  

Država poskrbi za 
pomoči potrebne otroke.  
Brezplačne medicinske 
storitve za OPP. 
Družbena solidarnost 
prevzema vlogo 
neizpolnjenih dolžnosti 
države. 
Neodzivnost na klic po 
pomoči. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D9 Diagnoze nima. Vedno ostanejo stvari, ki bi olajšale nama življenje s 
sinom, pa nasploh te: premeščanje, transport, karkoli. Ker ni denarja, 
da bi si to še dodatno kupil, ZZZS pa tega ne pokriva. 

Postavitev diagnoze 
OPP. 
Okrepitev mobilnosti 
DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 
 

D10 / Brez predlogov. 
 
 

VD73: Kakšna so vaša pričakovanja glede procesa pomoči v prihodnosti?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
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(2.raven) 
D1 V smeri strokovnih delavcev, da bi te bolj celostno obvestil, ne pa da 

vsak samo svoj delček naredi, ne gleda pa cele slike, kaj ti rabiš. 
Vsak se s svojim vrtičkom ukvarja, ne gleda pa na otroka kot na 
celoto, na celo njegovo življenje, ki ga pač ima. 

Celostno delovanje 
strokovnih delavcev. 
Ozka področna 
usmerjenost. 

Ideal strokovnega 
delavca. 
Odnos 
strokovnega 
delavca do 
DOPP. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6, 9 

D2 Zavod za slepo in slabovidno mladino se zelo trudi, tudi v smislu da 
se hodijo na Očesno kliniko pogovarjat in skušajo premakniti 
stvari. Na primer očesna klinika določenih diagnoz slabovidnosti sploh 
ne postavlja, ker nimajo nekih strokovnih delavcev, v tujini so pa neke 
diagnoze čisto nekaj normalnega. Ker Očesna klinika določenih 
diagnoz ne postavlja Zavod za slepo in slabovidno mladino ni 
upravičen do sprejema takih otrok v svoj zavod, in Zavod 
praktično ne sme pomagat, tudi če odkrijejo na takega otroka, ki bi 
rabil njihovo pomoč. Zavod za Slepo in slabovidno mladino se zelo 
trudi spremeniti te stvari. 

Sodelovanje vladnih  
organizacij. 
Nepravilno 
diagnosticiranje OPP 
onemogoča ustrezno 
obravnavo. 

 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
 

D3 Pričakovanj na žalost nimam, ker me je življenje naučilo, da če si 
sam ne pomagaš, ti nobeden drug ne. Si pa želim ja, da bi se 
spremenilo. Tudi mi z društvom delamo na temu, da bi se pač celoten 
sistem spremenil v prid družinam in otrokom. Mi smo več ali manj 
prepuščeni kar sami sebi, oziroma se pol sami med sabo mal 
probamo. Ampak bi bilo veliko boljše, da bi se cel sistem malo 
spremenil in da bi bilo tako urejeno, da pride pomoč tistim družinam, 
ki jo rabijo, ne tiste ki si jo znajo najti, kakor je sedaj.  

Brez pričakovanj. 
Iznajdljive družine 
prejmejo podporo. 
Pomoč pride do DOPP, 
ki to rabi 
DOPP so same v 
procesu pomoči. 

D4 Ampak dokler ti ne veš kaj vprašati, da bi ti nekdo sam podal, brošuro 
ali karkoli. 

Priročnik o procesu 
pomoči za DOPP. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

D5 Stigmatizirano se počutimo, ko naš sin voz hitro preraste, pa greš na 
Sočo, kjer dobiš določene stvari, pa rečeš »Sin je pa že prerastel«, pa 
rečejo »Gospa, ni še poteklo, 5 let za vozek«. In zdaj kaj? Starši 
moramo sami nabaviti vozek. 

Pripadajoča storitev 
pomoči sovpada s 
potrebo in razvojem 
OPP. 

D6 Želela bi si, da mi eno leto plačajo vse te položnice. Če bi meni 
nekdo lahko plačeval položnice, bi jaz živela normalno. Tako pa 
kupujem poceni slabo hrano, otroci jedo lešnikovo kremo in so 
debeli. Sin ima skoraj 100 kilogramov. Hčerka tudi samo od tega živi. 
Ne pomaga mi otrokova želja, če je jaz ne morem izpolniti. Želja 
postane brez pomena. Pomembno se mi zdi v življenju, da pošteno 
živiš, da ne lažeš, da ne kradeš… 

Finančna pomoč. 
Nemoč zadovoljitve 
fizioloških potreb. 
Nezmožnost 
uresničevanja želja OPP. 
Pomembnost vrednot. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Zadovoljevanje 
potreb. 
Lastnosti staršev. 
 

D7 Ne. Pričakujem samo, da bom imela zdravja, da bi hčerkama lahko 
pomagala.  

Zdravje in moč staršev 
OPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
 
 

D8 Da bo boljše. Ali bo slabše? Ne vem. Želim si, da bi bilo boljše. Pozitivna prihodnost. 
D9 To kar sem že povedala. Naši otroci rabijo zelo malo, pa zelo veliko. 

Dobijo pa malo. Rabijo tisto nego, ki jo imajo vsak dan, ki jo imajo tisti 
ki so doma. Rabijo te pripomočke, pa mogoče jih mi starši še bolj 
rabimo, ko negujemo otroke. Mi bomo tudi stari pa zmatrani, kdo bo 
potem skrbel za otroke? Potem ni nobenega. Pogrešam povračilo 
stroškov za prevoz. V bistvu zdravi otroci imajo 100% povrnjen 
prevoz za šolo, pride jih iskat na avtobusno postajo in jih pelje v 
šolo. Mi starši moramo v bistvu kupiti avto, prevoza dobimo 
minimalno 8% 95 oktanskega bencina, ki ne zadošča za bencin, 
kaj šele za amortizacijo, za gume, za servis, za te stvari, ki stanejo 
s tem, ko pelješ otroka v šolo in greš domov in ga greš iskat in 
greš domov. Teh kilometrov je kar nekaj na mesec. To bi tudi še 
spremenila, da bi bilo malo več tega. Oziroma, če pa zaprosiš, da bi ti 
nekdo vozil otroka, je pa občinam ceneje, da ga ti sam voziš, ker imajo 
manj stroškov s tabo. Je pa res, da mogoče je pa v kakšni občini, jaz to 
ne poznam toliko. Smo pa tudi starši, ki imamo radi vsakdanji stik z 
vzgojitelji, pedagogi in vsem kadrom v šoli, da ti točno veš, kaj se 
dogaja z otrokom v šoli vsak dan.  

Redni kontakt s strokovni 
OPP. 
100% povračilo stroškov 
prevoza 
(nakup,zavarovanje, 
bencin). 
Finančna pomoč pri 
pripomočkih in 
prilagoditvah. 
 

D10 Meni se zdi prav, da je čim več recimo po mojih predstavah, da bi čim 
več teh ljudi živelo v običajnih okoljih. 

Vključevanje OPP v 
običajna okolja. 

 

 
 

VD74: Katerih družbenih sprememb si želite v odnosu do DOPP?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Kar se družbe tiče, predvsem za naglušne, slepe in te na vozičkih. 
Da bi bilo manj arhitektonskih ovir. Vem, da jim gre zelo na živce, da 
morajo skozi poseben vhod hodit, kot za služničad, ko grejo v kino. 

Družba sprejema OPP. 
Odstranitev 
arhitektonskih.  

Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 3, 4, 6- 
10 
 

D2 Jaz mislim, da se tukaj zelo premikajo stvari na bolje. Zaenkrat se mi 
zdi, da gre vse v pravo smer. 

Proces pomoči se 
uspešno spreminja. 

(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 

D3 Da pač družba malo bolj razmisli, da so tudi taki otroci oziroma 
družine prisotne, in da one načeloma niso nič kaj zelo posebnega, 
ampak imajo mogoče določene omejitve ali pa malo posebnosti, v 
bistvu niso nepremostljive, da ne bi mogli eden z drugim živeti, pa da 
bi mogli biti mi tam nekaj posebnega in ne vem kaj. V bistvu bi bila 
inkluzija.  

Seznanitev družbe s 
posebnostmi DOPP in 
pomenom skupnega 
življenja. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
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D4 Na splošno več informacij, ker bolezni, ki niso tako pogoste. Več 
informacij ter boljšo podporo. Naša stigma ni bila taka, da bi vplivala na 
naše življenje.  

Informiranje DOPP PP.  
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2,  
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5, 9 
 

D5 Jaz pravim tako, midva z možem dokler ga bova lahko negovala, ga 
bova negovala. Ko ga ne bova mogla, nama bo zelo žal. Ko ne 
bova mogla več previjati, da bom jaz z eno roko ritko brisala, pa z eno 
mazala se… Ne. Če bi mogla, bi imela negovalko, absolutno ga pa ne 
bom na hči obesila. 

Skrb o prihodnosti nege 
OPP. 

Lastnosti staršev. 
 

D6 Želim si, da nekdo pomaga otrokom, da bi bilo tako kot v Bosni, ta 
kolektivna solidarnost, ko si pomagajo. Bosna nima toliko pomoči, 
državljani so tisti, ki dajo. 

Kolektivna solidarnost. 
 

Potrebne 
spremembe. 

D7 Dokler mi ni ena druga vzgojiteljica to povedala, kaj se dogaja in 
sem enkrat prej prišla v vrtec, da bi vzpostavila red. 

Zaupanje. Ideal strokovnega 
delavca. 

D8 Ja, potrebne so spremembe. To da se otroka res gleda in posluša, 
kaj rabi. 

Prepoznati potrebe OPP.  Potrebne 
spremembe. 

D9 Seveda je potrebno spremeniti. Jaz bi to spremenila, nekje da je 
nekdo ki bi te vodil čez vsa ta leta, čez vsa leta, ko imaš otroka, od 
začetka, pa dokler rabiš pomoč. Osveščanje in informiranje pa 
absolutno. Čeprav se mi zdi da je zdaj, jaz tako gledam od začetka. Ne 
vem ali smo starši bolj občutljivi, od začetka se mi je zdelo da so 
buljili v sina. Mogoče da sem jaz drugačna postala, mogoče je pa folk 
malo drugačen. Ne vem. Osveščanje pa vsekakor. Pa druženja 
zdravi pa otroci s posebnimi potrebami. Ta druženja morajo ostati. 
Ne pa potem, ko gre enkrat zavod tega skorajda ni več, razen ko jih 
peljejo ven.  

Od rojstva dalje vodi in 
usmerja DOPP čez 
celoten proces pomoči. 
Osveščanje družbe o 
OPP. 
Oblikovanje dejavnosti 
za druženje vseh otrok. 
Občutljivost. 

Ideal strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe. 
Lastni staršev 
OPP. 

D10 Je pa dejstvo, da smo imeli od terapevtskega osebja več kot od 
zdravnikov.  

Terapevtsko osebje. Ideal strokovnega 
delavca. 

 
 

VD75: Kako bi vi oblikovali okvir pomoči? Kaj predlagate?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Da bi vprašali te ljudi, kaj rabijo, da bi potem videli, koliko se lahko 
znotraj tega potem to nudi. Če nekdo reče, da potrebuje prevoz, da 
potem družba zorganizira prevoz, oziroma ima službo, ki bi to 
organizirala. Nekdo ki rabi spremljevalca, da dobi spremljevalca. Nekdo 
ki je naglušen/slep, ki bi rabil, da mu predavanja posname na disketo. 

Pomoč odgovarja 
potrebam DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 
 

 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-5, 7-10 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
6 

D2 Zaenkrat je kar poskrbljeno. Brez želja. 
D3 Da se poveča delo s takimi družinami na vseh področjih. Več 

obravnav terapevtskih, več pogovorov s strokovnimi delavci 
(psihologi, socialni delavci), tisti ki lahko družini na nek način pomagajo 
tako pri sprejemanju otroka in pri vključevanju družine v celo 
življenje. Saj družina se lahko vključi v čisto normalne dejavnosti, ne 
rabi biti vse nekaj s posebnimi potrebami. Tudi v knjižnico lahko greš z 
otrokom s posebnimi potrebami, pa se vključiš v neke dejavnosti. V 
bistvu to, pa da se pač poveča vse obravnave, zdravstvene. To je 
povezano tudi s sredstvi, se pravi mora država nameniti več sredstev 
ministrstvu za zdravje, socialo in šolstvo, ki gre potem za delo potem 
za otroke s posebnimi potrebami. Še ena stvar je pa izobraževanje, 
izobraževanja kadra ki dela s temi družinami, s temi otroki. Če tega 
v Sloveniji nimamo, se pravi se gre v tujino, se pripelje kader iz 
tujine, pa bojo naše naučil. V tujini imajo nekje že zelo dobre 
podporne programe.  

Več terapij. Več državnih 
sredstev za DOPP. 
Krepitev izobraževanja 
strokovnih delavcev za 
delo z OPP. Vključevanje 
tujih strokovnih delavcev 
in tujih uspešnih praks pri 
delu z OPP.  
 
Redni pogovori o 
sprejemanju OPP in 
vključevanju DOPP. 
Oblikovanje načrta 
vključevanja DOPP v 
družbo. 

 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
Ideal strokovnega 
delavca. 

D4 Podajanje informacij, brošure, usmeritve. V danem momentu, ko 
človek potrebuje. Mi smo vsi ranljivi za naše otroke, to so vedno naše 
šibke točke. Verjetno bi jaz lažje odreagirala če bi se kaj takšnega 
meni zgodilo, meni osebno, kakor pa tvojemu otroku, ki je komaj začel 
živeti, ki ti res obrne praktično vse. V danem momentu, ko ti dobiš 
neko diagnozo, relativno hudo, ali pa kakršnokoli, da ti nekdo eno 
uro olajša življenje, neka izhodišča, skozi mi brošura hodi po 
glavi, saj lahko je zaradi mene na listku napisano, na to in to se 
obrnite, nekaj da ti tisto prvo zmedo vzame.  

Oblikovanje zbirke vseh 
informacij o PP in zbirke 
o poteku procesa 
pomoči. Pomoč 
dodeljena, ko jo OPP 
potrebuje. 
Ranljivost. 
OPP je šibka točka 
staršev. 

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Lastnosti staršev. 
 

D5 Meni je bilo všeč v Ljubljanski porodnišnici, ker ti pošljejo socialnega 
delavca. Takrat sem imela eno tako dobro socialno delavko, ki je imela 
tak čut, ki te je znala tudi objeti, da še ni konec, da je to tvoj otroček. 

Čutnost in opogumljanje. Ideal strokovnega 
delavca. 

D6 Nikogar nimam, sama sem v vsem. Brez prijateljev in 
podpore. 

Socialna 
(iz/v)ključenost  in 
stigmatizacija. 

D7 Več človečnosti.  Humanost. Ideal strokovnega 
delavca. D8 Strokovni delavec bi moral biti da reče »Pojdi tja«, da ti fino vse 

razloži. 
Vodenje DOPP v 
procesu pomoči in 
razlaga nejasnosti. 

D9 Jaz bi vsem vse dala, kar rabijo. Družinam, ki imajo otroka s 
posebnimi potrebami, pa kar rabijo za otroke. Pa staršem toliko 
pomoči, da bi normalno lahko živeli. Dosti družin poznam, ki 
gledajo v denarnico, ali bom kupila kruh ali ne bom. Ali imam za 
jogurt za tamalga, ali nimam. Imamo tudi take.  

DOPP prejme tisto, kar 
potrebuje za normalno 
življenje. 
Finančna podpora 
DOPP. 

Potrebne 
spremembe. 

D10 Varstvo primerno njihovih posebnostim. Občasno varstvo OPP 
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VD76: Ali bi želeli še kaj dodati, pa vas o tem nisem povprašala?  
Oznaka 
družine 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih pojmov 
v kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

D1 Ne. / /  
 
 
 
OPP 
 
3 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3-5 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
9 
 

D2 Ne. /  
D3 Sigurno je kaj. Kar je to, se meni še vedno zdi, da če se gleda z vidika 

osnovnih človekovih pravic, da naši otroci, ki pač ne znajo govoriti, ki 
ne morejo hoditi, ki ne morejo oni sami fizično zahtevati nečesa, 
izraziti svoje volje ali pa sebe, da se jim kršijo osnovne človekove 
pravice. Moralo bi biti za njih poskrbljeno enakovredno kot za nas 
ostale. Se pravi, če imamo mi možnost, da povemo svoje mnenje, je 
treba njim na nek način, vsak otrok, vsaka oseba neko možnost odziva 
na okolico ima, ali so to določeni pripomočki, ali so to določene 
prilagoditve, samo pač tega nimajo omogočenega. Te otroci, ki so 
težko gibalno ovirani, težka duševna motnja, pač oni so rastlinice, živijo 
in se dela z njimi kot mi hočemo. Sigurno ima vsak otrok neko željo v 
sebi, če jo ne zna izraziti ali pa je ne more, mi ne vemo.  

Nemoč izražanja svojih 
potreb, zato so jim 
kršene človekove 
pravice. 
Prilagoditev prostora in 
pripomočkov za OPP.  
 

 
 
Lastnosti OPP. 
Potrebne 
spremembe. 

D4 Sigurno je še kaj. Predvsem ti birokratski roki, če bo karkoli iz tega ali 
pa ne, res, to pa…. 

Odprava časovnih 
omejitev storitev pomoči. 

Potrebne 
spremembe. 

D5 Da bi bila zdrava, da bi lahko sina vozila, da ne bi bil prepuščen 
Zavodu. Rada bi poudarila, da poleg žene in mamice, je pa kot prvo v 
takem življenju ko ga imaš, moraš zelo paziti, da ne zapostaviš 
partnerja. Rada mu kuham pa to. Recimo moj mož je bil včasih zelo 
potrt, pa ni hotel pokazati, ko je videl sina tam ležati. Vse te težave in 
potem na stranski tir daš spolne odnose. Na predavanjih je zelo 
poudarjeno in mi je bilo všeč, da tega ne zanemariš. Zelo moraš paziti, 
se mi zdi da so moški bolj občutljivi kot ženske. Vse bolj slišim žene, ko 
rečejo »Kaj me briga, jaz imam otroka za poskrbeti«. Ne ni res, jaz sem 
šla s sinom spat, potem sem pa prišla k možu. Res pa je, da se moraš 
znati pogovarjati. Pomembno je, da se k partnerju stisneš in mu daš 
občutek ljubljenosti.  

Zdravje.  
Boljša mobilnost DOPP. 
Ohranjanje zdravega 
partnerskega odnosa 
zakoncev. 
Zanemarjanje fizioloških 
potreb v zakonu.  

 
 
Potrebne 
spremembe. 
Lastnosti staršev. 

D6 Ne. / / 
D7 Ne. / / 
D8 Nič. / / 
D9 Čakalne dobe pri zdravnikih. Povsod pravijo, da so otroci s 

posebnimi potrebami prednostni, pa niso. Vedno čakaš v vrsti, kot si 
v vrsti. Se pravi, moti me, da otroci niso prednostni. Pa še nekaj, 
zobozdravstvo, stomatološka, podn. Dve leti čakanja za otroka s 
posebnimi potrebami, da pridejo pod anastezijo na vrsto. To je 
absolutno čisto predolgo. Ravno zadnjič sem govorila z eno. V Avstriji 
anesteziolog pride v ordinacijo, otroka uspava, popravi zobe in gre 
domov. Ne rabi dve leti čakat, da mu ta čas še deset zob zgnije.  

Predolg čas od vloge do 
prejetja pomoči. 
Predolge čakalne dobe, 
OPP nimajo prednosti. 
V Avstriji se strokovni 
delavci pri obravnavi 
OPP odzivajo na potrebe 
OPP.  

 
 
(Ne)zadovoljstvo 
s procesom 
pomoči. 
Tujina. 
 

D10 Ne. / / 
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Priloga 6. Kodiranje izjav strokovnih delavk procesa pomoči za družine z 

otroki s posebnimi potrebami znotraj posameznih faz (združevanje pojmov 

v kategorije, združevanje sorodnih pojmov) 
 
 

VS2: S katerimi oblikami PP imate izkušnje pri svojem delu?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Predvsem z živčno – mišičnimi. Živčno- mišična 
bolezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP otroka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
7 

S2 Učne potrebe, avtizem in recimo aspergerjev sindrom, selektivni avtizem, 
pa tudi otroci, ki imajo nižje intelektualne sposobnosti. 

Splošne učne težave, 
avtizem, motnja v 
duševnem razvoju. 

S3 Torej, v Varstveno-delovnem centru so vključene osebe, torej z zmerno, 
težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Z dopolnjenim 
osemnajstim letom pridejo v Varstveno-delovni center. 

Zmerna, težja in težka 
motnja v telesnem in 
duševnem razvoju. 

S4 V teh letih smo imeli duševne prizadetosti, potem prizadetosti, ki so jih pač 
otroci utrpeli različne pri rojstvu. Potem imeli smo celo, ne vem kako naj bi to 
imenovala kot PP. Alkoholika smo imeli, ki je bil star 8 let, iz alkoholne 
družine in pa tudi gibalno ovirane, različno. Ja. 

Motnja v duševnem 
razvoju. Motnje 
vedenja. Gibalna 
oviranost. 

S5 Ja v bistvu s starši, ki imajo odločbe za otroke. Potem so to, veliko je 
psihiatričnih bolnikov, invalidov. 

Motnje vedenja. 
Gibalna oviranost. 

S6 Jaz sem ukvarjam z otroci, ki so gibalno težko ovirani, ki imajo motnje v 
duševnem razvoju. Potem pa pridružene oviranosti, kot so motnje vida 
in motnje sluha, ob tem tudi kronične bolezni v smislu epilepsije in 
podobnih obolenj. 

Gibalna oviranost. 
Motnja v duševnem 
razvoju. Motnje vida in 
sluha. Kronične 
bolezni. 

S7 Na začetku so bile to motnje vedenja in čustvovanja, zdaj so pa vse vrste 
PP, kjer delam v redni osnovni šoli, prej sem pa v Vzgojnih zavodih pa v 
Nevladnih organizacijah.  

Motnje vedenja in 
čustvovanja.  
 

S8 Z otroki z Downovim sindromom, potem pač z vsemi tudi ostalimi z 
mejnimi, tudi z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pa s temi ki imajo 
specifične učne težave. 

Downov sindrom. 
Lažja motnja v 
duševnem razvoju.. 
Specifične učne 
težave.  

S9 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja, motnje avtističnega 
spektra, motnje pozornosti in koncentracije, hiperaktivnosti. To največ. 

Primanjkljaji na 
posameznih področjih 
učenja. Avtizem. 
Motnja pozornosti in 
koncentracije. 
Hiperaktivnost. 

S10 To so predvsem otroci oziroma mladina, ki je gibalno ovirana. To so 
živčno-mišične bolezni, med katerimi so najpogostejše mišične distrofije. 
Seveda se pa tukaj pridruži spinalna mišična atrofija, bodisi lahko tudi 
polinevropatija.  

Gibalna oviranost. 
Živčno-mišična 
bolezen. 

 
 

VS3: Kateri so vaši pristopi pri delu z družinami z OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Klinično delo samo. V bistvu najprej diagnostika, potem pa zdravljenje. Diagnostika. 
Zdravljenje. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Oblike 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 

S2 V bistvu v okviru redne osnovne šole imamo oblike dela določena v obliki 
rednih govorilnih ur, individualni pogovori s starši po telefonu, po mailih. 
Zelo po potrebi, odvisno v bistvu koliko katera družina potrebuje. Drugače 
tako, določeno je, da imamo enkrat mesečno kontakt s starši. Drugače pa po 
potrebi, lahko tudi večkrat na teden, tako da je to zelo odvisno od tega tudi, 
koliko družina potrebuje neko usmerjanje ali pa pomoč, tudi koliko je 
družina ali pa starši odzivni na to pomoč. 

Individualni pogovori. 
Pomoč in usmerjanje. 
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S3 Uporabniki, mi jim rečemo uporabniki, ker uporabljajo pač naše storitve, ki jih 
nudimo. Mogoče čisto, moram se tukaj dotakniti tega, da je Zveza Sonček 
vseeno starševska. Kam dati svojega otroka? Torej ker jih niso želeli pač 
imeti v Zavodu. V bistvu institucionalizacija je bila še v povojih, oziroma živeti 
še ni začelo, v bistvu kasneje se je začelo govoriti, da torej ne bomo zapirali 
invalidnih oseb, mladostnikov in odraslih oseb v gradove, daleč od oči, daleč 
od srca, če se tako izrazim. In so v bistvu res bili, par teh Hrastovec, 
Dornava, ne vem, Stara Gora. Dejansko so bili res zelo daleč. In naši starši v 
bistvu, so bili tisti, ki so želeli imeti otroke ob sebi prvo doma in da se lahko 
pač vključujejo v neko osemurno storitev, ko so oni v službi, da lahko gredo 
oni na delo, pač takrat da je za njih poskrbljeno v smislu pač nekega dela, da 
ohranjajo neke ročne spretnosti, delovne spretnosti. No in potem je 
nastal Sonček, kasneje še tudi institucionalno varstvo, torej da imamo 
dejansko 24 urno oskrbo 8 ur tukaj in 16 ur potem v skupnostih. Seveda, 
nekateri se odločajo za takšno obliko življenja, ker lahko pač res samostojno 
zaživijo, nekateri pa pač grejo in se spet vračajo k staršem, če starši pač 
zmorejo. Pristop normalizacije, ki je pri nas, meni se zdi to zelo pomemben. 
Torej individualni pristop k vsakemu posamezniku. Sonček je znan kot 
Varstveno delovni center, oziroma pač 12 Varstveno delovnih centrov, 
oziroma VDC. Tale je sicer izjema, ker je res zelo velik, ker je pač 40 
uporabnikov v vodenju varstva. To je res največji center Sonček. Drugače so 
pa majhne enote, da se res lahko omogoči individualni pristop vsakemu 
posamezniku, tako da se na njega naredijo, njemu prilagodijo stvari, da 
se organizira proizvodnja, samo delo, ne vem, struktura delovnika itd, na 
posameznika, na njegove potrebe, na njegove doživljanje. Predvsem se pa 
vsi zaposleni usmerjamo k temu. Normalizacija je v bistvu, da se pač enako 
ravno kot bi pač s komerkoli drugim, če čisto poenostavim. 

Krepitev fine motorike 
in samostojnosti OPP. 
Ohranjanje delovne 
spretnosti OPP. 
Oblikovanje in 
prilagoditev dejavnosti 
glede na potrebe OPP. 
Individualni pristop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
6 
 

S4 Ja. Prišla je v upoštev v glavnem svetovanje, podpora tem staršem, ker so 
recimo na institucijah, ki so bile usposobljene posebej za to, kamor so bili ti 
otroci skupaj s starši tudi vključeni. Mogoče niso mogli zaradi obilice teh 
primerov dobiti tudi kakšne druge pomoči, suporta, v taki meri deležni. Radi 
so se prišli posvetovati, poslušali smo jih, spodbujali smo jih. Tudi moram 
reči, tam v firmi kjer sem delala, smo imeli interne pravilnike, zakonske akte, 
kjer smo tem ljudem nudili tudi posebno pomoč, recimo pri dodelitvi 
stanovanja, ali pa včasih če so bile potrebne denarne socialne pomoči. 
Potem vem, da smo imeli primer človeka, ko je umrla mama in je ostal sam 
oče z dvema prizadetima otrokoma. Pač, katerakoli oblika pomoči, poleg 
tistih pomoči, kjer je že, do česar so bili upravičeni na ustreznih 
institucijah. 

Svetovanje. Podpora 
staršev. 
Poslušanje in 
spodbujanje. 
Finančna pomoč. 
Pomoč pri 
stanovanjskih 
problemih. Zavzetost 
pri iskanju vseh 
možnih oblik pomoči 
za dotičnega 
posameznika. 

S5 Ja to gre predvsem za, v bistvu ne pride, k nam velikokrat ne pride družina 
prav z problemom za rešitev problema za otroka s posebnimi potrebami. Bolj 
pridejo za druge oblike pomoči, ali je to svetovanje, ali so to razne težave, 
ali je to materialno stanje, ali je to ne vem brezposelnost. Bolj s temi 
težavami, potem pa posredno seveda izvemo za to obliko.  

Svetovanje. 
Materialna pomoč. 
Pomoč pri zaposlitvi. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
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S6 Ja ta interakcija je v bistvu zelo specifična. Po eni strani smo mi tisti, ki se 
srečamo z tem otrokom. Velikokrat smo v vlogi nekoga, ki želi pojasnit, zakaj 
je ta otrok s posebnimi potrebami. Na prvem mestu smo mi tisti, ki nekako 
stopamo v to diagnostiko, kjer poskušamo staršem objektivno razložiti, 
zakaj so določene stvari pomembne, kaj lahko naredimo, česa ne 
moremo narediti. Mislim, da jim to seveda zelo veliko pomeni. Dostikrat se 
starši srečujejo z nekimi stiskami, z občutki krivde pri raznih, če gre za 
genetsko obolenje, ali pa z nekimi občutki jeze. Ker mi smo ravno tisti, ki 
zajamemo družino z otrokom v prenatalnem obdobju. Se prvi, pri nas so 
otroci od prvega meseca dalje in dostikrat smo mi tisti, ki pravzaprav 
sporočamo slabo novico. Zlasti recimo tudi pri otrocih, ki so prezgodaj 
rojeni. Veliko teh otrok ima potem neke vrste oviranost. Ponavadi smo šele 
mi tisti, ki nekako jih moramo, bom rekla soočiti z neko slabo prognozo. Ker v 
tistem obdobju, ko so še v porodnišnici, ko je toliko nekega aktivnega 
dogajanja, tam pravzaprav se ne ukvarjajo toliko s temi dolgoročnimi stvarmi. 
Potem seveda en aspekt diagnostike je tudi to, kaj pravzaprav lahko 
naredimo v smislu zdravljena. Velikokrat se na našem področju srečujemo z 
nekimi obolenji, z nekimi zgodnjimi možganskimi okvarami, kjer pravzaprav 
lahko simptomatsko poskušamo ublažiti, ne znamo pa pač ozdraviti samega 
vzroka kot takega. Tukaj jaz mislim, da je najbolj, vsaj moj oseben pristop je 
v tem, da smo korektni. Se pravi, da jim nekako ne spodbujamo nekih 
lažnih upanj, pri čemer pa ves čas pa vseeno želimo ohraniti nek optimizem. 
Vedno jih nekako, tudi starši ki so v stiski, nekako poskušamo poudariti in 
reči, da se na tiste dobre stvari, se prav tiste bolj aspekte, in kaj še 
sedaj? Pravzaprav je to obdobje dejansko precej nepredvidljivo. Otroški 
možgani so drugačni, so precej še plastični. Kar pomeni, da se s temi 
terapijami zgodnje razvojne obravnave da veliko stvari, bom rekla korigirati, 
oziroma izboljšati. Tako da vedno poskušamo nekako nastopati s 
pozitivnega stališča. Ne želimo v bistvu, včasih starši želijo pravzaprav že 
ob prvem stiku vedeti celotno prihodnost da rečem, kdaj bo otrok shodil ali pa 
kako bo v šoli in tako naprej. Se pravi, da gremo korak za korakom in da jih 
s tem na nek način spodbujamo, da tudi ostanejo motivirani, da ne 
vržejo prezgodaj puške v koruzo, tako da na nek tak način. Je pa to seveda v 
bistvu zelo težko in tudi individualno so družine različne, tako da. Se mi pa 
prav zdi recimo, da nekega takega treninga v tem smislu tekom študija 
pravzaprav nimamo. Kako je to sporočanje recimo slabe novice, ta 
komunikacija. Jaz moram reči, da jaz sem imela izjemno srečo, da ko sem se 
vključila v klinično delo, sem imela res odlične mentorje. Sem imela res 
izkušene zdravnike klinike, ki so imeli že takrat v tistem momentu jaz 
mislim da več kot 20, 30 let prakse. Tako da jaz moram reči, da si štejem kot 
privilegij to, da sem lahko delala še s to generacijo otroških nevrologov. 
Eni izmed njih so že pokojni. Ker gledam zdaj recimo, je te prilike še precej 
manj. Tako da se mi zdi, da zdaj nek mladi zdravniki, ki želi delati na 
področju otroške nevrologije, ima precej slabše možnosti, da se konkretno 
uči iz prakse, ker se je malo pač struktura spremenila. Tako da moram reči, 
da tudi na ta način recimo, v teh časih sem dobila veliko tega, izkušenj. 

Diagnostika. 
Sporočanje in 
pojasnjevanje PP.  
Spremljanje DOPP od 
prenatalnega obdobja 
dalje.  
Pristop korektnosti. 
Dajanje optimizma. 
Postopna spodbuda in 
motivacija. Korak za 
korakom. 
 
Opazovanje dobre 
prakse starejših 
sodelavcev. 
 
Prognoza razvoja 
OPP. 
 
Pozitivna stališča. 
Stiske, občutki krivde 
in jeza.  
 
Osebni pristop. 
Pristop pozitivnega 
stališča pri 
komunikaciji z DOPP. 
 
 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci.  
Potrebe 
DOPP. 
Občutja 
družine. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 

S7 Moji pristopi. Ali moram imeti enega tako? Je čisto odvisno, ni enega 
generalnega pristopa, ampak je čisto odvisno od vsakega posameznika, 
od otroka, od družinskega okolja in tako. Sem pa jaz za to, da se iz njih 
maksimum izlušči.  

Individualni pristop. Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S8 Ja ne vem, velikokrat poskušam najdit res tisti osebni stik z družino, res jo 
začutit, ne vem, čim večkrat poskušam biti v stiku z njo. Tudi ugotoviti, 
pač oni so veliko več časa z njim kot jaz in poskušam ugotoviti, kako oni 
otroka vidijo, začutijo, katera močna področja oni vidijo, kje oni vidijo 
največ težav, pa tako no, poskušam se pač tako vidit pač njihov vidik. 

Osebni stik. Empatija.  
Opredelitev močnih in 
šibkih področij OPP. 
Pomembnost pogleda 
staršev na delovanje in 
prepoznavanje potreb 
OPP. Pogost kontkt z 
DOPP. 

 
 
 
 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 

S9 Ja v bistvu v službi kar se srečujemo, sestanki, skupne govorilne ure, 
preko elektronske pošte. To je to v bistvu, na tak način. Starši se 
največkrat odzovejo, ko kaj rabijo, oziroma če so na nek način prisiljeni 
pridet no. 

Redni kontakt z DOPP 
preko različnih 
komunikacijskih 
sredstev. 
Z večanjem potreb 
OPP se veča 
odzivnost in 
sodelovanje staršev. 

S10 Pravzaprav delam individualni pristop, bodisi če gre za mlajšega otroka, je 
seveda v prvi vrsti potrebno spoštovati pravico otroka, da pove svoj 
mnenje, če je ta majhen, so tukaj starši kot skrbniki njegovi.  

Individualni pristop.  
Upoštevanje pravice 
otroka do lastnega 
mnenja. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 

VS4: Kako bi definirali OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 V bistvu so to tisti otroci, ki imajo zaradi ene ovire…ko jih ena ovira moti, da 
ne morejo nečesa narediti, kar bi sicer lahko.  

Otrok z oviro, ki 
omejuje delovanje. 
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S2 Kot eno zelo ranljivo skupino otrok, ampak ne zaradi svojih PP, ki jih ima, 
ampak zaradi sistema, v katerega so vpeljani, v katerem so otroci. Ker nekaj 
so njihove potrebe, nekaj so zakonska zagotovila, nekaj je praksa. In to pri 
nas ni, bi rekla, urejeno in je zelo prepuščeno glede na vsakega 
posameznika, ki se z otrokom ukvarja. Otrok s posebnimi potrebami mi 
predstavlja ranljivost, izziv, prilagodljivost.  

Ranljiv otrok, ki je 
soočen z izzivi in 
potrebuje prilagoditve. 
 

 
 
 
 
 
Razumevanj
e pojma 
OPP. 
 

 
 
 
 
 
OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
6 
 

S3 PP. Mislim, da ima vsak človek PP. Včasih….Kdorkoli. Meni se zdi, da 
to…To je za mene normalizacija. Jaz ne vidim tukaj…PP se meni ne zdijo v 
tem smislu, je enako meni. V tem ne vidim nobenih razlik. Jaz imam na 
nekem področju kako svojo PP, kdo izmed naših uporabnikov ima svojo PP.  

Običajen otrok z 
individualnimi 
potrebami. 

S4 Ja, jaz mislim, ne vem koliko se to sklada s tisto teorijo, ki smo jo…To je 
nekdo, ki potrebuje eno posebno pozornost, razumevanje, poseben 
pristop, ki ne more sam funkcionirati avtomatično tako kot njegovi vrstniki, 
zato potrebuje posebno pomoč in razumevanje. 

Otrok ki za 
funkcioniranje 
potrebuje posebno 
pozornost, 
razumevanje in 
pristop. 

S5 Ja zdaj je, če govorimo o teh otrocih s posebnimi potrebami, ki imajo 
odločbo, gre to pretežno za določene težave, ali imajo težave z vedenjem, 
ali imajo težave z pomnjenjem, v bistvu za te oblike težav, ki jih zaznajo, ali 
pa je kombinacija obojega. 

Otrok s težavami 
vedenja in pomnjenja. 

S6 Ja, dobro vprašanje. To je pravzaprav ena ogromna skupina individiumov. 
Vsak otrok je individum zase, vsak ima kombinacijo nekih oviranosti, zato 
pravzaprav mora biti in pristop in potem kasneje ukrepanje zelo 
individualiziran. Tako da, ne bi pa rekla, da je pa vseeno ta delež tolikšen, 
kot ga sedaj srečujemo, recimo. Nekje sem zasledila podatek, mislim da ima 
7% otrok v Sloveniji PP. Se pravi vsi ki so kakorkoli mejni recimo. Seveda 
vemo da je porastu zelo avtizem kot ena taka, takšna skupina recimo. 
Potem otroci z motnjo, s hiperkinetično motnjo, z motnjo pozornosti. 
Tako da tukaj včasih, pa potem so kakšni, ki so bom rekla borderline, ki niso 
niti za, in se človek velikokrat vpraša ali je morda to razpon nekega 
normalnega območja, tako da mislim, da je ta pojem preveč širok vseeno v 
tem smislu. Vsaj jaz dvomim da dejansko je takšen delež otrok pri nas s 
posebnimi potrebami. Zdaj pa ravno zaradi tega, kako razumeš PP. Poznam 
tudi primere recimo, kjer nekje pri nekem srednješolcu, ki ima morda ne vem, 
neko motnjo v smislu nekih blagih tikov, ki jih sicer lahko dobro obvladuje, pa 
nekako potem dobi, gre v ta postopek, se pravi usmerjen otrok s posebnimi 
potrebami, zato da dobi neke prilagoditve v šoli, zlasti za pripravo na maturo, 
se pravi časovne prilagoditve in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to zelo 
težko primerjati z nekim otrokom, ki ima multiple oviranosti.  

Otrok z oviro, ki 
potrebuje 
individualiziran pristop. 
Avtizem, 
hiperkinetična motnja, 
motnja pozornosti. 
Individualen pristop. 
 
 

Razumevanj
e pojma 
OPP. 
PP otroka. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 
 

S7 A po resnici? Za večino otrok s posebnimi potrebami, jaz mislim, da v bistvu 
nimajo toliko PP, kolikor je pač to nek rezultat neustreznih vzgojnih stilov 
staršev pa družbe. Ker če si ti kul z otrokom in tako naprej ane? Ne vem, 
tako je za 80%, ostali pa…Otrok s posebnimi potrebami je otrok, ki doživlja 
svet na malo drugačen način kot vsi ostali in se mu je zato treba malo 
prilagoditi.  

Neustrezno vzgojen 
otrok. 
Otrok za doživljanje 
sveta potrebuje 
prilagoditve. 

 
 
 
 
 
 
Razumevanj
e pojma 
OPP. 
 

S8 Ne vem, mogoče vsak otrok, ki potrebuje ene drugačne metode ali pa 
nekaj drugače, da se lahko na drugačen način uči mogoče, kakor običajen 
otrok, mogoče tako. Da se na drug način uči, da na drug način nekaj 
razume, dojame v bistvu.  

Otrok, ki doživlja svet 
na drugačen način in 
za delovanje potrebuje 
drugačne metode. 

S9 Otrok, ki na nek način izstopa od povprečja, oziroma neke normalnosti v 
narekovajih. 

Otrok izven povprečja 
normalnosti. 

S10 Otroke s posebnimi potrebami vidim kot tiste, ki potrebujejo njim 
prilagojeno okolje, njim prilagojeno življenje, njim prilagojen vsakdan, 
da lahko v tem preživi. Na nek način smo to vsi, vsak posameznik je tak. 
Tako kot vsakemu ne paše navaden bel kruh, tako tudi otrokom ne paše, ne 
vem, vsem po vrsti ista torta, isto to. Vsakemu otroku se je potrebno posebno 
prilagoditi, ne glede na diagnozo, ne glede na zdravje.  

Otrok za svoje 
delovanje potrebuje 
prilagoditve. 

 
 

VS5: Kdo, kdaj in na kakšen način bi moral po Vašem mnenju staršem OPP sporočiti novico o PP otroka?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Zdaj odvisno kako se gleda te PP. Če so te PP recimo gibalna oviranost, 
potem verjetno zdravnik, zato ker on tudi pove diagnozo gibalne oviranosti. 
Če pa je ne vem neka učna težava, potem pa verjetno v šoli. Odvisno kje je.  

Strokovni delavec 
institucije, kjer je bila 
PP ugotovljena. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1-4, 6, 7, 
9, 10 
 
 

S2 To je zdaj zelo odvisno v bistvu, kdaj se ugotovi, oziroma prepozna otrokova 
potreba oziroma primanjkljaj. Dawnov sindrom recimo že v porodnišnici. Ne 
vem, odvisno kdaj se prepozna, ker v Sloveniji se določene PP zelo pozno 
prepoznajo. Recimo disleksija v sedmem razredu, verjetno pa je tukaj stvar 
vsakega, ki je na tistem trenutku bi rekla na določenem mestu. Prevzeti 
mora vsak strokovni delavec odgovornost, ali je to v porodnišnici, ali je to 
v šoli, ali je to v vrtcu.  

Strokovni delavec ima 
odgovornost, da takoj 
ko prepozna posebne 
potrebo sporoči 
DOPP. 
 
Pozno prepoznavanje 
PP. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Potrebne 
spremembe. 
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S3 Jaz mislim, da je zgodnja obravnava izredno pomembna. Starši takrat, ko se 
soočijo, sama osebno nimam tega izkustva. Čisto tako rečejo, da takrat 
nimajo nobenega, počutijo se v bistvu izključeni, čeprav takrat otrok 
napreduje v razvoju. Torej to se mi zdi res pomembno, ta zgodnja 
obravnava otroka. Da imajo podporo, da je suport družini, torej obema 
staršema in pri samem sprejemanju, da te pri tem nekdo vodi.  

Podpiranje staršev pri 
sprejemanju PP otroka 
in vodenje v obravnavi.  
DOPP je brez opore in 
usmerjanja pri 
postavitvi diagnoze 
otroka.  
Izključenost in 
osamljenost. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Občutja 
družine. 

 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP. 
 
3, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
5-9 

S4 Najprej je najbrž to zdravstveno osebje kot prvo, takrat ko je ta situacija 
dovolj znana. Ker če so stvari jasne, se mi zdi da je pač treba staršem na 
lep, obziren način dopovedati in tudi pustiti odprte možnosti kaj se še 
lahko narediti. Jaz mislim, da je prvo tu zdravstveno osebje in pa seveda 
njegovo okolje tudi. In tisti, ki prihajajo s tem otrokom v stik, včasih, tudi te 
komisije za sprejem v šolo. Jaz mislim, da mora iti otrok takoj v obravnavo. 
Pri vseh teh stvareh je potreben način čimprejšnjega ukrepanja in 
vključevanje v ustrezne tretmaje.  

Zdravstveni strokovni 
delavci. Čimprej na 
jasen in primeren 
način predstaviti vse 
možnosti, skupaj z 
DOPP iskati ustrezne 
storitve. 
 

 
 
 
 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
 

S5 Ja mi v veliko primerih opažamo, v bistvu da v določenih primerih starši 
sami to opazijo in ugotovijo in potem oni naprej iščejo strokovne 
delavce. V določenih primerih se pa to opazi ob vstopu v šolo. Veliko 
primerov je bilo takšnih, ko so starši v bistvu mogoče tudi že doma videli ali 
pa mislili, da je kaj narobe, da kaj ni v redu, ampak do tega da so dobili eno 
diagnozo je prišlo šele, ko so začeli v šolo hoditi, so bili tam problemi.  

Prepozno 
prepoznavanje PP 
otroka.  

S6 Jaz mislim, da je novico potrebno povedati v bistvu takoj. Zdaj, saj pravim 
mogoče je tukaj tudi spet individualni pristop, res je da se tudi ljudje tudi 
razlikujemo, ampak tudi tko, če iz osebnega stališča gledam, rajši dobiš 
korektno informacijo takoj, saj pravim brez neki, nekih optimističnih 
napovedi, ki jih iskreno ne pričakuješ. Tako da, mislim, da je pač takoj. Je pa 
res, da je to proces. In zato se mi zdi, da recimo zdaj, ko je trend obravnave 
otrok zelo usmerjen v čim krajšo obravnave, enodnevne hospitale, 
ambulantno obravnavo, da včasih je tukaj recimo manjko, sploh za starše ki 
se soočajo z neko slabo novico, z neko v bistvu ugotovitvijo, da njihov otrok 
se ne razvija normalno, se pravi da sodi v kategorijo otrok s posebnimi 
potrebami. Mislim da, včasih recimo zdaj če gledam 15 let nazaj, je bil ta 
postopek nekoliko drugačen. Saj pravim, več je bilo časa recimo za to 
sporočanje. Ker takrat, seveda, takrat ko to izveš je šok in potem se ti 
porajajo še vprašanja v naslednjih dneh. In v kolikor je to neko daljše 
obdobje, da imaš možnost recimo, da si tukaj hospitaliziran, se pravi imaš 
potem več časa, da se pogovoriš z, mislim da tisti, ki bi moral sporočiti 
slabo, mislim pač novico, vsakršno novico, pač slabo in dobro, je 
neposredno odgovoren za pač tega otroka v smislu diagnostike in 
zdravljenja. In saj pravim, da predvsem je tudi način, včasih recimo sem 
videla na oddelku, tako kolizijo, se pravi da neki skupni viziti kjer je veliko, 
poleg lečečega zdravnika, še ostalih zdravnikov, študentov, specializantov, 
sester in vsega tega, in se je kdaj kakšna novica tako sporočila recimo, ko 
čutiš da to pravzaprav je to zelo narobe. Saj pravim, to bi moralo biti nekje v 
nekem primernem okolju, prostoru, nekje tudi staršem dati bom rekla neki 
čas, da se seznanijo. Je pa to vidimo proces. Velikokrat je potrebno iste 
stvari ponavljati, večkrat, da se nekako usedejo, da jih dojamejo. Vidimo 
tudi te kot pri nekem procesu žalovanja, tudi tu gre za neki tak poseben 
postopek, saj pravim. Jaz mislim, da vsi tukaj imamo pravzaprav svoje 
sodelovanje iz različnih aspektov. Iz strogo medicinskega recimo je lahko 
pač zdravnik, ampak velikokrat se poslužujemo ravno tudi pomoči 
kliničnega psihologa, ki lahko na nek drugačen način pristopi. Tako da se 
mi zdi zelo pomembno seveda, da smo tim, da smi vsi obveščeni o tem. 
Velikokrat recimo so tudi sestre tiste, ki so neposredno v kontaktu s starši 
večino časa, zdravniki nismo toliko časa, one so neposredno tam. Tudi one 
velikokrat lahko, sej pravim da je to neka izkušena sestra v bistvu 
pravzaprav neprecenljiva. In mene preseneča to, to razmišljanje, saj ni 
problem, nekdo ki ima 15, 20 let izkušenj in ga pač nadomestimo z nekim 
novim, svežim. Tudi tle, to je ravno tisto, kjer pravzaprav zoriš, kjer z leti 
pridobivaš izkušnje, ker vidiš toliko in toliko različnih primerov. Tudi recimo se 
učiš na napakah, česa se ne sme ponoviti in na kak način. Tako da mislim da 
absolutno je to medicinski projekt. 

Takoj. Individualni 
pristop. Konkretna 
informacija. Realna 
prognoza. Čas za 
pogovor in razjasnitev 
stisk staršev. Potrebno 
večkrat sporočiti slabo 
novico. Umirjen 
prostor. Osebno 
sporočanje. Potrebno 
sodelovanje različnih 
strokovnih delavcev - 
Tim.V praksi 
prevladuje bežno in 
kratko sporočanje brez 
osebnega pristopa. 
 
Zdravnik. Klinični 
psiholog. Izkušena 
medicinska sestra. 
 
Šok in žalovanje. 
 
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Občutja 
družine. 

S7 Imam izkušnje. To je delo šolske svetovalne službe. Jaz mislim da timsko 
delo. Pač da se morajo dobiti vsi ki delajo s tem otrokom, da staršem 
nekako, da obrazložijo te svoje vtise, kaj se je dogajalo v razredu pa vse to v 
službi. 

Svetovalna služba. 
Timsko delo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporočanje 
novice o PP 

S8 Ja to se mi zdi odvisno od posameznega otroka. Recimo pri starših z 
Downovim sindromom, oni so večinoma seznanjeni že v času nosečnosti pa 
tako. Njim, če pa kasneje če pa takrat ni ugotovljeno v času nosečnosti, 
mislim, da je pristojen zdravnik. Odvisno, se mi zdi, pri teh, ne vem mogoče 
specifične učne težave ali pa tako, pa mogoče tudi dostikrat pol starši sami 
so že malo v dvomih, pa pol že sami poiščejo pomoč. Se mi zdi to v redu, pa 
ne vem, mogoče tisti strokovni delavec to potrdi ali je ali ne, ko so oni pač še 
v dvomih. 

Zdravnik. 
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S9 Definitivno zgodnja obravnava, zato ker starši se tudi hitreje s tem 
sprijaznijo, začnejo na tem delati. Ker dejansko v sami osnovni šoli 
rabimo tudi kar nekaj razredov včasih, da sploh pridemo do tega in 
zamudimo tista zgodnja leta in potem se v bistvu praktično nekaj 
popravljamo, ampak ne popravimo. V zgodnji obravnavi najprej verjetno 
pediater, oziroma na razvojnem oddelku da ga pošljejo. Kasneje, pa zdaj 
najprej razrednik oziroma učitelj opazi. Da se pa to posreduje staršem se mi 
zdi vseeno bolj v timu specialnega pedagoga in svetovalnega delavca 
staršem skupaj. 

Zdravnik. Zgodnja 
obravnava. Soočenje s 
situacijo. Ukrepanje. 
Timsko sporočanje 
specialnega pedagoga 
in svetovalne službe. 
Pediater.  
Pozno prepoznavanje 
OPP.  

otroka. 
 

S10 Absolutno, absolutno zdravnik, če govorimo o PP. Zdravnik zato ker, 
zdravnik ti z napovedjo narave bolezni sporoči tudi kam bo bolezen šla, 
v katero smer, koliko lahko pomagamo z…Torej že samo sporočanje 
resnice, ne toliko slabe novice, ampak govorimo o resnici. Tukaj bi poudarila 
sporočanje resnice o bolezni pripravi otroka in celo družino na najbolj 
zdravo, najbolj zdrav razvoj. Sporočalo naj bi se takoj ob prvi ugotovitvi, da 
ne zamujamo, takoj!  

Zdravnik. Takoj. 
Sporočanje resnice. 
Prognoza. Ustrezne 
storitve pomoči za 
naravo PP. Priprava 
družine. 
 

 
 

VS6: Kako vi sporočate novico o PP otroka?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Jaz nimam te izkušnje s sporočanjem. Mi povemo samo kaj je, bolniki v 
glavnem že sami vejo, kaj je narobe, kar mi naredimo je v bistvu samo to, da 
postopek steče, da obstoja ta postopek, da je bolj natančno znano. 

Pogovor o PP. Izdaja 
uradnega dokumenta 
o PP OPP za 
uveljavljanje pravic. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka.  
 

OPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
3 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
3 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
7 

S2 Direktno staršu. Ponavadi je tako, da se s tem tudi pogovorimo v timu na 
šoli, ampak bi rekla da večinoma sama to sporočam. 

Individualno in osebno 
sporočanje. 

S3 Ne. Ne. Ne. Aha, mogoče pa imam v tem smislu, lahko to mogoče omenim. 
Pri naših uporabnikih recimo, sem pridejo po dopolnjenem 18 letu. Do tačas 
so tiste osnovne, cerebralna paraliza kot taka, ampak kasneje so recimo 
zajeti s staranjem. Ker pri nas se rapidno pač stanja uporabnikov drastično 
slabšajo. Je recimo to, mogoče v tem, da določena stanja staršem povem, 
recimo fiziološke potrebe, ne vem od uriniranja, ne vem od demence. 
To so pa zdaj ti novi preizkusi, s katerimi se starši ponovno težko soočajo in 
jih ne želijo slišati. In nočejo slišati, da njihov otrok, torej otrok torej odrasla 
oseba, ne želijo slišati tega, ne zmorejo slišati in mi jim nudimo podporo, ko 
jim je zelo težko. Gre torej za zdravstvene spremembe in psihiatrično stanje 
uporabnika se drastično spreminja. Nimajo prave podpore torej ne v 
družini, rabili bi nujno neko psihiatrično obravnavo, starši pa to zavračajo 
»Moj otrok pa to ne, njemu se pa to ne dogaja, mi zmoremo doma«. In tu se 
mi zdi, da prihaja do tega, da moramo staršem zelo intenzivno sporočati te 
spremembe.  

Nemoč sprejetja 
resnice o OPP.  
 
Sporočanje 
zdravstvenih 
sprememb.  
Podpora staršev OPP. 
Intenzivno sporočanje 
o spremembah razvoja 
otroka. Možnost 
psihiatrične pomoči. 
 
OPP brez čustvene 
podpore domačih. 
 
Cerebralna paraliza. 

Občutja 
družine. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a.  
PP otroka. 

S4 Ne. Ne. Nisem bila nikoli vržena v takšno situacijo. Jaz sem v glavnem 
dobila, k meni so hodili na razgovore ljudje, ki so že bili kategorizirani, ali 
kako se to reče. 

Brez izkušnje. Sporočanje 
novice o PP 
otroka.  
 S5 Ne, se to zgodi v bistvu da starši že za te stvari vejo. Tudi ko smo imeli tukaj 

fanta, ki je imel težave s koncentracijo, ko je plezal po omarah ali pa po 
stolih, je v bistvu mama že vedela. Ko je stopila noter je povedala, da gre za 
težave pri njemu, da trenutno ne jemlje zdravil in da je zato takšen. 

Brez izkušnje. 

S6 / Brez izkušnje. 
S7 Najprej je tako, da učitelj »Ojoj, tale je pa gor in dol«. Potem naj bi tega 

otroka on vključil v dopolnilni pouk. Pol je tukaj ta stvar, kjer je individualna 
in skupinska pomoč. Potem če so vsi ti resorski, potem se jih pač pokliče 
na sestanek in se jim razloži da žal s podporo, samo s podporo šole žal ne 
bo šlo. Samo jaz to zelo nerada delam, res je treba izkoristiti vse notranje 
resorse šole. Pa dati otroku čas, da se prilagodi na učitelje, ker včasih je to 
zelo tako.  

Individualna in 
skupinska pomoč. 
Timska srečanja 
strokovnih delavcev in 
DOPP. 

Organizirano
st in pristopi 
pri obravnavi 
DOPP.  

S8 Ponavadi pač se najprej starši in razredničarka in jim razredničarka omeni. In 
potem gre po vseh teh petstopenjskem koraku učne pomoči. In če se v teh 
petih stopnjah ugotovi, da učenec kljub vsej tej pomoči, ki je, ki smo jo vsi 
nudili, ni teh ciljev dosegel, ki smo si jih zastavili, potem razredničarka 
pove, da predlaga usmerjanje in potem vstopim tudi jaz in se takrat 
seznanim s starši in tako.  

Timsko delo učitelja in 
specialnega 
pedagoga. 
Predstavitev šibkih 
področij otroka in 
dosedanje podpore. 
Usmeritev v zunanje 
institucije. 

 
 
 
 
 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka.  
 S9 Definitivno ja, podaš svoja opažanje. Ne moreš pa ti zdaj trditi, da to je, tudi 

strokovni drugi ga pregledajo in podajo svoje mnenje. Tako da naše 
mnenje je praktično bolj mnenje no. Sem pa ga podala. 

Sporočanje opažanj 
otrokovega delovanja. 

S10 Da imam izkušnje. Najprej povprašam kot socialna delavka oziroma kot 
svetovalec, najprej vprašam starše oziroma otroka, kaj že vedo o bolezni 
in to mi je v bistvu tudi začetni začetek vsega nadaljnjega razgovora, 
njihova resnica, njihovo vedenje.  

Starši opišejo svojega 
OPP. Socialni delavec 
izjave staršev 
postopno dopolnjuje z 
novico o PP otroka. 

 
 

VS7: Kakšen/kateri, menite, da je najboljši način za sporočanje novice o PP otroka?  
Oznaka 
strokovnega 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 

Združevan
je 
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delavca pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Verjetno kar sproti. Tako da takrat recimo, ko se vidi, da je nekdo gibalno 
oviran, da recimo ne more več tečt, da se reče »Treba je najti en 
pripomoček, potrebno se je zmenit pri telovadbi in prilagoditi«. 

Sprotno sporočanje 
otrokovih nezmožnosti. 
Usmeritev k 
pripomočkom in 
potrebnim 
prilagoditvam. 

 
 
 
 
 
 
 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
 

IDEALNA 
POMOČ 
 
1-6, 8-10 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI. 
 
7 
 
 
 
 
 
OPP 
 
7 

S2 Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi bila timska razlaga, v smislu kateri vidik 
strokovni delavec pokriva in v bistvu kje je tista šibkost otroka. Če se 
pogovarjamo recimo z vidika branja učne snovi in podobno, potem to 
defektolog razloži, če gre za druge primanjkljaje, potem to razloži tisti profil, 
ki je za to kompetenten. Mislim da bi pri vsakem moralo priti do mozaika do 
končne ocene oziroma do končnega sporočila. Zdaj lahko pa kdo povzame 
potem na koncu. 

Posamezni strokovni 
delavec izpostavi 
šibkosti otroka iz svoje 
perspektive delovanja. 
Timsko sodelovanje 
strokovnih delavcev. 

S3 Mislim, da vseeno ta zdravnik, da anamnezo zdravstveno, ki sodi k temu. 
Zdi se mi pomemben socialno-psihološki model, pa pristop, osebni 
pristop strokovna, ki začne delati z družino kot tako, soočanje z novim 
članom in sprejemanjem družine, ki vplivajo pač na celo družino.  

Zdravnik. 
Postavitev diagnoze. 
Osebni pristop. 
Socialno-psihološki 
model. 
Priprava družine na 
sprejemanje 
drugačnosti. 

S4 / / 
S5 Jah po mojem najboljše, da bi se s staršem pogovorili, da bi jim razložili 

in povedali za te stvari, ne da bi kar odločbo dobil, če prej ne ve za to. Če 
pa ve za to, je pa verjetno to samo še olajšanje, če dobi eno potrditev da ve 
kaj narobe in da v bistvu ve kako naprej delati. Je pa res, da za nekatere 
starše je to šok, oziroma ne želijo tega sprejeti oziroma ne morejo tega 
sprejeti. Ker smo imeli dosti primerov takšnih, ko v bistvu bi naj otroci 
tudi zaradi težav v učenju šli v posebno šolo tukaj v Levca in je veliko 
staršev bilo tudi takšnih, ki je temu zelo nasprotovalo in so želeli otroke 
vključit. In potem je cela šola nekako z vsemi strokovnjaki bila na eni strani, 
starši pa potem na drugi strani in tukaj je bilo zelo hudo. Tukaj smo pa včasih 
potem pomagali tudi staršem razumeti določeno situacijo in jim razložiti pa 
povedati, da otrok tudi če bo v Levca hodil, se ne bo okužil, ne bo se on slinil, 
če se do zdaj ni. Da ni to zdaj da ko prideš v to šolo in prevzameš njihove 
navade, ampak je pač to stanje pri otroku.  

Pogovor s starši. 
Razlaga posebnosti 
otroka. 
Pridobitev odločbe. 
Načrtovanje pomoči. 
 
Šok. 
Nesprejemanje PP. 
 
Umik družbe pred 
OPP zaradi strahu in 
neznanja o PP. 
 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Občutja 
družine. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

S6 / / Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

S7 Jaz mislim, da tale petstopenjski model pomoči je čisto v redu. Jaz mislim, 
da mora najprej šola vse svoje notranje resorse pri šolanju takega otroka 
porabit, potem kakšni prostovoljci in tako, potem pa šele zadnja stopnja bi 
morala biti odločba. Nisem jaz za to, da vsi ki malo delajo štalco ali pa se ne 
učijo čisto dobro, da so vsi za usmeriti in tako. Ker jaz razumem in vem, da 
so sposobnosti po Gausovi krivulji in tako, in da ne moremo imeti samih 
odličnjakov in nadarjenih in da tisti, ki pa niso, ne verjamem da so to otroci s 
posebnimi potrebami.  

5 stopenjski model 
pomoči. 
 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S8 Drugače se mi zdi, da sorojenci je zelo pomembno po mojem mnenju, da 
se jim pove, ker oni so del družine in se mi zdi to nujno potrebno. Ne vem, 
običajno mogoče premalo mislimo na njih, ne vem. Da bi šola, naša šola 
sporočala sorojencem, ne vem če bi. Ko pa sem jaz delala, ne vem, posebej 
z eno deklico z Downovim sindromom, sem pa videla, je bilo zelo 
pomembno, sorojenci so en del, so bili zelo vpleteni, zelo so lahko 
pomagali, tako no, da imajo več informacij tudi mogoče o težavah, ki jih 
ima njihov brat, sestra, sorojenec.  

Seznanitev sorojencev 
OPP s PP sorojenca.  
 
Sorojenci OPP kot 
najboljši partner OPP 
pri prepoznavanju in 
zadovoljevanju potreb.  

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
 
Potrebne 
spremembe. 

S9 Definitivno, da se osebno pokliče starše, da je nek tim vseeno, ne vem v 
šoli: učitelj, svetovalni delavec, specialni pedagog oziroma psiholog. Da 
se v bistvu v timu staršem nekako predstavi opažanja pa se poda. 

Oseben pristop. 
Timsko sporočanje 
otrokovega delovanja. 
Učitelj, svetovalni 
delavec, specialni 
pedagog, psiholog. 

 
 
 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
 S10 Človeku slediti toliko, kot sam zmore. Kar pomeni, če čutiš v razgovoru, 

da ti ne sledi, da v bistvu ne razume zadeve, sprejmeš to kot del normalnega 
in ga povabiš v čim krajšem času ponovno na obravnavo in ponovno 
preveriš koliko od prejšnjega je v bistvu postala resnica pri njih oziroma 
vsakdan in spet tam začneš, kjer je ostal. 

Postopno sporočanje. 
Prilagajanje 
čustvenemu stanju 
posameznika. 
Cilj je sprejemanje 
resnice. 

 
 

VS8: Kako ohranjate ažurnost sprememb in inovacij v procesu pomoči OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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S1 Sploh jih ne. Kolikor jaz vem ima to socialna služba. Mi….Jaz ne no. Pri nas 
se tukaj Stanka (socialna delavka) ukvarja s tem. Ona pomaga. 

Socialni delavec. Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 3, 6, 7, 
9 
 
 
 
 
 

S2 Večkrat sem slišala za ta moj nadstandard. To pomeni, da je odvisno od 
mene koliko sem motivirana za to in koliko še pri sebi ocenim, koliko 
potrebujem novih znanj, oziroma da pri sebi narediš evalvacijo, ali so 
določeni postopki ustrezni/niso bili ustrezni, kaj bi bilo lahko še bolj 
ustrezno, ampak to je po večini prepuščeno meni sami. Mislim, da bi rekla, 
nihče ne zahteva to od mene. Tudi če tega ne bi delala, bi bila lahko še isto 
na tem delovnem mestu in nadaljevala z delom. V bistvu tako bom rekla, zelo 
pomembno mi je, da je tam, kjer se jaz izobražujem več strokovnih 
delavcev z istim ciljem. Cilj pa je razmišljati in prenašati informacije tudi v 
prakso, ne samo hoditi na seminarje. Tako da v tem sklopu so recimo 
različni centri, ki se ustanavljajo v Sloveniji, prav z namenom pomoči 
otrokom in staršem in temeljijo na nekih evidence based practice, v smislu 
dokaz, merljivost, praksa, uspešnost.  

Motivacija za 
nadgrajevanje znanja. 
Nadstandardno 
znanje. 
Evalviranje lastnega 
znanja in delovanja. 
Prenašanje uspešne 
teorije v prakso. 
Uporaba novih 
spoznanj v praksi. 
 
Sodelovanje DOPP in 
strokovnega delavca. 
Merljivost uspešnosti 
in sprotno prilagajanje 
pomoči. 
 
Timsko delovanje 
strokovnih delavcev z 
istim ciljem. 
Izobraževanja na 
seminarjih. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 
 

S3 Pač spremljam to zakonodajo vso. Ne vem, zelo veliko dajemo pobud na 
Ministrstvo, sploh v okviru zakonodaje, zgodnje obravnave, ki se že zakon 
toliko časa pripravlja, to je zdaj aktualno. Tako da ja, tak probam, pa po 
zakon iz leta ne vem 1987 recimo, o telesno in duševno prizadetih, ta stari 
zakon še vedno ni doživel spremembe. To so zadeve, na katere opozarjamo 
Ministrstvo, da sodelujemo, pobude dajemo, ki so pač potrebno, ampak žal 
se Ministrstvo ne odziva. Tako konferenc, kongresov, izobraževanj, vse te 
stvari spremljam, redno spremljam, udeležujem se, probam biti aktivna tudi 
na teh kongresih. 

Spremljanje 
zakonodaje. 
Konference. Kongresi. 
 
Zakoni o zgodnji 
obravnavi in telesno 
ter duševno prizadetih. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 
Potrebne 
spremembe. 

S4 Poglejte. Včasih, ko sem imela več teh primerov sem itak vse tudi sledila. 
Zdaj trenutno pa moram reči, da že desetletje in več nimam nobenega. In 
moram reči, da toliko, kolikor je v dnevnem iz medijev in tako, kot me pač 
zanima, ne bi pa rekla da je to neko načrtno izobraževanje. Sledim pač. 

Spremljanje medijev. 
Izobraževanje po 
potrebi. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

S5 Ja to spremljam. Novo zakonodajo in te stvari spremljam. Tako da na 
primer s temi stvari smo kolikor toliko seznanjeni. Ko starši kaj vprašajo ali pa 
tako. Oziroma tudi tako, če prej ne veš, pa potem ko te nekdo vpraša, greš 
pogledat in preveriš stvari.  

Spremljanje 
zakonodaje. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

S6 Ja, zdaj pač. Jaz bom rekla da, je neke vrste veliko izobraževanj. Zdaj pač 
poskušamo seveda, tako kot sledimo sledimo, pač trenda kar se tiče novosti 
v medicini, novosti v diagnostiki, zdravljenju. So vsaj v določenih segmentih 
tudi ti aspekti zelo poudarjeni, kako dodatna pomoč recimo, ne vem. Bolj 
mogoče bom rekla na področju triptologije, recimo tukaj je bil zelo dejaven 
primarij Ravnik recimo, ki je vedno poudarjal ta socialni aspekt, tako da 
mogoče na kakšnih teh kongresih ane, kjer je veliko o tem, se tudi najde kaj 
takega, da bi pa prav imela neko izobraževanje v ta namen ali pa neko 
timsko delavnico recimo, tega pa pravzaprav ni. Jaz mislim, da to je 
problem, da tega kar manjka. In tudi mislim, da tukaj je predvsem zelo 
odvisno spet od vsakega posameznika, koliko v bistvu ima tega. Eno so 
izkušnje, eno pa je tudi sama naravna danost. Tako da bi pa rekla, da nas 
zelo na to pripravijo in da imamo neka izobraževanja, jih nimamo, kar je pa 
mislim da velika škoda in bi bilo zelo fajn. 

Izobraževanja. 
Kongresi s poudarkom 
socialnega aspekta. 
 
Premalo timskih 
izobraževanj za 
strokovne na določeno 
tematiko. 
 
Socialni aspekt. 
Izkušenost. 
Izobraženost. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 

S7 Zdaj kar se tiče teh zakonskih smernic in priporočil in tako, imam ful 
srečo, da imam to sodelavko Lidijo. Ona to vse preštudira in me s tem 
seznanja, drugače berem pa literaturo in tako naprej. Zdaj imam dodatno 
izobraževanje iz strani tega Janeza Levca in sicer delo z razredno stopnjo 
DSP-ja in skušajo dopovedati, da nima smisla, da kriviš sistem, pa državo, 
pa starše, pa družbo, če si v razredu nemočen, ampak si moraš prvo 
pomagati sam. Pa še drugo ful pomembno sporočilo je, ker učitelji zelo iščejo 
konkretne odgovore, ok ta ima to motnjo, in kateri gumb naj jaz pritisnem, da 
bom to popravil. In jim skušajo povedati da gumbov ni, nekih konkretnih 
rešitev ni. Da so otroci vsi na vsak način posebni in tudi njihov odnos z 
njimi in da bo moral vsak sam moral najti svoj recept in si vsak sam 
pomagati. Tako da ja, udeležujemo se tudi tega.  

Sodelavci seznanjajo z 
zakonodajo. Strokovna 
literatura. 
Izobraževanja. 
 
Naravnanost na 
potrebe posameznega 
OPP.  
Individualen pristop. 
 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 
Potrebne 
spremembe. 

S8 Ja poskušam hoditi no na čim več teh seminarjev pa poskušam kolikor mi 
čas dopušča tudi kakšne strokovne članke. Kar samoinciativno ker me 
zanima, ali pa si tudi kakšno knjigo naročim iz Amazona. 

Seminarji. Strokovna 
literatura. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
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S9 Izobraževanja, ki so nam na voljo. Službene obveznosti niti ni zdaj, da nas 
bo nekdo nekam poslal, ampak v bistvu področje, pri katerem mislimo da 
smo najbolj kompetentne, pa da najbolj rabimo, se same prijavljamo. 
Zdaj odvisno tudi finančno, koliko nekaj stane. 

Samoiniciativna 
izobraževanja. 
 
Plačljiva izobraževanja 
o procesu pomoči 
DOPP. 

Ohranjanje 
sprememb in 
novitet v 
procesu  
pomoči. 
 
Potrebne 
spremembe. 

S10 Največji napredek, v bistvu največ človek dobi s prakso, to je dejstvo. Na 
praktičnem področju dobim iz življenja samih uporabnikov, samih bolnikov, 
samih družin, skratka iz tega se največ naučiš. Seveda pa so v ozadju 
tudi zakonski okvirji, ki pa so podlaga oziroma osnova, da se vse to lahko 
uresniči. Marsikaj pa ostane tudi neuresničenega.  

Pridobitev znanja iz 
vsakdanje prakse 
DOPP. 
Zakonodaja. 
 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

  
 

VS9: Kako so starši/skrbniki OPP opremljeni s poznavanjem storitev pomoči?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Po mojem nič ne vejo. Odvisno, takrat ko pride tako daleč, otrok ali bolnik 
da se pozanima, oziroma mu damo tiste naslove kam se obrniti.  

Ne. 
 
Informiranje in 
usmerjanje DOPP k 
ustreznim storitvam 
pomoči. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 – 6, 8 – 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
2, 5 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
6, 7, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 Mislim da ne, da v bistvu je odvisno tudi kdo nudi in potem ta jih usmerja 
naprej na določeno pomoč oziroma so prepuščeni internetu, iščejo 
informacije, so zelo željni. In v tej želji po pomoči se zatekajo tudi recimo v 
določene oblike pomoči, ki niso uspešne, ki dolgoročno ne prinašajo 
takšnega napredka, kot ga obljubljajo. Tako da mislim, da sploh pa v smislu 
da bi jih, starše nekdo vodil, da izvajajo ne samo po določenih priporočilih, 
da se jim dobesedno v bistvu nek coaching daje, tega je pa zelo malo 
oziroma ga sploh ni. To starši rabijo, da oni v bistvu, ko jim ti rečeš na 
primer »Berite vsak dan« in jim ti poveš kako brati, koliko časa, kaj naj 
delajo, kako naj gledajo napredek, ne pa da samo rečeš »Berite vsak 
dan«. 

Strokovni delavci 
vplivajo na 
(ne)informiranost 
DOPP. Brskajo po 
spletu. 
 
DOPP brez podpore 
strokovna izbirajo 
neustrezne storitve. 
 
Usmerjanje DOPP k 
ustreznim storitvam 
pomoči. Coaching 
DOPP. 
 
Pojasnitev postopkov 
za razvijanje 
potencialov OPP. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Potrebe 
družin. 

S3 Naši starši so v bistvu zelo vključeni. Saj sem že rekla, da so Sonček v bistvu 
oni postavili, naredili, organizirali. Zdaj pa je to v bistvu ena taka velika 
organizacija, ki zaposluje več kot 120 ljudi, torej zaposlenih plus 
uporabnikov. Se mi zdi kar veliko. Tako je nastala kar velika neprofitna 
organizacija. Ampak starši se kar vključujejo, saj pravim, v bistvu v vseh 
teh naših organih so oni tisti, ki odločajo, od vizije do poslanstva, 
filozofije, to nekako oni, seveda smo tudi zaposleni. Meni se zdi, da v 
Sloveniji je, da imamo eno dobro mrežo, da lahko, ampak ne vem kje se 
stvari zataknejo čisto tako. Mislim, jaz velikokrat moram našim staršem 
konkretno povedati, ali pa jih konkretno usmeriti, ali celo sama grem 
zraven in jim pomagam, da pridejo do konkretnega dodatka, čisto ne 
vem, pri ali gre za DSP, oziroma to denarno socialno pomoč, varstveni 
dodatek, ne vem, do invalidnine, do teh stvari, ne vem, kot da ne znajo priti 
čisto dobro sami do informacij. Čeprav je, se mi zdi da na centrih če 
vprašaš, da dobiš informacijo. Se mi zdi da te stvari so načeloma urejene, 
ampak kar ne znajo priti do njih. Da rabijo tu en suport, eno vodenje, eno 
podporo.  

Aktivna vključenost. 
 
Slaba. Nemoč DOPP 
pri iskanju informacij. 
 
Vodenje DOPP h 
konkretni storitvi. 
 
 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S4 Nikoli niso dovolj, bi rekla. Vedno je to premalo. Mogoče zaradi obilice, tudi 
zaradi tega, ker mogoče ta pristop, ne vem, ali ne more biti vedno tako 
ustrezen, kot naj bi bil. Jaz mislim, da nikoli ni dovolj. 

Premalo. 
 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
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S5 Ja nekateri starši zelo, nekateri starši zelo. Določeni starši vem da so me 
včasih prav presenetili s tem, koliko so stvari poznali, koliko so tudi vedeli kaj 
vse se da, na kakšen način se da otroku pomagati. So spremljali tudi 
določene te, ta zdravljena in te oblike pomoči v tujini, na Hrvaškem, v 
Italiji na teh bližnjih državah, tudi cene tam kakšne so. Ker določene stvari 
tukaj vem da so razlagali, da se da pozdraviti prav z določeno posebno dieto, 
z določeno posebno hrano, da morajo priti tja na kliniko vsakih 14 dni, 3 
tedne, da te zadeve raziščejo in ugotovijo za njega. In so poznali točno 
kakšna je cena tukaj, kakšna tam, kaj tle več dobiš in kaj tam manj dobiš in 
so v bistvu določeni starši zelo zelo dobro informirani glede tega. Določeni ki 
pa niso, pa prihaja do težav da…V določenih stvareh, pri določenih bi 
lahko rekel, zdaj če so starši že sami imeli težave, da bi njih lahko tudi 
takrat karakterizial za PP, pa tega takrat še ni bilo, in ti starši danes ne 
znajo in ne zmorejo. Drugi pa, ki te zadeve bolj sledijo, ki so tudi 
računalniški bolj pismeni in to, takšni pa. Ker veliko staršev je tudi takšnih, 
da v bistvu že pri njih vidiš, da tudi ni vse čist v redu z njimi, da imajo tudi 
sami določene težave. Taki težko potem svojim otrokom pomagajo 
oziroma sploh zaznajo, da je kaj narobe. 

Dobro poznavanje 
procesa pomoči. 
Primerjanje 
Slovenskega in tujega 
trga. Posluževanje 
uspešnih tujih praks. 
Neinformiranost 
staršev, ki imajo sami 
težave. Računalniška 
pismenost povečuje 
informiranost. 
 
Nezaznava PP otroka 
onemogoča pomoč 
OPP. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

 
 
 
 
 
 
OPP 
 
10 

S6 Jaz vidim, da velikokrat so obveščeni premalo. Zelo je odvisno recimo, pri 
nas je pravzaprav dobro razvit sistem v tem smislu te zgodnje obravnave 
otrok s posebnimi potrebami. Ta koncept razvojnih ambulant, ki je tako 
razvit že vrst let. Problem je pa v tem, da ta pokritost ni zelo enakomerna. 
Če govoriva za Ljubljano z okolico je odlična, problem pa je to nekje v 
Prekmurju. In mislim, da to je pravzaprav tisti centralni del informacij, ki jih 
starši dobijo, se pravi, da jih seznanijo z vsemi pravicami, ki jim pripadajo. 
Mi tudi poskušamo vedno ob svojem delu, tudi jih opozoriti na te stvari, da 
kaj pač morajo. Pogrešam pa tukaj, ne vem, mogoče vlogo socialnega 
delavca recimo. Pri nas na kliniki moram reči, da tudi moja osebna izkušnja 
je recimo slaba s tovrstno. Jaz sem imela tudi otroka s posebnimi potrebami 
recimo, pa sem bila takrat kot profesionalka recimo, bom rekla, zelo slabo 
obveščena. Tako da to je tudi nek aspekt, ki ga mi v vsem procesu 
izobraževanja kot zdravniki, tudi nimamo. Spet je to samoinciativno, ali se 
greš izobrazit področje zakonodaje za te otroke recimo, ali ne. Tako da jaz 
mislim, da na tem področju obveščenosti, bi se dalo veliko več naresti. 

Premalo 
informiranosti.  
 
Koncept zgodnje 
obravnave dobro pokrit 
le na območju 
osrednje Slovenije. Ni 
izobraževanj za 
strokovne delavce o 
pravicah OPP in 
pripadajočih storitvah.  
 
Zgodnja obravnava 
seznani s pravicami 
OPP in informacijami o 
storitvah pomoči. 
Socialni delavec kot 
posrednik. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
Potrebne 
spremembe. 

S7 Jaz mislim, da so tudi tukaj, zdaj tako je, veliko je takih primerov recimo, 
da v šoli se ocene malo znižajo in ti starši zdaj dojemajo to pač te 
odločbe in PP zelo v bistvu iz pragmatičnega vidika, želijo ocene in želijo 
vpis v srednjo šolo in tako naprej. Žal je tako. So premalo opremljeni, pa 
premalo vejo in bi jih bilo treba tudi njih izobraziti. In jim mogoče dopovedati, 
da je otrok čisto ok, da ne odločba, da je treba se druge stvari se učiti, kakor 
pa, oni pa včasih iščejo samo odločbo. In potem iščejo od tega korist. Jaz 
pa mislim, da njih bi bilo potrebno tudi izobraziti na čemu je sploh namen, ker 
je šlo malo v perverzije vse skupaj.  

Izraba odločbe za 
pridobitev 
nadstandardnih 
storitev za otroka. 
 
 
 

Potrebne 
spremembe. 

S8 Se mi zdi, odvisno. Kakšni starši so zelo seznanjeni, pa zelo vejo, se prej tudi 
sami zelo pozanimajo pa tako. Mogoče malo se mi zdi tudi odvisno od 
poklica, ki ga imajo. Jaz sem pri svojem delu, ne vem, pogosto naletela na 
starše, ki so bile učiteljice in v bistvu so same bile zelo seznanjene s 
postopkom in z vsem tem. Drugi starši pa mogoče res so izgubljeni, 
odtavajo in potrebujejo več teh informacij. Tako da se mi zdi odvisno od 
poklica, od izobrazbe, tako. Mogoče kakšni starši so bolj angažirani, si tudi 
sami kupujejo literaturo in se želijo čim bolj ane… 

Višja je izobrazba, 
večja je informiranost. 
Iskanje informacij v 
strokovnih knjigah. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 

S9 Ne, starši v bistvu sploh ne poznajo no. Ker jih že mi v osnovi napotujemo v 
zdravstvene domove, da naj začnejo neke obravnave, ne vem, v 
zdravstvenem domu pri specialnem pedagogu, da naj grejo na neko. 
Tako da starši, oziroma tudi kasneje, da jim rečemo da na Svetovalni 
center da gredo, da bodo podali oni neko mnenje pa prilagoditve, da 
sploh začnemo delati. Starši ne vejo, nič ne vejo kam se obrniti.  

DOPP ne vedo kam po 
pomoč. 
 
Specialni pedagog v 
zdravstvenem domu. 
Svetovalni center za 
otroke, mladostnike in 
starše.  

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Viri 
informacij. 

S10 Pravzaprav je to vse odvisno od, od primarnega zdravnika koliko daleč jim 
sporoči resnico, kam jih sam pošlje in koliko starši sami znajo pogledati. 
Če je zaprtega tipa osebni zdravnik ali pediater, potem starši kaj dosti, 
lahko veliko zamudijo, bodisi glede pravic, ki bi jih lahko koristili oziroma 
olajšav, s katerimi bi si pomagali pri svojem vsakdanu. To je prvi del. In to se 
potem pozna, ko tak otrok zraste in ponovno pride k meni obravnavo, ko 
vidimo, da je za nazaj veliko zamudil. Kar pomeni, da je ostal samo pri 
pediatru, ki se je ukvarjal samo z medicino in nič z drugimi stvarmi. Če pa 
pride do mene, potem pride tukaj tudi navezava na osnovno šolo, ne vem, 
na specialnega pedagoga, s profesorjem ki uči v razredu in tako.  

Zdravnik. Seznani s 
pravicami in usmerja k 
storitvam pomoči. 
 
Mreženje strokovnih 
služb povečuje 
informiranost DOPP. 
 
Strokovni delavec 
zaprtega tipa opravi 
zgolj svojo storitev, 
brez informiranja in 
interakcije z DOPP. 

Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
 

VS10: Na koga se lahko starši/skrbniki OPP obrnejo, da prejmejo informacije o možnih oblikah storitev pomoči za OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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S1 Tu pri nas je socialna delavka. Socialni delavec. Viri 
informacij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 10 

S2 To je pa spet odvisno, kot sva se prej pogovarjali. Odvisno od tega koliko 
je določen človek, posameznik na določenem mestu motiviran za 
pridobivanje znanj. Tako da je lahko na šoli kompetenten psiholog v smislu 
znanja in opremljenosti, na drugi strani defektolog, ne bi se v profile. Ampak 
odvisno koliko on pripravljen določeno znanje, kot si prej rekla »updatat«. 

Psiholog. 
Defektolog.Odvisno od 
motiviranosti za novo 
znanje. 
Trajno dopolnjevanje 
znanja. 

Viri 
informacij. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 

S3 Vse to jim ponudimo tukaj. Vsekakor imajo prvi stik tukaj z nami. Drugače pa 
tudi, če jih usmerimo na Center. Absolutno se mi zdi, da so zelo 
kompetentni, zelo. Moja izkušnja je taka in tudi starši, ki sem z njimi delovala 
naprej, je bila moja izkušnja. 

Center za socialno 
delo. 

Viri 
informacij. 

S4 Ja, jaz mislim, da tukaj na Karitas mi toliko vemo, katere so tiste institucije in 
jih tudi tja usmerjamo, v kolikor niso že usmerjeni od zdravstvenega 
osebja mogoče, ali do drugih dejavnikov, s katerimi so se ti starši srečali. 
Socialni delavec je tisti. 

Usmerjanje DOPP k 
ustanovam pomoči. 
Karitas. 
Socialni delavec. 
Zdravstveno osebje. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Viri 
informacij. 

S5 Ja znotraj Karitasa se lahko na katerokoli župnijsko Karitas ali pa na 
škofijsko Karitas. Zunaj šole so pa na primer Svetovalni center, tukaj jih mi 
veliko pošljemo in napotimo, za svetovalni center na Gotski, potem jih 
napotimo tudi v šolo k samim, k njihovi strokovni službi, če tega še niso. 

Karitas. Svetovalni 
center za otroke, 
mladostnike in starše.  
Svetovalna služba v 
osnovni šoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viri 
informacij. 
 

S6 Ene sigurno, zdaj znotraj naše organizacija, načeloma, saj pravim, je to 
socialna delavka. Ampak problem je, da je to ena oseba recimo znotraj 
pediatrične klinike. Res pa je, da vsi otroci imajo svojega izbranega 
pediatra, tako da to je tudi en vir informacij. Pa tako kot sem rekla, večina 
teh otrok je spremljanih tudi v neki razvojni ambulanti, tudi tam recimo je 
nek pač vir informacij. Ti so še kar dobro opremljeni, mogoče najslabše so 
tisti, ki začnejo pri nas no.  

Socialni delavec. 
Izbrani pediater. 
Razvojna ambulanta. 
 

S7 Konkretno v šoli na Svetovalno službo, ki jih potem usmeri valda. Ali pa 
specialni pedagogi, pa socialni pedagogi pa tako. Saj zunaj šolskega 
sistema pa imajo te podporne storitve, Ima Janez Levec zdaj to Piko, poglej 
so neke nevladne organizacije ki imajo. Jaz trenutno vem za Janeza Levca. 
Plus Svetovalni center bi moral tudi svoje delo, najprej izobraževanje za 
starše in tako naprej narest, recimo.  

Svetovalna služba v 
šoli. 
Specialni pedagog. 
Socialni pedagog.  
Izobraževalni center 
Pika Janeza Levca. 
Svetovalni center. 
 

S8 Ja pri nam na naši šoli jih vedno razredničarka potem, če imajo kakšno 
dodatno informacijo usmeri name, na specialnega pedagoga. Drugače pa 
kakšni starši se prej že sami na ta Svetovalni center obrnejo.  

Specialni pedagog. 
Svetovalni center. 

S9 Ja jaz mislim, da zdravstveni domovi, ki imajo vseeno in psihologe in 
defektologe zaposlene, jih je najlažje napotiti in so starši največkrat v stiku z 
njimi. Zdaj šole so že same kot take, drugače pa mislim da… 

Psihologi in defektologi 
zdravstvenih domov. 

S10 Mislim da vsepovsod tam, kjer se otrok zadržuje. Če je to v vrtcu, je prvi 
korak, da starši spregovorijo v svojih tistemu, ki mu zaupajo. Zdaj če je to 
vrtec, pove vzgojiteljici, vzgojiteljica verjetno naprej na svojo 
ravnateljico, pa spet vidijo, da je ustrezni strokovnjak verjetno specialni 
pedagog. Bodisi da je to na Centru za socialno delo, kjer je spet 
usmerjen socialni delavec za otroke s posebnimi potrebami. Marsikje so pa 
tudi že njihovi pediatri dovolj izobraženi, ker se vse bolj gleda celotna 
oskrba in ne le specialnost, na kateri delaš.  

Strokovni delavec v 
danem okolju OPP. 
 
Hierarhično mreženje 
strokovnih delavcev od 
spodaj navzgor za 
uspešno reševanje 
problema. 
Celotna oskrba OPP 
kot nadgradnja 
specializiranosti. 

Viri 
informacij. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 

 
 

VS11: Kako je v vaši organizaciji organizirana pomoč za DOPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Pri nas je to po mojem zelo dobro urejeno. In v bistvu ona (socialna 
delavka) ve te novosti, ve na koga se obrniti, kar se tega tiče je…. 

Socialni delavec je 
povezovalni člen med 
DOPP in konkretno 
storitvijo. 

Viri 
informacij. 

 

S2 Organizirana je v smislu dveh govorilnih ur na mesec, ostalo je pa 
prepuščeno, bi rekla, lastni iniciativi in potrebam, ki jih ima strokovn ali starš. 
Lahko si na voljo 24 ur, lahko pa si na voljo dvakrat na mesec. Zdajle v bistvu 
po vseh teh letih lahko rečem, da sem si sama naredila tako, da mi je v redu, 
v smislu od organizacije. Postavila sem si cilje kaj jaz želim z DSP narediti. 
Moram reči, da še pred parimi leti sem bila zelo nezadovoljna, v smislu 
inštrukcij in tudi napredek kakršen se je kazal glede na moj input je bil 
tako zanemarljiv, da za tebe kot za strokovnega delavca je bila to 
nevzdržna situacija. Sigurno bi se dalo, kakor sem že prej rekla v smislu, da 
vstopaš v razred in se DSP na ta način izvaja, da je zadeva bolj fleksibilna, 
tukaj je pa še manevrskega prostora veliko, da bi se to izboljšalo.  

Redna mesečna 
srečanja z DOPP. 
Neuspešne strategije 
nadomestiti z 
učinkovitimi. 
Postavitev ciljev. 
 
Fleksibilnost pomoči 
OPP. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
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S3 Dnevno imamo stike z družino, no ne z vsemi. Tisti, ki prihajajo dnevno v 
center, torej v Varstveno delovni center, z nekaterimi enkrat na teden, z 
nekaterimi pač preko telefona zaradi oddaljenosti ali česarkoli. Ja, probamo 
imeti stike. Se mi zdi to pomembno., da imamo.  

Redne interakcije z 
DOPP. Oseben stik z 
DOPP. Povezanost z 
DOPP po telefonu. 

 
 
 
 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 
 

 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 
 
 

S4 Imamo. Nimamo kaj posebnega, ampak jih obravnavamo posebno, ampak 
za njih ne veljajo tako strogo ti kriteriji, ampak jih obravnavamo bolj 
individualno. 

Individualna 
obravnava. 

S5 Zdaj tako, da bi kakršnekoli posebne in drugačne obravnave ali pa razlike 
delali, nimamo. Ampak imamo v bistvu vse oblike pomoči, ki jih dobi 
katerakoli družina v stiski, pri nas lahko dobijo tudi družine z otroki s 
posebnimi potrebami. Vključeni so v bistvu v vse te naše programe: pomoč 
pri šolskih potrebščinah, potem počitnice, pomoč pri plačilu položnic. 
Je pa res, da je včasih za kakšne zbiramo tudi dodatna sredstva za 
kakšne odhode k kašnim zdravnikom, strokovnom v tujino, to pa tudi ja.  

Zbiranje finančnih 
sredstev za 
pripomočke, 
zdravljenje OPP. 
Pomoč vsem družinam 
v stiski. Materialna in 
denarna pomoč. 

S6 Ja, zdaj če govoriva Pediatrično kliniko v Ljubljani, ima pravzaprav center 
terciarno razvojno nevrološko obravnavo, kjer se izvaja tudi čisto redne 
terapije. Izvaja se raziskovanje, vodi se register. Potem imamo pri nas tudi 
v bistvu dosti dobro okrepljeno ekipo kliničnih psihologov, ki se kot sem 
rekla, vključujejo tudi v delo s starši, ne samo v delo z otroci. Tudi 
ponavadi je klinični psiholog neposredno obeležen ob delu na oddelku. 
Tudi ob teh dnevnih vizitah je del v bistvu tima. Potem lahko vskoči kadar je 
že akutno nastali tisti problem, tako da je na samem oddelku. Ja, v tem 
kontekstu. Potem pa še plus socialni delavec, ki nekako, ki nekje naj bi 
najbolj poznal to področje zakonodaje.  

Terciarna obravnava. 
Raziskovanje. Vodenje 
registra. Terapije. 
Interakcije s starši. 
Klinični psihologi 
delajo s starši OPP. 
 
Socialni delavec 
ekspert področja 
zakonodaje storitev 
pomoči. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Viri 
informacij. 

S7 Sestanki, evalvacije, pa potem napotitve v zunanje institucije. Usmerjanje DOPP v 
podporne ustanove. 

 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S8 Ja mislim tako, starše velikokrat, jaz sem velikokrat v navezi po mailu, po 
elektronski pošti no in redne govorilne ure. In pogosto se zmeniva skupaj 
z razredničarko, včasih pa ločeno, da pridejo in k meni in k razredničarki, 
ker so to druge informacije idr. napotki.  

Osebni stik. 
Komunikacija po 
elektronski pošti. 
Individualna 
obravnava DOPP. 

S9 Kot kako poteka? Se pravi, starše se pokliče na neki uvoden sestanek, 
kjer jim pač, zdaj če gremo čisto od osnove, ko otrok še nima odločbe ja, ta 
neka opažanja. Starše se pokliče, povemo, predstavimo kje vidimo 
težave, kakšno pomoč lahko ponudimo. Potem ponavadi začnemo z 
individualno oziroma skupaj s timsko učno pomočjo, če se starši strinjajo. 
Če se ne strinjajo v bistvu tukaj ne moremo nič naresti. Dopolnili pouk 
ponudimo, čer ga otrok obiskuje. Potem pa v bistvu naprej. Če to kar 
izvajamo, nekako pri otroku ne zaleže, na nek lep način začnemo 
predstavljati, da pa naj mogoče se obrnejo na Svetovalni center, da dobijo 
zunanje mnenje. Ne vem, specialni pedagogi v Zdravstvenih domovih, 
potem pa v bistvu naprej počasi v usmerjanje, pridobivanje odločbe, ampak 
to je tako, proces.  

Pomoč po korakih: 
zaznavanje problema, 
zbor strokovnih 
delavcev in DOPP, 
predstavitev težav, 
iskanje rešitev, 
načrtovanje in 
udejanjanje pomoči. 
Individualna pomoč z 
OPP in timska z 
DOPP. 
 
Svetovalni center, 
zdravstveni dom. 
Specialni pedagog. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Viri napotkov 
in koristnih 
informacij. 

S10 Mi imamo celostni pristop oziroma holistični, kar pomeni, da v bistvu ne 
obravnava otroka samo nevrolog, ampak smo timsko, torej imamo timsko 
obravnavo. To pomeni, da je istočasno v nevrološki ambulanti prisoten 
poleg otroka in starša, tudi nevrolog, socialni delavec, po potrebi tudi 
medicinska sestra. 

Celostni pristop. Tim 
različnih strokovnih 
delavcev sočasno 
obravnava OPP. 
 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 

VS12: Na kakšen način obravnavate DOPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 To pa odvisno zdaj koliko so stari, zdaj če so mlajši potem itak ponavadi 
so starši zraven. Zdaj če so starejši samo njih. Zdaj pa odvisno kakšna je ta 
stopnja prizadetosti. 

Glede na starost in PP 
se oblikuje način 
obravnave OPP. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

 
 
 
 
 

S2 V bistvu sem vključena v ta program dodatne strokovne pomoči v redni 
osnovni šoli, kjer je večinoma rezerviran čas za delo z otroki. 

Dodatna strokovna 
pomoč OPP. 
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S3 Mi za starše organiziramo redna izobraževanja. Trikrat na mesec imamo 
prav za starše, v okviru Sončka govorim, organizirana izobraževanja za 
starše. Zdaj v zadnjih dveh letih se Sonček izredno spreminja. Smo pred 
novimi izzivi. Torej staranje kot sem že prej omenila. Čeprav si starši 
večinoma ne želijo preveč teh stvari, nekaterim pa seveda to zelo paše, tako 
da pol pol bi jaz rekla, da si starši želijo informacije o svojem otroku. Drugače 
pa v okviru individualnih, torej zaposlitvenih načrtov se, načeloma tukaj 
smo dela ena:ena, torej z uporabnikom, oziroma strokovni delavec:uporabnik 
in zraven še vodja delavnice, kako poteka zaposlitev, ki je z vidika dela v 
VDC razširjena socializacija. Pri življenjskih načrtih, kjer pa gre torej za 
neko širšo sliko, kjer lahko v bistvu govorijo o svojih sanjah, o svojih 
željah, takrat pa se mi zdi pomembno, da je tudi podpora družine in jaz 
jih vedno povabim zraven pri načrtovanju teh stvari, ker se mi zdi, da je 
pomembno, da tudi starši vejo, kaj njihov otrok si želi. Mogoče včasih doma 
ne upa nekih stvari izraziti, ne v šoli, in takrat se mi zdi pomembna podpora 
njegove tiste socialne mreže, ki jo on želi povabiti zraven.  

Večkrat mesečno 
izobraževanja za 
starše OPP. 
Oblikovanje storitev 
glede na potrebe OPP.  
Individualno 
načrtovanje pomoči za 
OPP. Programi 
socializacije za OPP. 
 
Pomembnost podpore 
OPP in sodelovanja pri 
načrtovanju 
individualne pomoči za 
OPP. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 

 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
9 
 

S4 Ja, jaz nisem imela take izkušnje, ker ta primer, ki sem ga imela, ni bil te 
vrste. Ampak recimo, kako bi ga. Včasih recimo bi se dogodilo, to ima gospa 
Alenka. Zadnjič sem videla, da ima otroka, ki je gibalno oviran in potrebuje 
posebno, posebno vrsto terapije s temi, kako se že reče, s konji, to kar se 
plača posebej. In v takem primeru recimo mi pomagamo tudi materialno, 
da se kakšne ure usposabljanja lahko zagotovi, ali odpremo en račun, kjer se 
nameni sredstva za te stvari recimo. Ali, recimo tudi bi bila praksa, da smo, 
so mogoče komu pomagali pri kakšni nabavi dvigala ali kakega drugega 
pripomočka za take otroke. Mogoče bi vam gospa Alenka lahko povedala 
kaj več. Jaz takšnega primera nisem imela. Ampak iz prejšnje službe vem, 
da smo tudi pomagali pri tem. 

Gibalno oviran otrok. 
Finančni programi po 
meri potreb OPP za 
zagotovitev terapij, 
pripomočkov in 
prilagoditev. 
 

PP otroka. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S5 Svetovalna storitev, preko tega pa tudi do materialne pomoči. Veliko 
družin je v bistvu tudi v svetovalnih, čisto v teh konkretnih: opolnomočenje 
za funkcioniranje mesečno, da potem spet naslednji mesec pridejo in tako.  

Svetovalna storitev. 
Materialna pomoč. 
Opolnomočenje 
DOPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S6 Ja, to je pač moje vsakodnevno delo. Veliko je teh pač otrok, ki imajo pač 
PP. Saj pravim, poskušaš jim vedno nekako, biti odkrit z njimi, jih pač 
nekako, jim svetovati, v kolikor to še ni, katere vse, katere razne obravnave 
bi bile pač smiselne. Vedno jih nekako tudi povprašamo kako je s temi 
pravicami, ali imajo te stvari urejene, ali jih nimajo. Poskušamo recimo v 
kakšnim primerih, ko govorimo o kakšnih res redkih stvareh, kjer se zdi, da 
so starši nekako zelo osamljeni recimo, ker bi si želeli povezovanja z 
ostalimi starši. Tako da recimo spet tle mogoče največ na tem področju 
pravzaprav, na področju epilepsije, pri čemer pa ni dejavna toliko naša 
organizacija, kot recimo Liga za epilepsijo, kjer imajo v bistvu tudi neke 
skupine za samopomoč, v bistvu skupine za starše, kjer lahko dobijo tudi 
dodatne informacije o bolezni pri svojem otroku in tako naprej.  

Odkritost. Svetovanje 
o storitvah pomoči. 
Seznanitev s 
pravicami OPP in 
pomoč pri urejanju le-
teh. Program 
socialnega 
vključevanja. 
Združevanje družin z 
isto PP otroka. 
Skupine za 
samopomoč in skupine 
za starše. 
 

S7 Jaz njih tako redno ne obravnavam, jaz sem koordinator njihovih pač teh 
osebnih map. Jaz vskočim takrat, ko pride do problema. Problema ali v 
odnosu z učiteljem, ali v odnosu s specialnim pedagogom, ali pa je 
težava s starši s šolo, in potem gladimo te spore in mediiramo in tako 
naprej.  

Koordinacija in 
mediacija med DOPP 
in strokovnimi delavci. 
 

S8 Ja ne vem. Mislim, ne vem, tako da je res čim več preko elektronske pošte, 
pa tako da čim več se tudi osebno. Ne vem, da bi pa hodila na kakšna 
srečanja, posebej z njimi organizirana, to pa zaenkrat še ne.  

Osebna interakcija z 
DOPP. Komunikacija 
po elektronski pošti. 

S9 Jaz osebno redni stik, da bi starši se sami zavedal, da se je mogoče vsaj 
enkrat mesečno treba oglasiti ali pri meni ali pri učitelju določenemu, pri 
razredniku. Ne da v bistvu pišemo prošnje, da nekako pridejo, oziroma 
pridejo samo ko so, ko je treba podpisati individualiziran program, pa ko so 
evalvacije vmesne pa končne. Se pravi v bistvu to neko redno delo, vsaj na 
dva tedna, neko spremljanje dela, kaj se pri meni dela… 

Oseben reden stik. 
Individualiziran 
program pomoči. 
 
Strokovni delavci 
prosijo DOPP srečanja 
na dva tedna za 
evalvacijo napredka 
OPP. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

S10 Priznati moram, da v bistvu nismo prva tarča obravnave otrok s posebnimi 
potrebami, četudi na nek način smo, ko gre za vpis v register na primer 
živčno – mišično obolelih. Vendar naši predhodniki so seveda na primarnem 
nivoju, ker mi pašemo na sekundarni oziroma terciarni. In v bistvu primarni 
nivo, predpostavljam, da bi že na primarnem nivoju lahko začeli marsikatere 
postopke, bodisi na Zavodu za šolstvo, zaradi statusa, pridobitve statusa 
otroka s posebnimi potrebami. V kolikor se to ne zgodi, vedno rahlo tipam 
in povprašam. Pri nas gre v bistvu za nek tihi nadzor, kar pomeni vedno 
vprašamo kaj že vedo, kaj so si že poskušali urediti in nemalokrat 
pridemo do dejstva, da nimajo še nič urejenega in začenjamo prve postopke 
pri nas. To pa pomeni, ne da mi začnemo postopek, ker nismo kompetentni 
za to, ampak da dobijo smernice in navodila, kam po rešitve. 

Vpisovanje v register. 
Sekundarna in 
terciarna obravnava. 
Usmerjanje pri 
pridobitvi statusa PP. 
Koordinacija med 
potrebami OPP in 
pridobitvijo ustrezne 
storitve. Evalvacija 
dosedanje izkušnje s 
procesom pomoči. 
Informiranje o procesu 
pomoči. Smernice in 
navodila kako do 
potrebne storitve 
pomoči.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

 
 

VS13: Kaj DOPP potrebujejo?  
Oznaka 
strokovnega 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 

Združevan
je 
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delavca pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Zdaj po mojem je čisto odvisno kaj je narobe s tistim otrokom. V bistvu 
se jih ne da dat v en koš, ker sem mi zdi da po eni strani se, mislim….tem 
otrokom…tle pri nas tega nimamo. Jaz čisto iz lastne izkušnje lahko rečem. 
V bistvu je tako, da po eni strani te odločbe in vse to lahko pomaga tistim 
otrokom, ki so samo recimo gibalno ovirani. Recimo če gre otrok v šolo in 
boljše sodeluje, pa dobijo tisto znanje, ki so ga sposobni vzeti, potem je to 
ena velika prednost. Če se pa daje te PP za nekaj kar oni zaradi same 
bolezni ne morejo doseči, potem ne vem, če se jim pomaga no. Tako da je 
po mojem čisto odvisno kaj je narobe. 

Potrebe DOPP 
izhajajo iz PP otroka. 
 

 
 
 
 
 
Potrebe 
družin. 
 

 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1-10 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3, 10 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5, 6, 7 

S2 Konkretne napotke, demonstracijo teh napotkov, korake kako se česa 
lotiti, konkretno pomoč ne samo v smislu besede, ampak da se proces, ki 
ga v bistvu otrok potrebuje za to, da določeno stvar osvoji, oziroma da 
določen primanjkljaj še zmanjša, da se ta proces naučijo izpeljevati. Sploh pa 
tudi v bistvu znanje, kako sploh s tem otrokom delovati, kako živeti 
skupaj, koliko pričakovati glede na potrebe. 

Konkretna in nazorna 
navodila konkretnih 
postopkov pridobitve 
pomoči. 
Smernice kako 
prepoznati in 
zadovoljiti potrebe 
OPP. 

S3 Eni nič ne potrebujejo, eni ja. Zdaj kakšno obliko…Mislim…To je tudi 
odvisno od tega tudi ane…Tisti recimo zelo izobraženi starši znajo te stvari, 
ne vem, rabijo pa eno psihološko podporo, več je nekega delovanja. Zelo 
zelo je različno, zelo imamo različne starše, tako da bi težko rekla, da je to 
samo ena zadeva. Nekateri starši pa rabijo samo usmerjanje znotraj 
zakonodaje, ali kaj jim znotraj teh stvari pripada, niti ne želijo pa dosti 
vedeti kaj dosti kako se otrok odziva tukaj, kako sodeluje, ali obiskuje 
ne vem, delovno terapijo, telovadbo, prostočasne aktivnosti, ali se 
udeležuje kakih drugih aktivnosti, s katerimi krepi občutek lastne 
vrednosti, ali gre na pevski zbor, gledališko skupino. Zelo je odvisno od 
vsakega posameznika. 

Posamezna DOPP 
ima individualne 
potrebe. 
Psihološka podpora 
izobraženih DOPP. 
Podpora pri 
poznavanju 
zakonodaje in pravic. 
Dejavnosti za krepitev 
občutka lastne 
vrednosti.  
 
Ni zanimanja za 
odzivanje in 
sodelovanje OPP v 
vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. 

Potrebe 
DOPP. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

S4 Jaz mislim da to, da se velik vlaga v to, da lahko družina temu otroku nudi 
tisto, kar je na tem področju možnega in dosegljivega. Da jim ta, 
tehnološki suport nudi, da jih obravnava na tak človeka vreden način, da 
jim da vedeti, da so, da imajo svoje dostojanstvo, da so tudi takšni kot so, 
lahko ogromno dajo svojemu okolju. V tem smislu se mi zdi, takšno 
podporo. Da se jih enakovredno obravnava da jih tudi spodbuja, da jim 
družba tudi nudi pomoč pri zaposlitvi in obravnavanju v skladu z njihovimi 
preostalimi sposobnosti, to kar je princip. Ja. 

OPP nuditi najboljšo 
možno storitev. 
Človeški pristop. 
Sprejemanje. Podpora. 
Krepitev vključevanja v 
družbo. Enakovredna 
obravnava. 
Spodbuda. Podpora 
družbe. Zaposlovanje 
staršev OPP. 

Potrebe 
DOPP. 

S5 Kaj najbolj potrebujejo? Zdaj ne vem, na primer če gre za kakšne, če gre za 
kakšne take stvari, ki potekajo, ki jih ni mogoče dobiti tukaj pri nas, je 
potem največkrat je problem v teh dodatnih materialnih sredstvih, da to 
otroku lahko zagotovijo, da sploh pride do kakšne posebne diagnoze, 
posebne obravnave, da bi otroku lahko pomagali. Potem je večkrat tudi 
problem, problem v, pri, v sami šoli. Vem, da smo imeli večkrat primere 
staršev, ki so se zelo zavzemali, da bi otroci ostali v tej osnovni šoli, da 
ne bi šli v kako posebno šolo in so mogli sami spremljati otroka, ker šola ni 
mogla dobiti, zagotoviti spremljevalca. In je bilo to strašno obremenilno in 
težko za njih. Vem, da smo imeli tudi eno mamico, celo dve takšni, tudi ko je 
otrok imel spremstvo, niso mogli otroka obvladati. In je ona sedela pri meni v 
svetovanju in so jo iz šole klicali in je mogla v šolo priti k otroku, otroka 
dvigniti, ali pa celo z njim biti mogoče še dve uri do konca šole. Tako da te 
stvari so bile. Pa potem tisto obsojanje okolice, »Poglej kakšno ima, cele 
dneve je ženska doma, pa nič ne postori, ali nič ne pospravi, ali nič 
ne..« Če imaš pa tri takšne otroki si zvečer ali pa še prej zelo izmučen, 
psihično zelo izmučen, da v bistvu res ne zmoreš še kakršnekoli druge 
stvari, če si sam. Potrebujejo mogoče malo več razumevanja okolice 
včasih, ali mogoče malo več poznavanja določenih stvari za kaj gre, da v 
bistvu tukaj ne gre za nevzgojenega otroka, ampak za bolezen. Ker 
večkrat se tako govori »kako ima nevzgojene otroke« in ugotoviš, da je 
bolezen posredi in da je zato stvar takšna, mogoče so bolj takšne res. 

Denarna podpora za 
uspešno tujo prakso.  
Pravica vsakega OPP 
do rednega programa 
osnovne šole. 
 
Psihična izmučenost 
DOPP. 
 
Družba obsoja 
nezaposlenost staršev 
OPP in ocenjuje 
urejenost stanovanja. 
 
Kultiviranje družbe 
glede izzivov življenja 
z OPP. 
 

Potrebe 
DOPP. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Potrebne 
spremembe. 
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S6 Te družine jaz mislim da potrebujejo, potrebujejo nekoga, s katerim se 
lahko pogovorijo. Včasih se zdi, da so sami s svojimi problemi. Veliko jih 
hodi na različne konce. Pa predvsem, pravim, da imajo nek občutek, da se 
res za njihovega otroka naredi vse pač kar je možno, kar obstoji. Da tudi 
sami ob tem, velikokrat recimo so sami zelo v tem, da ko pač imajo otoka s 
posebnimi potrebami, so zelo zaskrbljeni, da res ne bi mogli izkoristiti vseh 
možnosti, se pravi tudi izven tega. Mislim, da tudi mi imamo tle veliko vloge, 
da jih recimo v tem smislu usmerjamo, ker dandanašnji si lahko sami veliko 
raznorazne, zdaj če govoriva o nekih dodatnih terapijah, ki so seveda 
samoplačniške, ali pa poskušajo preko nekih takih, nekih donacij, oziroma 
nekih dogodkov nabiranje in tako. Se mi zdi, da tukaj je prav, da jim mi kot 
lečeči, ker nekako skozi vsa ta leta, ker lahko rečem, da tukaj gre v bistvu za 
sodelovanje večih let. Ker ponavadi smo tudi mi tisti, ki tega otroka dodatno 
še spremljamo, kot neke vrste bom rekla terciarni zdravnik. In tukaj se potem 
tke nekako zaupanje in sodelovanje. Tako da se mi zdi da je prav, da jih 
opozorimo na te pasti, da, do katere mere pravzaprav je smiselno. Ker 
velikokrat tukaj ni linearnega, bom rekla več terapij boljši izhod. To je 
neko časovno okno, kjer pol pravzaprav, zato se mi zdi pomembno no, da 
jim daš res po svojih najboljših močeh tisto, po svojem najboljšem 
vedenju neko realno informacijo. To pa moraš na neki dovolj empatičen 
način sporočiti.  

Zaupni pogovor s 
prijateljem. 
Maksimalna pomoč za 
OPP. Usmerjanje v 
procesu pomoči za 
prejem celovite 
podpore za OPP. 
 
Izoliranost DOPP. 
 
Miselnost DOPP, da 
več storitev, prinaša 
večji napredek OPP. 
 
Zaupen, spremljajoč in 
usmerjajoč odnos 
strokovnega delavca 
do DOPP. 
 
Sporočanje resničnih 
informacij. 
Empatičen odnos. 

Potrebe 
DOPP. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Potrebne 
spremembe. 
Potrebne 
spremembe. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 

S7 Zdaj, ali je to družina, ki ima realne, ki ima resnično otroka s posebnimi 
potrebami, ali je to družina ki ima otroka, ki nima PP, pa so ga na vzgojni 
ravni….Drugače pa družine kot na primer s cerebralno paralizo/zmerno 
duševno motnjo, to pa, ta družina pa rabi ogromno ene podpore jaz mislim, 
starši predvsem oni. Jaz mislim, da so starši tudi, treba je predvsem z 
njimi delat, v smislu, da sprejmejo svojega otroka, sprejmejo njegovo 
motnjo in potem sprejmejo tudi ustrezne usmeritve. Najprej starši, potem 
pa vsi ostali. 

Podpora staršem pri 
sprejetju PP otroka in 
ustreznih usmeritev do 
pomoči.  
 
Prvi korak pomoči je 
delo s starši. 

Potrebe 
DOPP. 
Potrebne 
spremembe. 

S8 Ja v prvi vrsti to mogoče, da jih ne obsojaš, pa to empatijo. Pa da mogoče 
če ti povejo ne vem »Kako bom zmogel?«, da jih ne obsojaš. Pa da jim 
daš informacije, da jim daš informacije, ki je moč.  

Manj stigmatiziranja in 
več empatije. Izražanje 
stisk brez obsojanja 
družbe. Informiranje za 
opolnomočenje. 

 
 
 
 
 
Potrebe 
DOPP. 
 

S9 Poleg podpore mogoče na šoli, tudi podporo izven šole. Se pravi, kam se 
obrniti. Ne vem, veliko je staršev ki bi, ne vem, potrebovali določeno, ne 
vem, storitev za otroka. V končni fazi mogoče tudi, da mu nekdo razloži, ne 
vem, na njemu, ne vem, prijeten način določeno učno snov. Ali se nimajo 
kam obrniti. Zdaj če je to še socialno šibka družina, tukaj praktično nimajo 
kaj narest, ker je vse plačljivo, sami v bistvu ne vejo, zdaj toliko 
prostovoljstvo na tem področju ni toliko razvito, šola pa tudi ne more v taki 
meri zagotoviti neke brezplačne pomoči.  

Aktivna podpora 
okolice pri skrbi in 
zadovoljevanju potreb 
OPP. Usmerjanje k 
ustreznemu 
strokovnemu delavcu 
pomoči. Pomoč pri 
zadovoljevanju potreb 
OPP. Dostopnost 
pomoči. Finančna 
pomoč za plačljive 
storitve socialno 
ogroženih DOPP. 

S10 Potrebujejo na nek način tihi nadzor, kar pomeni, prepustiti jim, da so 
dobro opremljeni, informirani, kakšne možnosti so na posameznem 
področju življenja. Potem jih je pa potrebno prepustiti, in tako tudi sami želijo, 
da so, da se čutijo sposobne živeti v okolju, v katerem živimo skupaj z 
njimi tudi mi. Je pa res, da v bistvu razne službe, ki oklepajo take družine z 
otroci so nevedne in v takem primeru pravzaprav imamo potem več klicev 
tudi mi. Pa jim spet odpiramo vrata, poskušamo odpirati vrata, ker morda 
znamo kdaj bolje prepoznati in razložiti problem.  

Spremljanje v procesu 
pomoči. Informiranje o 
možnostih pomoči. 
Sobivanje DOPP in 
okolice. 
 
Informiranje in 
usmerjanje k 
ustreznim storitvam. 
Prepoznavanje in 
razlaga problema. 

Potrebe 
DOPP. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 

VS14: Ali DOPP v polnosti uporabljajo storitve pomoči, ki so jim na voljo?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Saj te odločbe ki so, so v bistvu tako široke, dostikrat. Jaz mislim, da so za 
zaščito teh otrok in so potem včasih tako široke, da si, da je prav da starši 
rečejo kaj bi vzel in kaj ne bi vzeli, kako daleč bi šli s to pomočjo. 

Presplošne odločbe. 
Prosta izbira med 
storitvami pomoči in 
njenim trajanjem.  

Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 

S2 Ne, saj niti ne vejo, kaj vse imajo na voljo. Ne. Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
 

S3 Mislim, da ne. Ne, sploh ne. Še bi lahko.  Ne. 
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S4 Ne vem, če vejo vsi za to, če so dovolj obveščeni. Nekateri pa na žalost, te 
storitve so vse bolj plačljive. Mislim da zdravstvo in tale sociala in šolstvo, 
pa posebna pedagogika in to, imajo programe na razpolago, ampak na žalost 
niso zajeti v ta tretman, da bi bili neplačljivi, da bi bili vsem dostopni. Jaz 
mislim, da tega je ogromno, ampak da na žalost ljudje pa nimajo denarja. In 
to so družine večkrat, ko mora eden od staršev recimo, ponavadi je to 
mama, za težko prizadetega otroka ponavadi mora pustiti službo in so 
tudi materialno zelo ogrožene in toliko manj sposobne potem, da bi si 
privoščile stvari, ki bi jim bile dosegljive, ampak niso. 

Ne. 
 
Zaradi plačljivosti 
storitve pomoči niso za 
vse dostopne. 
Opuščanje službe za 
zadovoljevanje potreb 
OPP prinese 
materialni primanjkljaj. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
 

POMOČ 
 
1, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2-10 

S5 Ja določene kar, določene se kar znajdejo in se informirajo med sabo in 
poiščejo. Oziroma določenim pa lahko tudi kaj svetuješ, pa napotiš, pa 
usmeriš, če je tako, če vidiš da ni, da sam ne. 

Iznajdljivost. 
Medsebojna druženja 
DOPP. Svetovanje, 
napotki in usmeritve 
strokovnih delavcev. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
 

S6 Jaz mislim, da zelo odvisno kakor kdo. Tudi tukaj vidimo, da dostikrat je nek 
starš, ki je bolj glasen, bolj prodoren, pa pravzaprav bom rekla, ima 
njegov otrok manjši problem, verjetno potem uslišan bolj in dobi več, 
bom rekla več storitev, kot nekdo ki je nekje bolj v nekem odročnem 
kraju, ne toliko mogoče izobražen, oziroma ne toliko, ne toliko 
opremljen z informacijami, ne toliko bom rekla, agresiven. Tako da tudi 
tukaj je recimo naša vloga tle, in mislim da tukaj pa mogoče ni prav ta vloga 
čisto do neke mere prav usmerjena. Saj pravim, pri nas se tudi veliko dogaja, 
teh raznoraznih kolegijev o odločanju teh dodatnih pravicah, kar se tiče 
bolniškega dopusta. Mislim da tukaj, smo mi sicer zelo, včasih preveč tako 
nekako, seveda želiš vsem vse, mislim da bi včasih res mogli bolj presojat 
v tem smislu, da tisti najbolj glasen ne potrebuje najbolj. Da se vseeno 
zavedamo, da je to neka omejena in da če želimo da tisti, ki res to 
potrebujejo omogočit čim več, čim dlje časa, da bi mogoče tudi tukaj 
mogli malo bolj usmerit no.  

Neinformiranost 
posledica slabše 
izobrazbe in 
odročnosti bivanja. 
Bojeviti starši 
učinkovitejši od 
miroljubnih. 
 
Tim strokovnih 
delavcev odloča in 
načrtuje pomoč 
DOPP. 
 
Otroci z isto PP imajo 
pravico do 
enakovredne pomoči. 
OPP ki potrebuje 
storitev jo prejme čim 
več, čim dlje. 
 
Prevelika empatičnost 
strokovna pri 
dodeljevanju storitev 
krati pravice drugih 
OPP. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
 

S7 To je spet odvisno od družine do družine, ne nimamo nekih tako…A veš da 
je, gre se tukaj za…Zdi se mi da ti, ki so mogoče višje izobraženi, ti težje 
sprejemajo razne primanjkljaje in motnje svojih otrok in je ta čustveni 
vidik ful mogoče težji pri njih, kot pri nekomu ki nima toliko izobrazbe in 
mogoče malo bolj verjame v neko strokovno avtoriteto. Ja ti ki so, logično, ki 
znajo poiskati na internetu, pa se znajo obrniti, to po mojem po večini 
višje izobraženi.  

Informiranost se z 
izobrazbo veča. 
Internet. 
Nizka izobrazba 
staršev prinaša 
optimizem in zaupanje 
v sistem. 
Visoko izobraženi 
starši OPP težko 
sprejmejo. 
 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

S8 Verjetno so rezerve tukaj. So rezerve. Drugače pa res po mojem, odvisno pa 
je verjetno če črto potegneš, so rezerve ja.  

Ne. Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 

S9 Ne. Ne. Eni starši si na nek način zatiskajo oči, pa ne vem. Ko pri otroku 
opazijo da je pa neko izboljšanje »Aha, v redu«, nekako prekinejo 
oziroma ni neke pogostosti da bi hodili, oziroma tudi pri teh urah, ki jih šola 
nudi brezplačnih za otroke brez odločbe, otroci začnejo hoditi, pa potem, ne 
vem, če so napredki postopoma nehajo oziroma starši pridejo ker je otrok že 
dovolj napredoval oziroma, da dovolj delajo doma, da ne hodi več, celo 
plačajo instrukcije raje, oziroma neko drugo osebo no. Tako da no, tudi če 
imajo možnosti, se mi zdi da mogoče polovica staršev se tega ne poslužuje.  

Opuščanje storitev 
pomoči ob napredku 
OPP. 
Zaupanje dodatnim 
plačljivim storitvam 
pomoči. 
Ni vztrajnosti.  
 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

S10 Mislim, da ne. Zato ker so še zmeraj v prepričanju in da jim gotove stvari 
škodijo in da si s tem zapirajo vrata. Bolj, vse bolj se poslužujejo ljudje te 
skupnostne skrbi oziroma tega, kar dobijo od, po tem principu dobre prakse, 
kar pomeni druženja z podobnimi družinami in grejo po postopku kot je 
druga družina naredila, tako poskušajo pa še oni.  

Izmenjava informacij in 
dobre prakse med 
DOPP. 
 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
 

 
 

VS15: Kako si predstavljate idealno obliko pomoči za DOPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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S1 Ta sistem ima postavljene pač ene meje in recimo ravno pri teh otrocih, vsak 
je tok specifičen, da je mogoče težko, zdaj ne vem če je še vedno tako, 
ampak včasih je bilo, da spremstvo dobi samo otrok, ki je telesno ali pa 
duševno prizadet, ampak je polno enih bolezni, ki bi rabili 
spremljevalca, ampak jim ne pripada, ker ni nič od tega dvojega. Tako 
da verjetno bi pri vsakem otroku bi bilo potrebno pogledati, kaj v resnici 
rabi, pa samo tisto mu dati. Je pa to dosti bolj zahtevno za tiste, ki to 
dodelujejo. Tako da za tiste velike skupine to nekako funkcionira, za tiste 
redke bolezni pa ne. 

Pripadajoče storitve so 
vezane na diagnozo in 
ne na individualne 
potrebe OPP. Redke 
bolezni so izvzete iz 
pisanih pravil procesa 
pomoči. 
 
Pomoč oblikovana 
glede na individualne 
potrebe OPP. 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3 

S2 Recimo v šoli bi se mi zdelo idealno tako, da se nudi pravzaprav maksimalno 
podporo učiteljem, da se dela v razredu, da na primer en strokovnjak, 
odvisno kakršenkoli profil je, da na nek način s coachingom usposablja 
učitelja, v bistvu se odziva na dogajanje v razredu, nudi podporo. V bistvu, 
ne da se dela vedno individualno. Ja, individualno ti otroka do neke mere 
lahko opremiš. Ampak bistvo tega je pa delo v razredu, ki pa defektolog z 
eno uro na teden ne more izvajati ne, to je premalo. Tukaj se mi zdi tako. 
Hkrati bi bila tu vloga defektologa v smislu zagotavljanja več pomoči 
staršem v smislu tega, da dobivajo informacije. Tudi spet v bistvu na 
račun ur, kako je to namenjeno.  

Individualna pomoč 
traja poredko. 
 
Opolnomočenje 
strokovnih delavcev 
med seboj. 
Podpora in 
informiranje staršev 
OPP. 
 
 

S3 Mislim, da bi bilo zelo dobro, mislim, se mi zdi, da tega mogoče nimamo 
toliko, da bi bilo več dela direktno, mogoče storitev pomoči na domu kot 
ena izmed teh oblik, ki lahko mogoče v tem, če bi na tem nivoju razmišljala. 
S tem da storitev pomoči na domu, ki jo pač ima Center v okviru storitev, v 
okviru zakona Varstva, je to pomoč družini je pomoč na domu. Ampak ne 
vem, če je to točno to, kar jaz mislim. Tam gre večina ne vem, to so osebe 
preko javnih del. Mogoče nimajo določenih znanj za ravnanje na nekih 
področjih, ne vem, ki bi jih družina rabila za suport. Mi imamo to, mislim, če 
izhajam iz sistema, mi imamo to sistemsko na nek način urejeno. Ampak se 
mi zdi, pa da ni to urejeno v smislu, kaj naj bi to zares pomenilo. Švedi 
recimo, meni je zelo všeč, tam imajo recimo, da gre strokovnjak, socialni 
delavec recimo k družini na dom. Takrat tudi kot sem prej govorila, v 
zgodnji obravnavi, v zgodnjem otroštvu otroka, je zraven, tam je, pomaga 
mami, ji svetuje, dela za njo, ne vem, delata skupaj z otrokom, mislim, je 
tam samo za njo. Vsak dan štiri ure. To se meni zdi super. V tistem 
trenutku, sploh v zgodnjem otroštvu, tisto prvo leto, ali prvi dve leti. Ne vem. 
To imajo tudi podobno urejeno kasneje, da greš na dom. Mi pa imamo, pač 
tiste fiziološke stvari pač uredijo, ne vem, saj pravim preko javnih del počistijo 
stanovanje, uredijo neke čisto take zadeve, ni pa te pomoči. Pri nas je žal 
pač večina zaprtih teh, ministrstvo ne odpira teh novih mest, novih 
kadrov. Vedno več uporabnikov je tudi doma pri starših, pač morajo sami 
iskati da so delavno aktivni. Uporabniki nimajo, ne morejo biti nekam 
vključeni. Naši v Sončku so tukaj, vseeno je to privilegij, drugi pa ostajajo 
doma, niso nikjer vključeni, padajo delovne sposobnosti saj nimajo 
delovne terapije, ničesar v bistvu in so sami sebi prepuščeni. Do 18. leta so 
lahko v šoli, kot zakon dovoljuje, potem pa nimajo več nobene 
možnosti. Za te je res hudo, tako za starše, kot za uporabnike, pač za 
otroke no. 

Neposredna storitev 
pomoči. Pomoč DOPP 
na domu. 
 
Nekvalificirana pomoč 
DOPP na domu. 
Krčenje delovnih mest 
za delo z DOPP. 
Polnoletnost OPP 
prinese manj storitev 
pomoči. Vključenost 
OPP v družbo in na trg 
dela je privilegij. 
 
Švedska DOPP v 
zgodnji obravnavi 2 leti 
omogoča dnevno 4 
urno pomoč pri oskrbi 
OPP, svetovanju in 
usmerjanju DOPP na 
domu. 

Potrebne 
spremembe. 
Tujina. 

S4 Prvič, strokovno naj bi maksimum bil vsem dosegljiv. Tudi po človeški 
plati vključevali naj bi jih povsod v družbo, kjer je možno, da ne bi bili 
izključeni. Potem tudi, te materialne pomoči bi bilo v bistvu najlažje, če bi 
bila družba to sposobna. Ampak gre tudi za to, da se pomaga staršem, da 
lahko nekako normalno živijo s tem otrokom. 

Obstoječa maksimalna 
pomoč dosegljiva 
vsem DOPP. 
Vključevanje DOPP na 
vseh nivojih. 
Materialna pomoč 
družbe. 
 
Podpora staršev OPP. 
Izobraženost in 
človekoljubnost 
strokovnega delavca. 

Potrebne 
spremembe. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 

S5 Po mojem je tukaj bolj odvisno od posamezne družine kaj rabi, kaj bi njej 
najbolj koristilo v določeni situaciji. Da se posamezni družini prilagodi 
pomoč, storitev, ki odgovarja na potrebe članov. Zato ker vem, da 
določene družine pravijo, »Mi lahko dobimo, nam lahko zagotovijo to pa 
to pa to, mi pa tega ne rabimo, mi pa eno drugo stvar rabimo, pa ne 
moremo znotraj tega dobiti.« 

Individualna pomoč 
odgovarja potrebam 
DOPP. 
 
DOPP prejme storitve, 
ki jih ne potrebuje. 
DOPP ne prejme 
storitev, ki jih 
potrebuje. 

 
Potrebne 
spremembe. 
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S6 Ja idealna oblika bi bila res nek center, kjer bi pravzaprav imeli na voljo 
vse bom rekla terapevte na enem kupu. In da bi to bil res nek center, ki bi 
se ukvarjal za posebej tiste vrste recimo PP za otroka. Problem je seveda pri 
nas, ker smo tako majhni je to pač prepletanje. Se pravi, mi delamo z otroci s 
posebnimi potrebami, potem z otroci z nekimi drugimi stvarmi. In tudi znotraj 
samih PP je veliko oviranosti in ponavadi so ti otroci vodeni na različnih 
koncih in da je okolje, še najbolj tista taka celica je razvojna ambulanta, kjer 
imajo ponavadi potem tudi fizioterapevta, delovnega terapevta, 
logopeda in imajo potem te time, kjer se dejansko vsi skupaj vsedejo in 
se pogovorijo o otroku. Recimo tle smo mi pač izločeni kot tisti, ki 
pravzaprav smo bolj vpleteni v samo diagnostiko, v neko farmakološko 
zdravljenje in potem v bistvu sledenje. Mogoče tle je tega manj. Tako da 
dejansko tudi ta terciarni center za razvojno nevrologijo, ki naj bi bil tukaj, ni v 
tej meri pravzaprav zaživel. Predvsem bi moral biti precej večji, če bi želeli, 
če bi želeli, da bi bili ti otroci tako obravnavani. Je pa res, da kljub temu, da je 
Slovenija majhna, se recimo ne zavedamo dejansko da, če lociramo nek ta 
center, da ga naredimo za vrste teh raznoraznih PP, da in včasih dejansko je 
nekim staršem težko priti na vse to. In se tega niti ne zavedamo, da kakšni 
imajo dejansko problem bodisi zaradi prevoza, stroškov in tega hoditi na vse 
te terapije. Tako da idealno bi bilo, če bi mu lahko bil center blizu doma, 
ki bi, kjer bi se vključevali vsi ti specialisti. Se pravi, da bi bil ta princip, da 
pridejo k otroku, kjer bi te socialni delavec seznanil z vsemi pravicami, ki 
jih pač moraš z vsemi postopki, z vsemi vlogami, ki jih pač moraš 
oddat. Kjer bi recimo imel razvojno nevrološko obravnavo, kjer bi imel 
dodatno recimo potem pač možnost, zdaj jaz ne vem, vključevanje različnih 
specialistov. Saj nekateri funkcionirajo na ta način. Recimo, ne vem, Cirius 
Kamnik je tudi ena taka ustanova, kjer poskušajo vse zelo zelo jim nuditi v 
samem tem, da privabljajo, da pridejo določeni specialisti in da tam otroka 
pač pregledajo in načrtujejo nadaljnje zdravljenje recimo in tako.  

Večja mesta s Centri 
za OPP z različnimi 
terapevti. 
Razvojna ambulanta s 
timom strokovnih 
delavcev obravnava 
DOPP, jo informira, 
svetuje in usmerja v 
procesu pomoči. 
Cirius Kamnik je 
primer dobre prakse s 
timom strokovnih 
delavcev, ki nudijo 
individualno obravnavo 
in načrtujejo pomoč. 
 
 

Potrebne 
spremembe. 
 
 

S7 Jaz mislim, da je idealna pomoč je tista pomoč, ki ustreza otrokovim 
sposobnostim in jih v bistvu razvija. In tudi otroka v bistvu majčken 
forsira, da da maksimum od sebe. Jaz malo drugače gledam cel ta sistem 
strokovne pomoči pri nas.  

Individualno 
naravnana. 
Razvijanje sposobnosti 
OPP. 
 

S8 Mogoče, ne vem, mogoče tako da, tako kot smo bile lani, ko si bila tudi ti 
prisotna na unem seminarju o avtizmu, da kontinuirano nekaj časa. Ker pri 
nas imaš enkrat, ali pa nekajkrat na teden. Mogoče je tako, za starše bi 
bilo lažje, če bi bilo to kontinuirano. Ne vem, da ti en mesec res, oziroma 
pač tim ne samo ti, da tim intenzivno dela en mesec s starši, tako da jim 
intenzivno v tistem obdobju ko najbolj potrebujejo, da je tisto, da je 
intenzivno, da je takrat kontinuirano, da je to v bistvu cele dneve takrat. To 
no. 

Trajnost pomoči. 
Neprekinjenost 
pomoči. 
Intenzivno delo s starši 
OPP. Tim intenzivno 
dela z DOPP ko ta 
najbolj potrebuje. 
 
Pomoč ni kontinuirana. 

Potrebne 
spremembe. 
Potrebne 
spremembe. 

S9 Idealno bi bilo v bistvu sodelovanje z zunanjimi institucijami, tako kot je 
bilo v bistvu v osnovi v tem kontinumu zastavljeno, pa se pač tega ne drži. 
Se pravi in opažanja ne vem, iz institutskega področja, in psihologa in 
zunanjega specialnega pedagoga, in same šole. Da so vključeni 
razredniki, učitelji, starši, sam otrok. Da se dejansko na enem skupnem 
mestu dobi, da se poda neke predloge, ampak tega ni. Mislim, ni tega 
sodelovanja med šolo pa zunanjimi institucijami pa med starši. Se pravi, teh 
treh povezav ni. To je prva stvar, ki bi bila najprej idealna.  

Medinstitucionalno 
sodelovanje strokovnih 
delavcev, staršev OPP 
in OPPpri obravnavi 
OPP. 
 

Potrebne 
spremembe. 

S10 Mislim da, bi mogli v kurikulum posameznega izobraževalnega sistema, 
tukaj pa govorim, že kar vključiti, nekaj malega v osnovnošolsko 
izobraževanje, potem pa vse več, torej že nekaj tudi v srednji šoli. Kajti tudi v, 
na nivoju zdravstvenih tehnikov tudi težje prihajajo v stik z otroci s 
posebnimi potrebami. Pa se ne znajo niti, ne znajo komunikacije s tako 
družino, ne poznajo dobro nege in to prepuščajo staršem v bolnišničnem 
okolju. Tako že na tem področju vplesti tudi to komponento noter, potem pa 
še visoko šolstvo da bi pravzaprav na vseh nivojih, bodisi zdravnik, socialno 
delo, pedagog, cela pedagoška fakulteta imeli v osnovah te komponente 
otrok. 

Vključitev termina PP v 
vse ravni 
izobraževanja. 
 
Strokovni delavci 
zdravstva brez 
spretnosti 
komunikacije z DOPP. 
Strokovni delavci 
premalo izkušeni v 
negi OPP 

 
Potrebne 
spremembe. 

 
 

VS16: Kako različne oblike storitev odgovarjajo na potrebe DOPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka 
  

Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Verjetno v grobem gledano ja, pri posameznikih pa verjetno tudi ne, ali 
pa je to pretirano in jim v bistvu ne koristi več.  

Odvisno od 
posamezne DOPP. 

Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN

S2 Zelo zelo različno, zelo različno. Nekatere so v smislu splošnih napotkov, 
nekatere se že bolj ukvarjajo, da na nek način nudijo pomoč na način 
akcija-reakcija, da lahko prideš večkrat »nekaj nisem znal narediti«, na 
tak način. Tako da je to zelo različno kako. Ni neke splošne formule. Ni to 
ustaljena praksa ane. 

Odvisno od 
posamezne DOPP. 
 
Navodila in usmeritve 
v procesu pomoči. 
Oblikovanje rešitev za 
dotičen problem. 

Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Potrebe 
DOPP. 
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S3 Mislim, da naša država tu vseeno poskrbi, da smo še, čeprav se pač veliko 
stvari spreminja, ne vem. Zelo veliko kritike je bilo v zadnjem obdobju, 
država se je usedla v bistvu na vse stvari. Meni se zdi to na nek način, 
pač moraš plačati za neko storitev, ki jo koristiš, tako pač kot druge. 
Tako da se mi zdi, da država pač poskrbi.  

Finančno šibkim 
DOPP država za 
neplačano storitev 
zasede premičnine in 
nepremičnine. 

Potrebne 
spremembe. 

JE DOPP 
 
1 – 8, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
7, 9, 10 
 
 

S4 Težko bi rekla, če je ta nivo res, ali je toliko glede na čisto konkretne 
okoliščine ali v polnosti ali ne. Marsikaj je dobrega, pa ni vsem dosegljivo, 
bolj se mi zdi tako.  

Nedosegljivost vseh 
storitev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
 

S5 Ne ne ne. Določene, po mojem je to bolj narejeno tako po enih, to je 
podoben princip, vse, narediš en normativ in znotraj tega delaš. So pa 
potem določene izjeme, drugačni primeri, določena odstopanja od 
tega, pa pade ven. 

Kriteriji za pridobitev 
pomoči so ovira da 
OPP prejme potrebno 
pomoč 

 
S6 Ja, ta družinska dinamika je zelo zanimiva. Tle pa vidim velik recimo deficit 

tega. Lej vse se seveda pač orientira na otroka, takrat je pač vse v 
sledenju tistega pač najboljšega, kar je še vse možnega, raznoraznih ne 
vem, terapij, povezav. Ampak mi velikokrat, ko spremljaš kako družino skozi 
leta družinsko dinamiko. Kar se meni zdi tako, z leti ko vidiš, velik….dve 
stvari ki se zgodita, eno so zdravi otroci v družini, ki so zelo prikrajšani. 
Takrat starši, in ta starš je ponavadi predvsem mama, ki je nekako vpeta 
praktično 24 ur v življenje z otrokom s PP in zdravi sorojenci so dostikrat tisti 
ki, so nekje, ostanejo ob strani. Pa velikokrat tudi tisto, s čimer se 
velikokrat srečamo je pa v bistvu razpad zakona. Se pravi da pač 
enostavno z nekim takim otrokom s posebnimi potrebami, ker je to res taka 
obremenitev za celo dinamiko, bom rekla da je res veliko dela, veliko 
raznoraznih opravkov. Velikokrat vidimo, da veliko teh zakonov ne zdrži. In 
mislim, da je to velika preizkušnja za zakon kot tak, pa za par, pa za 
družino recimo.  

OPP središče 
družinske dinamike. 
Razpad zakonske 
zveze. 
Prikrajšanost 
sorojencev OPP za 
čas s starši. 
OPP je preizkušnja in 
breme družine. 
 

S7 Mislim, da ne. Družina je sistem in bi bilo treba delati s celo družino. Ker 
če ima nekdo otroka s posebnimi potrebami, so tukaj recimo še bratci, 
sestrice, mama, oče, torej sorojenci. Treba bi bilo vedno gledati na 
sistem, če želiš kaj spremeniti.  

Prezrtost potreb 
članov družine. 
 
V celotno družino 
usmerjena pomoč.  

Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Potrebne 
spremembe. 

S8 Verjetno to, sorojenci so verjetno tukaj malo bolj izpuščeno no, ja. 
Verjetno pač ja.  

Zapostavljenost 
sorojencev OPP. 

Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

S9 Ne, mislim da ne, ker je. Ne vem, se mi zdi, presplošno je zastavljeno. Se 
pravi, zdaj vedeti moramo, da za motnje avtističnega spektra mi bi pač 
potrebovali določeno ustanove, ki se s tem ukvarjajo pa imajo znanje, pa 
vemo da ni. Pa potem imamo veliko čustvenih pa vedenjskih motenj, s 
katerimi se v bistvu v šolah ne znamo soočiti in niti nimamo kadra za to. In 
vse neke obravnave, ki bi jih potreboval so plačljive, oziroma pride na 
vrsto enkrat na dva meseca. Tako da… 

Premalo institucij za 
specifično PP. Za 
določene PP ni 
usposobljenega kadra. 
strokovni brez znanja 
za ravnanje s 
čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami  
Plačljivost storitev. 
Dolga čakalna doba za 
prejem storitve. 

Potrebne 
spremembe. 

S10 Zagotovo se kaže tu mačehovski pristop. Vemo, da se včasih teorija ne 
pokriva s prakso in obratno. Je vse skupaj, v veliki večini je vse skupaj le 
približek. Tukaj moramo upoštevati tudi to, zdravstvo deluje na enem 
področju, delovno-pravna zakonodaja na drugem. In če bi starš rad 
nekaj uveljavil, mu je tistega starševskega dopusta, kar ga da država na 
voljo mnogo premalo. To je prvi moment, drugi moment je, četudi zdravniki 
govorijo, da bi bilo dobro več fizioterapije, več tega in onega, je to skoraj 
nemogoče, ker to potegne za sabo samoplačniške dejavnosti, ker mu 
pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja omogočajo spet 
omejeno število teh storitev, pa še te storitve so verjetno vsaj v 
dopoldanskem času, spet če pade to na popoldne je spet to dodaten 
strošek, dodatna obremenitev, družine niso skupaj, družine so 
pregorele. In tako dalje.  

Neskladnost 
teoretičnih možnosti 
pomoči z dostopnostjo 
v praksi. 
Nepovezanost 
zdravstva, sociale in 
šolstva. Pravice iz 
osnovnega 
zdravstvenega 
zavarovanja ne krijejo 
vseh storitev za 
zadovoljevanje potreb 
OPP. Nemoč 
realizacije načrta 
pomoči. 
 
Pregorelost DOPP. 
Razpad družine. 

Potrebne 
spremembe. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

 
 

VS17: Ali menite, da zadostujejo?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 V povprečju ja.  Da. Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
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S2 V smislu kvalitete je to zdaj, trenutno mislim, da je to zelo odvisno, kam 
prideš, na koga naletiš. Ni nekih splošnih meril, kaj je zdaj to v bistvu. Pa 
tudi starši sami ne vejo kaj lahko pričakujejo, kaj lahko zahtevajo. Mislim, 
da je to en velik primanjkljaj. Ampak ne v smislu zahtevati in potem 
odvetnik, ampak v smislu, da so obveščeni, kaj lahko pričakujejo od 
določene storitve. Ne vem. Ena storitev je, da prideš k meni na pogovor, 
ampak to ne pomeni, da boš hodil k meni vsak teden. So pa drugi recimo, 
kamor hodijo vsak teden. Zelo odvisno tako… 

Nepoznavanje pravic 
in storitev pomoči.  
 
Kvaliteta storitve 
pomoči je odvisna od 
strokovnega delavca. 
Vsebinsko in časovno 
nejasno opredeljene 
storitve. 

Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1, 2 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 5, 10 
 

S3 / / / 
S4 / / / 
S5 Mogoče v določeni meri ja, v določeni ne, ali pa za določene ja, za določene 

ne, tako da verjetno…Sicer pa takšne ponudbe ni nikoli preveč ali pa odveč, 
tudi če se karkoli ponudi še dodatnega, ali pa tudi če mogoče še nekdo 
drug ponudi isto stvar, ni nikoli odveč. Tudi ni toliko, se na določene 
stvari tudi čaka, ali pa moraš tudi dlje časa, ali pa ne prideš tako pogosto na 
vrsto ali pa vse tako, tako da tudi če je več tega, ni nikoli odveč v taki stiski 
ali pa taki težavi. 

Obilica potrebnih 
storitev. 
 
Predolga čakalna doba 
za prejem storitve. 

 
 
 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 S6 / / 

S7 / / 
S8 / / 
S9 / / 
S10 Zagotovo ne. Gre, neka svetla prihodnost se kaže seveda s samim 

prostovoljnim delom. Ampak mislim da je naša država še daleč stran od 
tega, kar bi bilo lahko optimalno. 

Vključitev 
prostovoljcev pri 
pomoči DOPP. 
Storitve niso 
optimalne. 

 
 

VS18: S katerimi strokovni sodelujete pri načrtovanju obravnave in konkretni pomoči družini z OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka 
  

Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Jaz jih v bistvu usmerjam k Stanki, socialni delavki.  Usmerjanje DOPP k 
socialnemu delavcu. 

Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 4 
 

S2 To je zelo različno. Tudi odvisno kakšne potrebe ima otrok. Tako da 
večinoma so to učitelji recimo, ali pa drugi učitelj in vzgojitelji. Potem so tukaj 
psihologi še, pedagogi, v tem smislu, pa defektologi recimo. Mislim, da 
nismo mi še navajeni tega timskega dela ane. Vsak naredi svoje delo, ni 
pa tukaj zelo take velike povezanosti. Delamo po nalogah, ne pa timsko 
delo. Imamo tim, ki se imenuje tim, ampak ne delujemo timsko. Bolj so 
to kot delovne skupine. Ali kako bi rekla. Vsak naredi do svojega dela, ali pa 
do svojih nalog. Potem pa to ni neka celota, ne vem, težko zaživi. 
Sodelujem s Svetovalnim centrom, Centrom za avtizem, Pika. To bi bilo 
to. Tisto kar mi je najbolj všeč mi je možnost individualnega odnosa, 
možnost pogovora, kontakta in tako naprej recimo v IC Pika. Drugje je zelo 
tako, zelo formalno, zelo bi rekla, s ciljem opraviti svoje na način, da se 
zadosti določenim, kako bi rekla, odločbam, na ta način. Manjka nam takih 
v bistvu institucij, kjer bi tudi mi dobili, kot strokovni neko pomoč. V 
smislu, ne vem, nečesa ne zmoreš. Temu je tudi svetovalna storitev 
namenjena, tudi izvajalec DSP se lahko vedno obrne in poišče neko pomoč. 
In meni je to zelo pomembno, da prideš k nekemu strokovnjaku, mu 
poveš svojo stisko in ti on lahko pomaga. To je recimo v tem IC Pika 
centru. Da ti recimo dobiš strokovnjaka, ki ni vpleten v neko situacijo, neko 
pomoč recimo. To je sploh pomembno za nas strokovnjake. Na tem področju 
ni skrbi za nas v smislu neke supervizije. Včasih smo kar sami v vsem 
tem notri. Organizacije delujejo po potrebi in po nekih zakonskih določilih. Je 
pa zelo tako, da se določene institucije odzivajo zgolj, ko pride do 
določenega pritiska. Se pravi ali je to s strani šole ali je to s strani staršev, 
kakorkoli, ampak takrat se zganejo. In tudi v bistvu jaz še nisem doživela, 
da bi dobila kakšen suport iz Centra. Na primer, so bolj direktive, nekaka 
priporočila, ampak nekdo ki se ukvarja z otrokom vsak dan, ali pa nekajkrat 
na teden, je mislim da dostikrat izvzet iz procesa pomoči otroku, razen enkrat 
ali dvakrat, na začetku in konca šolanja, pa pri raznih poročilih. Tukaj bi se še 
dalo kaj narediti no.  

Strokovni delavci 
opravljajo individualne 
naloge brez 
sodelovanja z drugimi.  
Ustanovljeni timi ne 
zaživijo. 
Sodelovanje z 
zunanjimi institucijami.  
 
Ni timskega dela in 
supervizije. 
Neodzivnost institucij 
na stisko strokovnega 
delavca. Institucije 
odzivajo šele ko pride 
do pritiska staršev 
OPP. Strokovni delavci 
brez suporta. 

Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
Potrebne 
spremembe. 

S3 Ja znotraj centra pač imamo različne, od pedagogov, ne vem, do 
defektologov, delovnih terapevtov, socialni delavec, psihologi. 

Sodelovanje 
strokovnih delavcev. 

Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
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S4 Z raznimi šolami, s temi vzgojno delavnimi centri glede na problematiki, 
s centri za socialno delo, tudi z bolnico za invalidno mladino. Ja, jaz 
mislim da tudi z vsemi temi, glede na problematiko, če je. Jaz v tem primeru 
nisem, ker je mama to imela že vse utečeno, ker je bila iz druge občine izven 
Ljubljane. Otroka sta bila že v ta tretma vključena in v pediatrični kliniki 
obravnavana in povsod. Smo mi v bistvu bolj materialno pomagali tej 
družini, ki je že bila itak in pa ta suport, ki smo mami nudili, ki je imela tudi 
sicer zelo težke socialne razmere. Jaz mislim da na Karitas imamo 
ogromno prostovoljcev. Imamo jih v celi Sloveniji tam okrog 10.000. 
Ampak vsi ti ljudje so naravnani tako, da imajo en čut za človeka, tudi če 
profilu niso socialni delavci, ampak imajo en pristop, vejo zakaj so tam. Jaz 
mislim, da je to največja motivacija, ker drugače kot prostovoljci nebi delali. 
Ampak to, da lahko pomagajo, je v njihovo veselje in zadovoljstvo in jih 
spodbuja, da vztrajajo.  

Sodelovanje z 
zunanjimi institucijami. 
Vključevanje 
prostovoljcev. 
 
Materialna in socialna 
pomoč. 
 
Empatija. 
Veselje. 
Motiviranje in 
spodbujanje DOPP. 
 
 

Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 

 

S5 Ja, mi smo večkrat sodelovali tudi s Svetovalnim centrom na Gotski. 
Tako da so tam zdravniki, psihologi, tudi z našimi svetovalci tukaj okoli, bolj 
ta profil, psiholog, psihiater, svetovalec, zdravnik, tudi specialnega pedagoga 
smo imeli zraven.  

 
 
 
Sodelovanje različnih 
institucij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
 

S6 Ja tukaj, tukaj pač se pravi smo zdravniki, negovalno osebje, medicinske 
sestre, diplomirane medicinske sestre, klinični psiholog, socialni 
delavec, fizioterapevti recimo, delovni terapevt. Pri nas recimo logopeda 
pač nimamo, tako da raznorazni so pač. 

S7 Zdaj imamo enega pedagoga, specialni pedagog, socialni pedagog. Pol 
vem da, jaz ne sodelujem, sodeluje Lidija in hodijo, ker imamo eno malo 
naglušno, surdopedagog je zanjo in Levc je z vsemi profili, kar jih je.  

 
 
Sodelovanje 
strokovnih delavcev 
iste institucije. 
Mreženje institucij. 
 

S8 Z razredničarko, itak z drugimi učitelji, ki učijo tega. Potem včasih, mislim, 
vedno s svetovalno delavko na šoli, včasih pa tudi z zdravnico, če je 
tako, da je, pa s kakšnimi, ne ve, tudi sem šla zaradi tega otroka z Downovim 
sindromom sem šla do njegove, v zdravstveni dom, do v bistvu do tam 
specialne pedagoginje no, s strokovnimi delavci iz drugih institucij.  

S9 Znotraj šole, v bistvu znotraj šole svetovalna delavka, učitelji sami pa jaz. 
Zdaj zelo redko sodeluje kakšen psiholog iz Zdravstvenega doma, izjemoma, 
če je bil otrok tam na obravnavi, drugače pa to je to znotraj šole. Imamo 
ustanovljen tim glede na določenega otroka. To se pa v začetku leta določi 
kdo bo v timu in se parkrat na leto dobimo.  

Aktiven tim strokovnih 
delavcev znotraj 
institucije. 

S10 Torej s kolegi, največ s kolegi na terenu, bodisi z osnovnimi šolami, odvisno 
od kje otrok prihaja. Torej iz okolja, z vsemi strokovni sodelavci iz okolja. Če 
je otrok v osnovni šoli, se zagotovo v osnovni šoli, vsekakor pa tudi Center 
za socialno delo, poskušam, vse v dogovoru s starši, nekateri ne želijo da 
se povežemo s centri, na naši strani pa se zdi to potrebno, zato da 
vedo, da je v okolju recimo otrok s posebnimi potrebami, na katerega 
lahko računajo, ne vem, pri uveljavljanju konec koncev zadev, ki se 
pritiče osnovne šole, bodi letovanja, bodi karkoli. Ti otroci imajo običajno 
upravičen regres. Člani tima so nevrolog, medicinska sestra oziroma 
diplomiran zdravstvenik in respiratorni fizioterapevt, ta je eden zelo 
pomembnih.  

Mreženje institucij. 
Aktiven tim strokovnih 
delavcev. 
 
Seznanitev zunanjih 
institucij o obstoju 
posameznega OPP za 
uveljavitev pravic in 
pridobitev pomoči. 

Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

 
VS19: Kakšen mora biti po vašem mnenju strokovni delavec na področju skrbi družinam z OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Verjetno bi morali sodelovati. En sam profil ne bi bil čisto zadosti. Je pa pol, 
že tako je to usmerjanje kar naporno, moram reči. Čisto iz osebne izkušnje 
je potrebno obiskati 4 specialiste 5, vsakemu razlagati, vsak ga vidi 
tistega otroka pol ure, tako da je v bistvu težko, tako da bi verjetno morali 
skupaj stopiti. 

Timsko sodelovanje 
strokovnih delavcev. 
Zaradi nepovezanosti 
institucij mora DOPP 
vedno znova razlagati 
o posebnostih OPP. 

Idealna 
pomoč. 
Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN

S2 Sigurno mora biti zelo fleksibilen. To je prvo ane. V smislu, vsi koraki, vsi 
napotki v bistvu, ki so vezani na posamezni primanjkljaj, vedno pri vsakem 
otroku v bistvu niso uspešni. Ravno zato, da si fleksibilen, vedoželjen, da 
želiš nekaj izvedeti. Da… na nek način pa moraš biti tudi vztrajen. 
Kompetence so pa v tem, da moraš imeti znanja ane. Znanje moraš imeti v 
smislu, ne vem, da si poiščeš za posamezen primer kaj v tistem trenutku 
njemu odgovarja. Oziroma ti moraš pri sebi narediti neko analizo, ali je tebi 
dovolj, ali si ti zadovoljen s tem, kako otroku gre. Mislim, včasih moraš 
tudi malo ven iz okvirjev iti, ne samo tisto, kar se od tebe zahteva ane. 

Fleksibilnost. 
Vedoželjnost. 
Vztrajnost. 
Izobraženost. 
Analiziranje pomoči in 
napredka OPP. OPP 
prejme storitev, ki 
odgovarja njegovim 
potrebam.  
 
Pomoč izven okvirjev 
za dobrobit OPP. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe. 

S3 Da je njegov poklic kot njegovo poslanstvo oziroma, da je pač to res delo, 
ki ga pač res živimo. To, to se mi zdi pa prvo, da vidiš v stvareh izzive. 
Potem se mi zdi absolutno prava empatija, vse možne, tu se mi zdi zelo hitro 
vse boljše uporabniku, drugače pa, se mi zdi ena radovednost, ena 
vedoželjnost, iskanje nekih novih stvari. 

Poklic kot poslanstvo. 
Iskanje izzivov. 
Empatija. 
Radovednost. 
Vedoželjnost. 
 

 
 
 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 S4 Ja, moral bi imeti res dobro strokovno usposobljenost, ampak tudi te 

človeške lastnosti. Osebnostno bi moral biti zelo motiviral, zato ker to gre 
skupaj z roko v roki. Strokovna usposobljenost tudi. To dvoje gre zelo skupaj, 
vzajemno. 

Strokovna 
usposobljenost. 
Človečnost. 
Motiviranost. 
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S5 V prvi vrsti v pomoč družini, pa otroku seveda. Ampak ne samo otroku, tudi 
družini. Ker večkrat je, da se mogoče otroku pomaga, družina je pa 
potem včasih malo potem ob strani. V bistvu bi bilo potrebno isto z družino 
delat, da se ji razloži, da se pove za kakšen napredek gre, ali kaj se da in 
kaj ne pri otroku, da tudi sami potem to naprej delajo, da ne prihaja do 
tega, da nekdo napreduje, družina pa stagnira. 

Obravnavanje celotne 
DOPP. Spremljanje in 
sledenje razvoja OPP. 
Praktična ponazoritev 
pomoči. 
 
Osredotočenost 
pomoči OPP povzroči 
nazadovanje družinske 
dinamike. 

Potrebne 
spremembe. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

JE DOPP 
 
5, 6 

S6 Jaz mislim da v prvi meri mora imeti nek občutek empatije. Brez tega težko 
se v bistvu poistovetiš, se nekako znajdeš v tem. Potem seveda, brez 
znanja ne gre in tudi mogoče, saj pravim, bi moral biti bolj opremljen s temi 
socialnimi veščinami. Ker če nimaš prirojenih, da jih pač poskušaš nekako 
seveda dobiti skozi neke tečaje, delavnice no. V prvi meri, saj pravim rabiš 
neko mero empatije sigurno. Rabiš veliko potrpežljivosti. Velikokrat moraš 
tudi nase vzeti. Velikokrat se srečujemo s tem, v bistvu neke negativne 
reakcije na novico, ki jo pač sporočiš. Pa tudi vidimo, da je to pač prehodno. 
In dostikrat, saj pravim, mislim da v tem smislu, da rabijo veliko, pa mogoče 
tudi ni klinični psiholog, ampak nekega psihoterapevta, ki bi bil vešč tem, 
da bi dejansko pomagal tem staršem kot parom, v tem smislu, kako 
nadaljevati življenje. Velikokrat vidimo, da se fokus družine pač usmeri 
na tega otroka. Ker včasih pravzaprav lahko tudi, tukaj se mi zdi da moramo 
starše zelo opogumljat, da včasih prepustijo skrb za otroka tudi komu 
drugemu, neki tretji osebi in da tudi najdejo sami potem čas, da se 
posvetijo bodisi zdravemu otroku, saj pravim otroku brez težav ali pa 
partnerju recimo, da tudi sami si vzamejo nekaj časa brez neke slabe vesti. 
Tako recimo.  

Empatičnost. 
Izobraženost. 
Socialne veščine. 
Potrpežljivost. 
Ponotranjenje slabih 
novic. Osmišljanje 
življenja DOPP. 
Psihoterapevt. 
 
Psihološka podpora 
vseh članov DOPP. 
Pomoč DOPP pri 
iskanju smisla. 
Opogumljanje. 
 
Družinska dinamika 
naravnana na OPP. 
 
Čas za zakonca. 
Preživljanje časa z 
zdravim otrokom. 
Občasno varstvo OPP. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Potrebe 
DOPP. 
 

S7 Prvo kot prvo, jaz mislim, da mora imeti rad otroke. To je pri vseh 
pedagoških, kako se temu reče….Ne samo da mora biti dosti odprt. Jaz 
grem na te psihološke neke značilnosti, ker to kar je teoretično, to se da v 
bistvu vse naučiti. More imeti ful rad otroke in biti odprtega duha in srca. 
Potem se pa od tega lahko marsikaj zgodi, že v odnosu do otroka vidiš kaj in 
kako. 

Ljubezen do otrok. 
Odprtost duha in srca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
 

S8 Empatičen se mi zdi no, potem pa tudi mogoče pri delu velikokrat pride za 
izziv, domiselen, veliko idej, pa da ne gledaš, da si dojemljiv, pa da 
razumeš, razumevajoč, pa tako no res, izviren, veliko idej, da nisi tisto 
strogo samo to je pravo in nič drugega. 

Empatičnost. 
Domiselnost. 
Dojemljivost. 
Razumevajoč odnos. 
Izvirnost. 

S9 Osebnostne lastnosti? Umirjen predvsem. Da ima neko željo po delu s tem 
otrokom, da je na nek način prilagodljiv, da rad sodeluje z drugimi, da 
sprejema mnenja drugih. V bistvu to. Ni pa treba niti, da bi bil ustrezen 
profil, na nek način no. Meni se osebno zdijo dovolj že neke izkušnje s 
posamezno skupino otrok, da bi bile že dovolj. 

Umirjenost.  
Prizadevnost. 
Prilagodljivost. 
Sodelovalnost. 
Sprejemanje 
drugačnosti. 
Pomembnost izkušen 
pred izobrazbo. 

S10 Vsekakor mora biti najprej človek. Če nisi, če nimaš empatije in pa 
sočutnosti, potem verjetno delaš težko. Mi nismo tukaj, da dajemo neke 
recepte, ampak smo tukaj zato, da ljudje povedo v čem jim je problem, kje 
je težava in kaj od nas pričakujejo. 

Človečnost. 
Empatičnost. 
 
DOPP poleg težav 
pove pričakovanja. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe. 

 
 

VS20: Kakšne so DOPP, ki prihajajo k vam?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Mislim, večinoma je neko dedno obolenje teh bolnikov. Družine z dednimi 
boleznimi. 

Oblika in 
sestava 
družine. 

 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
2 – 6, 8 - 
10 
 
 

S2 Zelo različno. Večinoma mogoče res prevzemajo, večji odstotek skrbi ali 
pa zaskrbljenosti mame, več iščejo informacije in tako naprej. Ampak 
drugače pa tudi hodijo samo očetje na govorilne ure. Potem, bolj je v smislu 
tega, da mogoče celo niso navajeni tega, v tistemu ane kaj lahko zahtevajo. 
Bom rekla recimo, tudi svetovalna storitev kolikor je fajn, nekega velikega 
odziva s strani staršev pa tudi ni, v smislu, tudi če imajo možnost ane, ni 
tistega interesa, ali da ti napišejo vprašanja, ali da pride k tebi. Ni še to 
praksa utečena. 

Brez interesa in 
odzivnosti. 
 
Mati v vlogi iskanja 
informacij o PP in 
storitvah pomoči.  
 
Neodzivnost DOPP na 
svetovalno storitev. 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
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S3 Zdaj to so kar tak, bi jaz rekla, kar veliko je tak, po pripovedovanju staršev 
so to družine v bistvu, ki so bile na samem začetku, ko je bilo prvo 
razočaranje, da tvoj otrok je drugačen in ni z vsemi tistimi stvarmi, ki si jih 
želimo, da bi bil zdrav. Pri tem sprejemanju, krivdah in pri vsem tem se mi 
zdi da, zelo veliko je bilo zapuščanja. Veliko pa je tudi takih, ki so zmogle 
zdržati ta pritisk, imamo pa tudi takšne, kjer so že umrli, eden izmed 
staršev. Mi smo mogoče malo bolj specifični in so umrli in je ostal en sam in 
to soočenje s to spremembo, s smrtjo. 

Razočaranje. 
Občutki krivde. 
 
Razdružitev DOPP.  
 
Podpora pri soočanju z 
minljivostjo. 

Občutja 
družine. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Potrebe 
DOPPe. 

 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPP 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
4, 9 
 
 
 

S4 Gibalno ovirane osebe. Avtista smo imeli tudi, pa enega 
takoimenovanega endigo otroka, je bil vključen v psihiatrični tretman. Ne bi 
mogla reči, da so samo enostarševske, včasih pa zaradi tozadevne 
problematike, se tudi zgodi, da je zakonec obupal in da je ostala sama 
mama s tem. Gotovo je to za tako družino, zelo, pač jo ublažiš kolikor jo 
pač moreš. Mislim, pa da ni pravila. Ampak poznam pa res, ker zdaj, bi 
rekla, kar trije so primeri, ko nisem veliko premišljevala, ko je enemu starš 
umrl, dva pa enostavno nista zmogla in je mama ostala sama. Moram reči, 
da se tudi zgodi, veliko je manj kvalificiranih. So invalidne osebe s priznanim 
statusom invalidnosti, kar potegne za to tudi slabšo zaposljivost ali majhne 
prejemke iz invalidskega zavarovanja, tudi take stvari. Ampak imeli smo tudi 
nekaj primerov, ko so bili ljudje z visoko izobrazbo, ko so imeli po 30 ali več 
let na določenih položajih ali delavnih mestih in so izgubili službo. Tem 
družinam smo pa z eno posebno občutljivostjo mogli stati ob strani, da 
smo jih dobesedno nekako prevedrili, da so lahko uveljavili kakšne 
pravico iz minulega dela. Ker so bili tudi suicidalni, obupani do konca, 
posebej smo to opazili pri moških prosilcih, ki veljajo v družbi kot tisti, ki za 
družino materialno poskrbijo, in so bili tam strašno hendikepirani in potrti, 
da so razmišljali o najhujšem. In smo imeli tukaj dva taka primera se 
spomnem konkretno, ko sem imela jaz, ko smo 5 let je trajal tukaj. Enemu 
smo celo izven Karitasa uspeli zagotoviti delovno mesto, kjer je potem še 
preostali čas dopolnil tam, nekvalificirano sicer, ampak je bil presrečen da je 
lahko delal. In tukaj smo mu materialno še pomagal. Drugi je pa pri nas 
dobival pomoč in zelo veliko mu je pomenila ta pomoč, da je vedel kadarkoli 
bi rabil pomoč, da lahko se oglasi pri nas, čeprav v materialnem smislu naša 
pomoč ni tko velika, ne rešuje, je pač dodatek k tistim pomoč, ki jih država 
ima na razpolaga za take ljudi. Ampak jim zelo veliko ta občutek pomeni, da 
lahko prihajajo.  

Gibalna oviranost. 
Avtizem. Endigo otrok. 
 
Enostarševske 
družine.  
Družine v stiski. 
 
Trajna skrbnost 
matere za družino. 
 
Obupanje. 
Samomorilna 
nagnenja. 
Potrtost. 
 
Stalna razpoložljivost 
strokovnega delavca. 
 
Slaba zaposljivost 
oseb s posebnimi 
potrebami. 
 
Psihološka podpora in 
svetovanje. 
Pomoč pri 
zaposlovanju. 
Materialna pomoč. 
 
 
 
 

PP otroka. 
Oblika in 
sestava 
družine. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Občutja 
družine. 
Potrebne 
spremembe. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S5 Ja zelo odvisno. So družine na primer, ki imajo več otrok, pa imajo v tej 
družini mogoče vsi otroci odločbo s posebnimi potrebami, drugje gre 
mogoče samo za enega otroka, mogoče najmlajši otrok, pa so trije, štirje 
brez teh težav. Vem da večkrat razlagajo starši, da so te težave nastopile ali 
mogoče s starostjo, ko so imeli tega otroka mogoče že v bolj zrelih letih, 
tam 40 in več. Določeni starši vem da so opisovali, da so imeli težko 
nosečnost, da so imeli težek porod, in potem te zadeve pogojujejo s tem. 
Spet druge, pri drugih družinah... Poznamo eno družino, ko ima pet fantov, 
pet sinov in so v bistvu vsi s posebnimi potrebami, pet. Zdaj je najstarejši že 
čez 20 star, najmlajši je mogoče, koliko pa je, se ravno dogovarjajo za 
Zavod da bo šel, ampak jih je pet. In ta mama je zelo težko zmogla vse te 
stvari. 

Starejši starši OPP. 
Družine z več OPP. 
Preobremenjenost 
matere pri skrbi 
DOPP. 
 
 
 

Oblika in 
sestava 
družine. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

S6 Zdaj je del družine, ki imajo realne probleme kakor sem ti rekla in imajo 
realno drugačne otroke in se tudi trudijo in. Potem so pa te tovrstne družine, 
ki jih je tudi kar veliko, ki bi pa, ki smatrajo to odločbo kakor neko 
krajšnico, kot lažjo pot do, privilegij do določenega, ali je to vpis na 
srednjo šolo… Tako no, tako da različni so, ne morem zdaj generalizirat.  

Odločba kot sredstvo 
pridobitve privilegijev. 

Potrebne 
spremembe. 

S7 / / / 
S8 Ja večinoma so ljubeče, večinoma se trudijo in otrok, si želijo dobro za 

otroka, večinoma nimam. Imajo pa kakšne družine drugačne predstave o 
tem, kaj je čisto dobro za njegovega, njihovega otroka, kakor vresnici 
je.  

Ljubeznive in skrbne 
družine. 
Nemoč zaznave 
ustreznih potreb OPP. 

Oblika in 
sestava 
družine. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 

S9 Čisto različne. Čisto različne, od ločenih staršev, v katerem je, ne vem, 
mama za vse na primer, pa je verjamem težko sploh z otrokom v osmem 
razredu, ki je najstnik. Do družin, ki sodelujejo, ki so vse pripravljene 
naresti, do družin ki v bistvu zavračajo tovrstno pomoč in se to odraža 
tudi v tem, kako sprejema otrok to pomoč v samem odnosu, potem med 
mano in tem otrokom ni potem neke energije. Čisto različne družine no.  

Tradicionalna družina. 
Enostarševska družina 
z materjo. 
Razpad družin. 
Zavračanje pomoči. 
 

Oblika in 
sestava 
družine. 
Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 

S10 V večini so to zelo ponižne družine. Ne glede na njihov status, lahko so 
visoko situirane, običajno so ljudje, ki dejansko že navzven izkazujejo 
stisko in kličejo po pomoči.  

Ponižne. 
V stiski. 
Klic po pomoči. 
 

Oblika in 
sestava 
družine. 

 
 

VS21: Kako starši/skrbniki OPP sodelujejo z vami?   
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 

Združevan
je 
sorodnih 
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kategorije 
(1.raven) 

pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Čisto korektno. Zdaj včasih že vnaprej kaj vejo in povejo, pa povprašajo, 
včasih pa se jim v bistvu predstavi bolezen. 

Korektnost. 
 
Iskanje informacij in 
rešitev. Predstavitev 
PP. 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 5 – 7, 
9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
10 

S2 Jaz bi si želela več odzivnosti. Mislim, da dokler stvari tečejo lepo in bi 
rekla, vodijo k nekemu napredku in to ne vpliva na ocene, do takrat v 
bistvu vse mirno je bilo. Tukaj bi jaz rabila, pogrešam feedback staršev 
recimo ane, da pridejo pogledat, da pridejo vprašati, da tudi takrat ko je 
dobro, da se v bistvu tudi na ta način nekako okrepijo ane. Večina reakcij je 
takrat, ko so slabe ocene, takrat, ko se nekje zaustavi. Zelo tak kisel priokus 
ima to, v smislu nekega pogojevanja pri ocenah. Moram reči, zelo dober 
odnos, ampak največ reakcij je takrat iz njihove strani.  

Neodzivnost staršev 
OPP se veča z 
uspešnostjo OPP. Ne 
dajejo povratnih 
informacij o uspešnosti 
storitve. 
 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 

S3 / / / 
S4 / / / 
S5 Ja vem da ta družina je šla, mislim je dobila vse te oblike pomoči, kar je 

pri nas lahko. Tudi je šla na počitnice družin. Vem da so tudi parkrat bili 
otroci sami poslani na počitnice, tudi tako da so se tudi starši malo 
razbremenili. Ker ponavadi se zgodi, pravijo da te redne kolonije ali pa tako 
jih kar ne vzamejo, ko razložijo pa povejo za kakšne težave gre, vsaj takrat. 
In so bili kar problemi. Še za enega drugega fanta vem, ki je bil tako zelo 
hiperaktiven in vse, da so ga nazaj poslali, pa je tu pri nas šel v ta program, 
da vsaj malo zaužil, po eni strani da se je mama malo razbremenila, po drugi 
strani pa da je on bil v družbi svojih vrstnikov, tako.  

Maksimalna pomoč. 
Počitnice za otroke in 
DOPP. Razbremenitev 
DOPP. Spodbujanje 
vključevanja v družbo. 
 
 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
 

S6 Jaz mislim da so zelo željni informacij in sodelovanja. Sej pravim, to je 
neke take vrste odnos, ki se stke z leti, ker dejansko, ker dejansko se 
srečujemo v bistvu leta. In tudi jaz vidim, ko kako je potem, ko recimo pač 
v svoji karieri kot jaz da zamenjaš delovno mesto in ko jim pač 
sporočiš. In jaz moram reči, da zelo veliko staršev se je pripravljenih 
pač odpeljati malo dlje, pa ostati recimo v tem nekako, da. Ker s tolikimi 
leti, saj pravim, navežeš neke vrste, neko vrste zaupanje, se spoznaš in veš, 
nekako tako, da je potem tudi ta razdalja ane.  

Željni informacij. 
Sodelovanje in 
zaupanje strokovnim 
delavcem.  
Zadovoljna DOPP 
sledi službenim 
premikom strokovnega 
delavca. 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 
 

S7 Sem. Jaz mislim, da starši so kar uredu. Jaz njih tudi moram razumeti, ker 
oni so čustveno vpleteni. Tako da starši sodelujejo, ko rabijo pomoč 
sodelujejo, logično. Ker name, mislim na šolsko svetovalno službo se oni 
obrnejo, ko rabijo pomoč, ne obrnejo se ko imajo kaj za pohvaliti. 

Čustveno odzivanje. 
Intenziteta sodelovanja 
se veča z 
neuresničenimi 
potrebami. 

S8 Ja večinoma no, jaz mislim, da so večinoma zadovoljni, tako no, nimam 
kakšnih… 

Zadovoljstvo DOPP. Potrebne 
spremembe 

S9 Ne sodelujejo dovolj. Želela bi si, da dejansko smo mesečno v stiku, da se 
zanimajo za delo. Ne da pridejo ne vem na govorilne ure, ki so vsak mesec, 
če je samo pisna prošnja, no tako. Ker se zelo redko starš sam od sebe 
odzove, pa pride vprašat »Kako pa je, v čem je pa težava, kaj bi pa mi 
doma mogoče lahko naredili? Jaz sem pa to pa to opazil. Jaz pa 
predlagam, ne vem, da bi tako pa tako, kaj pa vi mislite?«. Tega ni no, te 
komunikacije sploh.  

Premalo sodelujejo. 
Brez povratnih 
informacij o uspešnosti 
porabljene storitve.  
Ne sodelujejo pri 
načrtovanju pomoči. 
 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

S10 Ja na nek način vidiš, da so v stiski in da so na nek način zagrenjeni, 
morda celo na moment bolj energični, včasih tudi delček nasilja noter, 
ampak vse to mi pove, da je verjetno v družini stiska in problem. In 
pričakujejo takojšnje rešitve, kar pa seveda ni mogoče.  

Stiska. Zagrenjenost. 
Nasilnost. 
Pričakovanje takojšnjih 
rešitev. 

Občutja 
družine. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

 
 

VS22: Kaj DOPP pričakujejo od vas?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Ja zdaj je tako, kakšne v bistvu nič. Spet je odvisno kaj rabijo. Tiste, ki zelo 
zelo veliko rabijo, tisti so sigurno razočarani, ker država ne nudi vsega, od 
nege na domu ipd. Če pa imajo malo težav, so pa večinoma zadovoljni. 

Nekatere brez 
pričakovanj. 
Več nege na domu. 
 
Razočaranje. 

Potrebe 
DOPP. 
Občutja 
družine. 
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S2 Aha, pričakovanja so zelo različna, odvisno kako jim to tudi razložijo že v 
osnovi, tam ko dobijo to odločbo. In večinoma pričakujejo neke inštrukcije, 
tako da je kar potrebno nekaj časa v bistvu. In to je tisti prvi kontakt. Mogoče 
je tudi recimo ta neka neodzivnost v smislu, da ti zaupajo. Ne vem, ne 
znam tega še tako opredeliti. Da pelješ pravilno, mogoče da si na začetku 
dosti dobro pojasnil ane. Recimo jaz vsakemu pojasnim, da to niso 
inštrukcije, pojasnim v bistvu na čem bom jaz delala v okviru določenega 
predmeta, ker DSP se izvaja le v okviru, po urniku in tako naprej. To ni nekaj 
ob pouku, ampak je pa to, da sprejmejo to in tudi vidijo, če se DSP izvaja na 
način inštrukcij ni dolgoročnega napredka, sploh pri osebah s hudimi 
oblikami primanjkljaja. 

Pojasnitev storitev 
pomoči.  
 
Opredelitev konkretne 
pomoči od metode 
dela do ciljev. 
 
Neodzivnost. 
Zaupanje. 
 
Neustrezna pomoč ne 
prinese napredka 
OPP. 
 
 

Potrebe 
DOPP. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
1 – 3, 5 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
2, 4, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
2 
 
 
 
 
 
 

S3 Občutek imam, da pričakujejo to, da jih sprejemam in da ohranjam te 
njihove lastnosti, ki so jih pridobili v času šolanja, da jim poskušam jaz pač 
pripraviti, organizirati te stvari v VDC tako, da bodo te sposobnosti in 
zmožnosti, čim dlje časa ohranjene. 

Strokovni delavci 
sprejemajo DOPP. 
Organizacija pomoči. 
Krepitev pozitivnih 
področij OPP. 

Potrebe 
DOPP. 

S4 Jah veste kaj, njihova pričakovanja so taka. Vejo, ker mi obstajamo v tem 
slovenskem prostoru več že kot 25 let. In oni vedo, da pri nas lahko dobijo 
pomoč v obleki, v hrani in da vsak trenutek vedno so tudi naročeni na 
določene termine, na določena časovna obdobja, da je kontinuirana ta 
pomoč, in vejo da takrat tukaj da jim posvetimo svoj čas, jim 
prisluhnemo. Pridejo z različnimi problemi, zato svetovalna storitev. In 
dostikrat pridejo tudi, ko recimo pridobijo pravico do ene druge oblike, do 
pokojnine invalidske, se še oglasijo in pravijo »Ali lahko pridemo še malo, če 
bomo kdaj potrebovali še na kakšen pogovor, pa tako?« Mislim, vedo, da 
tukaj lahko in mi jih zmeraj sprejmemo. 

Materialna pomoč. 
Občutek sprejetosti. 
Načrtovanje s termini 
obravnav. 
Kontinuirana pomoč. 
Posluh DOPP. 
Svetovalna storitev. 
Informiranje o pravicah 
in storitvah pomoči.  

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S5 Se mi zdi da družine ravno kakšne takšne posebne pomoči ali pa obravnave 
znotraj ne potrebujejo, ko pridejo k nam. Verjetno to potem pri drugih dobijo 
prav tako strokovno, konkretno. Pri nas bolj pridejo zaradi teh težav, ki jih 
imajo oni doma, ali v okolici, nerazumevanja, ali okolice do tega, o teh 
zadevah se mi bolj pogovarjamo, predelujejo in se s tem ukvarjamo, bolj 
socialno-družbeno plat družin, kot pa samo vezano na konkretno bolezen in 
stanje otroka. 

Strokovna in konkretna 
obravnava. 
 
Odprava 
stigmatizacije. 
Krepitev vključevanja. 
Reševanje družinskih 
konfliktov. 
 

Potrebe 
DOPP. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S6 Mislim, pričakovanja jasna, ne vem kakšna so. Pričakovanja so, da jim 
bomo razložili zakaj ima njihov otrok PP in da bomo jim lahko pomagali 
to preobrniti. Žal pa realnost ni vedno taka. Včasih pač, celo velikokrat, ali 
niti ne pridemo, ne znamo razložiti, z vsem suportom, se pravi z vsemi 
možnostmi, tudi drugih in mene in tako, pa ne znamo vedno, mislim, tako. Ne 
vem. 

Razjasnitev vzrokov 
PP. 
Krepitev napredka 
OPP. 
 
 

Potrebe 
DOPP. 
 

S7 Aha, pričakovanja. Oni pričakujejo od mene najbrž, da bojo uslišani, jaz pa 
enako in obratno.  

Biti uslišan. 
Biti uslišan. 

Potrebe 
DOPP. 
Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 

S8 Ja to da, prvič to, da jim dam informacije, kako najlažje tudi doma 
pomagati, najbolj pogosto me to, je to prva stvar, kar je logično, kako doma, 
na kakšen način in katere strategije lahko doma uporabljajo, to je najbolj 
pogosto. Pa mogoče tudi včasih kako otroka vključiti v družbo drugih pa 
tako, napotke iz tega.  

Informiranje o način 
načinih domače 
oskrbe otroka. 
Vključevanje OPP v 
družbo. 

Potrebe 
DOPP. 

S9 Ja, da bo otrok…V večini primerov, zdaj govorim recimo v 90%, ko otrok dobi 
na primer to pomoč pa odločbo, sem jaz tista neka čarobna palčka, ki bo 
vse to popravila in bo njihov otrok v šoli blestel, ne bo več težav. Oni v 
bistvu velikokrat dvignejo roke »Ker saj ima v šoli pomoč, zdaj pa 
delajte z njim, da bo znal !«. Tako da. 

Znanje strokovnega 
delavca in izkušnje 
tvorijo posebno moč, ki 
odpravlja PP. 
Strokovni delavec je 
odgovoren za 
napredek otroka. 
 
Odmik staršev. 
Prelaganje starševske 
odgovornosti 
na strokovne.  

Potrebe 
DOPP. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

S10 In pričakujejo takojšnje rešitve, kar pa seveda ni mogoče. Takojšnje rešitve. Potrebe 
DOPP. 

 
 

VS23: Kaj vi pričakujete od družin z OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka 
 

Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 
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S1 Jaz mislim, da mi tudi nismo tisti naslov, kamor bi se morali obračati zaradi 
tega. Če rabijo recimo kakšno potrdilo, ali kakšen opis bolezni ali kaj 
takega, jim tudi naredimo. Vem da na pediatriji gredo zdravniki tudi na 
šole, ali pa na Zavode, samo pri nas tega ni, razen če bi prosili.  

Potrdila o PP otroka. 
Ni mreženja z 
zunanjimi institucijami. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 

 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 7 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
4, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7 

S2 Zdaj čisto odvisno. Pomembno se mi zdi, da ne idealizirajo ali da se spet 
ne vrtijo v nekih začrtanih ciljih, ampak da ga sprejmejo in da iščemo 
skupaj rešitve. 

Realna pričakovanja 
DOPP o napredku 
OPP. 
Prilagajanje ciljev 
zmožnostim in 
potrebam OPP. 
Sprejetje OPP. 
Skupno sodelovanje in 
iskanje rešitev. 

Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 

S3 / / / 
S4 Ne, veseli smo, če jim lahko pomagamo. Jaz mislim, kdor se je usmeril v en 

takšen poklic, je že imel eno to svojo orientacijo, en občutek do tega in vesel 
si, če lahko pomagaš, vesel si če lahko omiliš kakšno stisko. 

Občutek in veselje za 
delo z OPP. 
Blaženje stisk DOPP. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 

S5 / / / 
S6 / / / 
S7 Aha, pričakovanja. Oni pričakujejo od mene najbrž, da bojo uslišani, jaz pa 

enako in obratno. 
Biti slišan. 
Biti slišan. 

Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 
Potrebe 
DOPP. 

S8 Ja da se bodo tudi oni teh napotkov, ali pa te vaje da bodo redno 
izvajali doma. Pa tko no, to.  

Držanje dogovorov. 
Upoštevanje navodil 
pomoči OPP v 
domačem okolju. 

Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 

S9 Jaz pa v bistvu od njih pričakujem sodelovanje, pa po določenem sistemu 
da delamo, po določenih strategijah da se držijo doma, da je v bistvu 
neko redno delo tudi iz njihove strani, da se otrok navadi tega enega v 
bistvu dela, kako so lahko rezultati. Jaz lahko podam neke stvari, po katerih 
se lahko dela in se otroku olajša, ampak če ni rednega dela ne doma, ne 
mogoče v razredu pri drugih učiteljih, enega rezultata ne more biti.  

Sodelovanje. 
Sledenje načrtu 
obravnave OPP. 
Upoštevanje 
dogovorov. 
 
Praktični prikaz dela z 
OPP v domačem 
okolju. 
 
Brez domačega dela z 
OPP po navodilih 
strokovna OPP ne 
napreduje. 

Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 

S10 Pričakujem zaupanje, prvo to. Pričakujem zaupni odnos, zaupni odnos in pa 
pravzaprav to, da iz zaupanja sledi to, da se držijo nekega našega načrta, 
ki smo ga skupaj zapisali.  

Zaupanje. 
Skupno oblikovanje 
načrta. 
Upoštevanje načrta. 

Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 

 
 

VS24: Na kakšen način po vašem mnenju družba sprejema DOPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Po mojem spet odvisno kaj imajo. Nekaj kar je…kaj pa vem, verjetno se še 
zmeraj neki predsodki pred kakšnimi določenimi boleznimi. Verjetno v 
eni taki zreli družbi pa verjetno ne. 

Predsodki pred 
posebnimi potrebami. 
Družba sprejema 
drugačnost. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 

 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1 – 3, 5 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 2, 4,10  
 
 

S2 Če ima nekdo disleksijo niti ne vejo ane, je toleranca veliko višja kolikor 
je, ne vem, pri nekomu ki ima vedenjske težave in je zato moteč in ne 
vem, še mogoče z vedenjem ogroža koga, tam je toleranca veliko nižja in 
tudi sprejemanje teh družin. Ampak generalno bi rekla, da je spet tukaj ta 
faktor kolikor so v redni osnovni šoli strokovnjaki vključeni v ta dialog. 
Recimo če se tega staršem ne pojasni, če se jih ne seznani, potem je odziv v 
negativno smer večji ane, če so oni seznanjeni in tako naprej, moram reči da 
je toleranca lahko zelo visoka. Ampak je pa tudi tako, pričakujejo se neki 
rezultati, ne samo v smislu toleriram, ker si drugačen in lahko počneš kar si ti 
izmisliš. Mislim, da je zelo pomembno, da se recimo opredelijo cilji, 
določijo roki kdaj bi bilo kaj vidno, da se sproti obvešča starše, tudi 
drugih otrok.  

Toleranca do manj 
vidnih PP. Potreba po 
seznanitvi družbe o 
PP. 
 
Ni tolerance do vidnih 
PP. 
 
Opredelitev ciljev in 
stalnost evalvacij. 
Dialog med 
strokovnimi delavci 
DOPP in družbo. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. Potrebne 
spremembe. 
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S3 Jaz imam občutek, da je družba kar sprejela te stvari, da ni, ne vem, pač. 
Mi kar veliko delamo na tej socializaciji. Gremo zelo veliko ven, veliko 
probamo delati na tej socialni mreži. Jaz v teh 16 letih nisem naletela na 
stigmo. 

Družba sprejema 
OPP. 
Krepitev socialne 
mreže. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
8, 9 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
8, 10 

S4 Zelo različno. Mislim, da je premalo o tem osveščanja in pa da imamo 
premalo tudi tega občutka za te ljudi in pa tudi tega, da na konec koncev 
vsak izmed nas se lahko znajde v tej situaciji, tako ali drugače. 

Premalo osveščanja o 
OPP. 
Manjko človečnosti in 
empatije. 

Potrebne 
spremembe. 

S5 Zdaj čisto odvisno, za kakšno gre. Na primer se nam je včasih zgodilo v 
Portorožu, ko smo prišli s kakšnimi otroki oziroma z družino, da so se 
na plaži odmaknili, ali pa jih ni bilo b vodi takrat ko smo mi bili, da se ne 
bojo kaj nalezli ali pa okužili kaj od koga ali pa kaj tako. Se mi zdi da je 
družba mogoče še za določene potrebe še premalo informirana, premalo 
pozna. 

Družbeni predsodki 
zaradi nepoznavanja 
OPP. 
Izolacija družbe pred 
OPP. 
Družba premalo 
informirana o PP. 

 
 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

S6 Ja velikokrat, jaz mislim da velikokrat s strahom. Sploh ko vidijo recimo 
nekega otroka, recimo kaj jaz vem, imam veliko izkušenj z otroci s 
cerebralno paralizo, kjer so nekateri lahko zelo gibalno ovirani in 
pravzaprav so, nimajo intelektualnih motenj. Imajo pač nezmožnost to 
skomunicirat. Jaz mislim, da pri, da v naši družbi še velikokrat gledajo na njih 
na neke, ne vem, kot neke zombije da ne rečem. Grdo rečeno, ampak pač 
tako. Jaz mislim da je veliko strahu zaradi, zaradi neznanja, 
nepoznavanja, predsodkov recimo. 

Strah pred 
drugačnostjo. 
Strah pred vidnimi 
oblikami PP. 
Predsodki zaradi 
neznanja in 
neinformiranosti. 

S7 Jah zdaj se mi zdi, glede na to, da je tak porast teh otrok s posebnimi 
potrebami, tako mislim da tudi očitno ane, odnos družbe do njih dosti je 
dosti pozitiven. No, pustimo te težje motnje v duševnem razvoju, kjer 
imajo najbrž ljudje še zmeraj ful predsodke in tako naprej, pa kar se vidi 
navzven. Se mi zdi tukaj da stvari, ki se vidijo, ali je to invalidnost, ali motnja 
v duševnem razvoju, tukaj mislim da družba je še dosti, se še zmeraj se 
zapiramo in tako naprej. Načeloma pa tili neki primanjkljaji in tako naprej, se 
mi zdi, da je to kar dosti uveljavljeno. Zato ker nimajo sploh problema starši s 
tem, da bi za korist svojega otroka priglasili za, ne vem, s primanjkljaji z 
motnjo in tako naprej.  

Rast PP krepi 
družbeno sprejemanje. 
DOPP s sprejemanjem 
OPP povečuje 
družbeno sprejemanje. 
 
Predsodki pred vidnimi 
in težjimi oblikami . 
Zaprtost družbe. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

S8 Mogoče ne no, odvisno no, včasih se mi zdi, da ne. Enkrat, ne vem, par let 
nazaj me je zelo razžalostilo, ne vem, ko se je v Kamniku poleg osnovne šole 
27. julija odprl vrtec, pač Montesori vrtec, podružnica vrtca v Kamniku. So 
nekateri starši rekli »ne, tja pa ne bomo vpisali svojega otroka, ker je ta 
vrtec poleg šole, kjer so otroci s posebnimi potrebami«. Takrat se mi je 
zdelo, da smo še vedno zelo daleč in zelo netolerantna družba no. Moram pa 
reči, da mi je všeč, da ko imam otroka z Downovim sindromom, mislim ne jaz 
no, ampak v obravnavi delam z njim. On je že od 1. leta vključen v redni 
oddelek vrtca. In tisti starši ga pa sprejemajo. In tudi mama je imela to, je bil 
njen največji strah, kako ga bodo v bistvu drugi sprejeli, otroci, in kako ga 
bodo starši in tudi njo, kako bodo gledali. Je bil to njen res takrat, zelo 
največji strah, ampak so ga zelo zelo dobro sprejeli. Takrat mi smo imeli 
takrat timske sestanke veliko z ravnateljico, pa je ona mislim da takrat 
povedala staršem enkrat. Smo imeli potem tako, če bo potreba po tem. 
Potem se je pokazalo v skupini, ne vem, ko so bili otroci ene tri, štiri leta 
stari, prej je bilo vse v redu, so pa potrebovali zlasti fantje so začeli malo, so 
pa potrebovali večkrat, da je vzgojiteljica v bistvu bila tudi s skupino, pa da je 
pripravila in da so se pogovarjali o tem, razne slikanice in tako. V bistvu so 
se veliko pogovarjali, veliko je bilo pogovarjanja z drugimi otroki.  

Umik družbe pred 
DOPP. 
 
Seznanitev in 
vzgajanje sprejemanja 
drugačnosti v rednih 
programih vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Strah pred 
nesprejemanjem. 
 
Timski sestanki. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Občutja 
družine. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 

S9 Bi rekla, da v polovici primerov so starši še vedno tako, zelo negativno to 
jemljejo. Kljub temu da, tudi če bo otrok imel odločbo zdaj v osnovni 
šoli v rednem programu, se to nikjer ne bo videlo na zunaj, da mu bo 
mogoče to celo koristilo. Tega v bistvu nekako ne sprejemajo. Tako da se 
bodo raje na nek način matrali z njim pa inštrukcije plačevali pa nekako tega 
ne sprejmejo in posledično se to na otroku odraža. Dostikrat se zgodi, da ne 
uspe in so krivi učitelji, ne vem »So krivi učitelji, ta učitelj ni v redu«, pa ne 
vem, je prišlo tudi do menjave specialnih pedagogov, ker ne vem, ni bilo 
ustreznosti. Tako no, opazi se tudi na otroku kako dojema vse to skupaj. 
Se mi zdi, da otrok ne zna sprejeti sam sebe »tak sem, mogoče mi to ne 
gre, v drugih stvareh sem pa dober«, da s tem ni nič narobe, ampak da v 
bistvu išče potem krivca povsod drugje, samo v tem svojem odnosu pač ne. 
Bom rekla, da je čisto odvisno od posameznika. Še vedno je, ne vem, se mi 
zdi da o tem se ne govori toliko. Zdaj, če smo v šoli, da imajo kakšnega 
takšnega učenca oziroma verjetno v družini, ne vem, se drugače to sprejema 
in ni to nič takega, zdaj pa nekdo, s katerim se niti ni govorili, pa starši imajo 
mogoče negativno mnenje oziroma celo govorijo »Z njim se pa ne smeš 
družit«. Se mi zdi da negativnost se potem prenaša. Tako da družba ne, še 
ni toliko odprta. Radi sicer priskočimo na pomoč če je treba, da bi pa to 
sprejeli kot nekaj vsakdanjega, pa mislim da ne.  

DOPP ne sprejema PP 
otroka. Negativen 
odnos do odločbe ker 
DOPP zaznamuje. 
OPP brez podpore 
DOPP ne zmore 
razumeti samega 
sebe.  
 
Iskanje krivde za OPP 
v okolici. 
 
 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Občutja 
družine. 
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S10 Mislim, da vse bolj. Da ni primerjave današnjega dne z dvajset let nazaj. 
Še vedno pa je premalo, ker nas starši velikokrat naučijo stvari, ki jih je 
pokazala njihova domača praksa, strokovni delavci pa nismo kos 
vsemu, zato ker se šlepamo na izobraževanjih, ker ni denarja za 
izobraževanje oziroma za napotitev na izobraževanje.  

Družba je z leti vse 
bolj odprta do OPP. 
DOPP s primeri 
domače dobre prakse 
izobražuje strokovne 
delavce. 
Premalo izobraževanj 
za strokovne. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
Potrebne 
spremembe. 

 
 

VS25: Na katere načine se DOPP lahko vključujejo v družbo?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 / / /  
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
2 – 4, 6 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
5 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
5 

S2 Mislim, da se vključujejo, da ni tako, da bi jih družba na splošno zavračala.  Uspešna. Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 

S3 Takoj v bistvu, na začetku jim seveda malo mi pomagamo pri teh stvareh, 
tako da jim v VDC najprej omogočamo aktivnosti, ki so pač, ne vem, 
sprejemljive. Zdaj sprejemljive, ki pač so pisane na njihovo željo, v stvari v 
kateri se želijo preizkusiti. Tako da res imamo eno široko mrežo prostočasnih 
aktivnosti, ki se pač imenujejo. Tako da jim res ponudimo celo paleto 
različnih možnosti, od gledaliških delavnic, pevskega zbora, vsak dan je 
telovadba, delamo terapijo z psi. Res imamo ogromno stvari, od kaj imamo 
še, res ogromno različen spekter plesne delavnice. Boča je recimo ena taka, 
ki res krepi občutek lastne vrednosti in se potrjujejo v tem. Tako da 
ogromno imamo najprej na tem nivoju, potem pa probamo odpirati naprej. 
Zdaj Ljubljana je tukaj res, zdaj jaz sem bila včasih na Ptuju, v ptujskem 
VDC, ki je glede tega bil zelo okoren recimo, glede vozov recimo. 
Ljubljana je tudi arhitektonsko vedno bolj urejena, tako da res lahko 
rečemo da je prestolnica, tudi v primerjavi recimo z drugimi večjimi mesti. 
Tako da naši imajo imajo glede tega možnosti, in so večinoma mentalno 
čisto ok, lahko grejo ven, lahko grejo na avtobus, lahko pokličejo taksi. V 
Ljubljani je delovanje taksi službe recimo z vozičkom in imajo lahko neko 
samostojno življenje in lahko širijo mrežo, lahko grejo v gledališče, lahko v 
kino, lahko grejo v opero. Vse možnosti imajo in se lahko udeležujejo. Lahko 
hodijo v knjižnico.  

Dejavnosti 
vključevanja.  
Gibalne dejavnosti. 
Kulturne dejavnosti. 
Terapije s psi. 
Dejavnosti krepitve 
pozitivne samopodobe 
in močnih področij. 
 
Izven prestolnice je 
premalo pripomočkov 
in prilagoditev za OPP. 
 
Prestolnica ima 
prilagojena javna 
prevozna sredstva za 
OPP in malo 
arhitektonskih ovir.  
 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 
 

S4 Jaz mislim, da tem družinam zelo veliko pomenijo ta druženja, ki jih 
imajo. Zelo različne te oblike so. Jaz poznam Vero in luč, kjer zelo najdejo ti 
otroci in starši svoje mesto in imajo organizirana letovanja in vse te 
dejavnosti. In pa je, za to konkretno vem, ker tam v mojem okolju taka 
skupina deluje. In, no to je župnijsko okolje in vem, da so parkrat, delujejo v 
okviru župnije in so tam lepo sprejeti in parkrat so širšemu občestvu so oni 
glavni, predstavljeni in moram reči, da takrat vsi komaj čakamo na to, ker so 
tako prisrčni, da se tako nekako vključujejo v širše okolje v družbo, da se 
jim da ta občutek da so enakovredni, sprejeti, da imajo svoje 
dostojanstvo, svoje mesto, da jih imamo radi preprosto.  

Medsebojna druženja 
DOPP. Verske 
skupnosti krepijo 
dostojanstvo, občutek 
sprejetosti in 
spodbujajo 
vključevanje DOPP v 
družbo in informirajo 
družbo o OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 
 

S5 Večkrat se zgodi, da starši pravijo, da so tudi zelo utrujeni od vsega tega. 
Sploh če imajo dva, tri otroke, da je zelo težko in tudi sami ne zmorejo tega. 
Mogoče v zvezi s tem, da bi se jih malo razbremenili v takih stvareh, ali da 
bi se kakšno varstvo za njih omogočilo, ali pa da bi bila bolj kakšna 
društva. Saj vem da obstajajo no. Mogoče bolj v tem smislu tudi, da se 
starše tudi razbremeni. Ne pa da se otroku pomaga, kako bolj naprej 
napreduje, ampak mogoče tudi tako da se razbremeni starše v določenih… 

Utrujenost. Nemoč. 
Preobremenjenost. 
 
Občasno varstvo OPP 
za razbremenitev 
dinamike DOPP. 
Društva za varstvo 
OPP po potrebi. 

Občutja 
družine. 
Potrebne 
spremembe.  

S6 Jaz mislim da, in tudi tukaj vidim veliko teh pozitivnih izkušenj, ki nekako 
dejansko situacijo lahko sprejmejo takšno kot je. Da ob pomoči, saj 
pravim, da vidijo tiste pozitivne stvari in potem dejansko funkcionirajo 
kot normalne družine. Oni nekako niti, niti ne, ne vidijo tega, bom rekla, teh 
PP ne dajo tako a veste, da reče »Veste, jaz imam otroka s posebnimi 
potrebami:« Njim se zdi to nekaj normalnega. In dejansko se tudi lahko na ta 
način vključujejo. Saj pravim, je še vedno nekih predsodkov veliko, ali pa 
po drugi strani pomilovanja. Ampak jaz mislim da ti starši si želijo ene 
enakovredne obravnave, v tem smislu. In to se povečini z leti pri neki taki 
statični motnji pride. Saj pravim, imamo zelo različno. Nek problem je pri 
nekih nevrodegenerativnih.  

DOPP sprejme PP. 
Pokončna in pozitivna 
drža DOPP.  
 
Predsodki in 
pomilovanje OPP. 
 
Enakovredna 
obravnava. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Potrebe 
DOPP. 
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S7 Ker oni imajo itak, če imajo res otroke s posebnimi potrebami, imajo itak tako 
borbe in tako vsak dan. Da ga pač vključujejo v te razne socialne 
aktivnosti, ki jih otrok ima, da ga ne zapirajo, da ga ne skrivajo.  

Borbenost. 
Vključevanje OPP v 
dejavnosti družbe.  
Ločenost in skrivanje 
OPP pred družbo. 

Zadovoljeva
nje potreb 
DOPP. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

S8 Ja ne vem. Jaz mislim, da more pač, da morajo, če sprejmejo otroka 
takšnega kot je, da lahko najdejo veliko načinov no. Jaz mislim, da je ena 
stvar, ki je ne bi smel, mislim, ne bi smel, da ni v redu ki jo počnejo, da se 
izolirajo. Se mi zdi, da bi mogli, da bi bilo koristno, in za otroke je koristno 
in za druge otroke, za celo družbo, da se čim več pojavljajo in da 
vidimo, da ni to en bav bav. Da se čim več vključujejo. Mogoče tudi v tej 
izven šolske, izven vrtčevske, če imajo sobotni sprehod ali pa bazarje, da se 
v te stvari poskušajo čim več vključevati.  

Izolacija DOPP. 
 
Sprejemanje OPP. 
Smotrno vključevanje 
v družbene dejavnosti. 

 
 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 

S9 Za vse oblike? Mogoče že to, sodelovanje ker je vseeno večja populacija v 
rednih osnovnih šolah. Ker te hujše oblike ki so, so v posebnih zavodih in 
druge šole nimajo tega stika z redno osnovno šolo. Mogoče s tega vidika 
no, da bi bilo, na nek način kot so hoteli inkluzijo, ampak mi zdaj ne 
izvajamo tako kot je bila zastavljena. Mogoče na ta način no, da bi se vseeno 
neka srečanja oziroma te neke stvari organizirale, da bi vsi otroci tam 
bili, pa da bi videli, da so tudi drugačni, ampak da lahko živimo skupaj.  

Nepovezanost 
različnih ravni vzgojno-
izobraževalnih 
zavodov za OPP. 
Živa inkluzija. 
Dejavnosti  
združevanja vseh 
otrok. 
Krepitev družbene 
zavesti o pomembnosti 
sobivanja vseh ljudi. 

S10 Ja recimo pristopi v razna društva. Potem so prostočasne dejavnosti, 
delavnice. Potem so letovanja otrok. 

Vključevanje v društva. 
Prostočasne 
dejavnosti. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 

 
 

VS26: Zakaj po vašem mnenju pride do izključenosti družin z OPP?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Do večje izključenosti pride sigurno pri teh, ki imajo gibalno ovirane, zelo 
motene, jih je težko pripeljat, je težko eno tako okolje dobiti. Sigurno ne 
morejo vsega narediti.  

Arhitektonske ovire.  
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1 – 5, 7 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 

S2 Neznanje. Ni informacij, hkrati pa tudi neka nemoč. Če ti ne znaš, če ne 
veš kako reagirati, če ne veš kaj se sploh dogaja, toliko večja pride ta, 
kako bi rekla, ne strah, ampak tako nesigurnost v odzivanju. 

Nevednost, nemoč in 
neinformiranost družbe 
o OPP. 
Neustrezni odzivi 
družbe. 

S3 Absolutno so bile na prvem mestu arhitektonske ovire, ki jih je pač zakon 
na neki način začel tukaj spreminjati. Ker pač vsaka javna stavba mora imeti 
dostop. Se mi zdi da je bilo to zelo ključno, ne vem katerega leta se je to 
dogajalo, ampak je bilo zelo intenzivno. In tu se je zelo veliko naredilo in tudi 
ta dostopnost na pločnikih. Ker takrat sem opazila v bistvu, kako so naši 
uporabniki v depriviligiranem položaju v primerjavi z ostalimi državljani, zato 
ker enostavno, jaz ko poganjam voziček, ampak takrat, ko v bistvu ne moreš 
gor z vozičkom, potem sem si predstavljala naše uporabnike, ki se morajo v 
bistvu še poganjati, samega sebe dvignit nazaj da pridejo gor na pločnik, tile 
z električnimi vozički sploh ne morejo, ker je tak visok recimo pločnik, se bi 
prevrnili. Hočem reči v bistvu, da se je to, skoraj vsi pločnik imajo na delu 
odprt, dostopnost na pločnik. To je bilo vse urejeno v Ljubljani. To so zdaj 
take stvari ko so nam v bistvu skoraj samoumevne postale, ampak pred leti 
tega ni bilo, deset let nazaj še tega ni bilo. To se mi zdi ta dostopnost, 
stranišča, ne vem, ja v bistvu vsa ta javna stranišča imajo za invalide, 
parkiranje….Kup enih takih stvari, takih tehničnih, ki so včasih omejevale 
vključenost.  

Dostopnost parkirišč. 
Znižani pločniki. 
Dostopnost javnih 
toalet. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 

S4 Ja jaz mislim, da to kar, ne vem, ali človek se ne poglablja, ne vem. Ne vem, 
kaj bi to bilo, da ne razmišlja o tem. To pomanjkanje enega uvida takšnega, 
se mi zdi da je. Jaz mislim, da ljudje niso zlobni, ampak enostavno nič ne 
mislijo in da se ne poglobijo v to. Ena nota manjka, takšna čisto človeška. 

Nepremišljenost 
družbe. 
Manjko čustvene 
inteligence v družbi. 

 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

S5 Jah zato ker pravijo. Mislim družine pravijo, da jih sosedje tako malo 
obsojajo, postrani gledajo in to bolj pripisujejo nepravilni vzgoji, neznanju 
in tem stvarem, ne pa toliko, da gre za eno bolezensko stanje, za eno 
danost, ki je pač takšna kot je. Da jo je otrok prinesel s sabo. Bolj pogojujejo 
s tem, da je pa to lena družina, da je to pa zato ker je bilo ne vem kaj, kot pa 
da je to vezano na to. 

Obsojajoča družba. 
Neinformirana družba 
PP povezuje z 
neustrezno vzgojo. 
 

S6 / / / 
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S7 Ja jaz mislim, da pride zato, ker je pač neka motnja vidna. Se mi zdi tako, 
pa da zato ker na splošno ima slovenska družba polno enih predsodkov in 
stigmatizacij, in tako naprej, in je šola, osnovna šola samo mikrokozmoz 
celotne družbe. Če je družba razvrvana, pa če nima odnosa do beguncev 
in gremo naprej, potem kako bo imel odnos do otrok s posebnimi 
potrebami. Saj tukaj je tudi ta problem, ker imajo potem starši, ker kakšni 
starši, ki imajo res otroke, zdaj govoriva o realnih motnjah, in je zaradi tega 
odnosa družbe zelo težko sprejeta.  

Predsodki družbe pred 
vidnimi posebnimi 
potrebami. 
Prenos negativnih 
nazorov do drugih 
narodnosti na DOPP. 
 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

SOBIVAN
JE DOPP 
 
8 
 

S8 Največkrat ta strah, kako to, kako bodo pa gledali na nas kot družino, ker 
imamo takega otroka. Mogoče, mislim, isto tudi na strani družbe. Saj starši 
tudi slišijo, to kar sem prej rekla, slišijo »Ne bom vpisal svojega otroka, ker 
je pač zraven« in potem avtomatsko, gre to z roko v roki, oboje.  

DOPP živijo v strahu 
pred odzivi družbe. 
 
Izolacija otrok pred 
OPP. 

Občutja 
družine. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

S9 Zato ker zdaj z vidika otrok, otrokom je pač to nekaj novega, ne vidijo 
tega vsak dan, nihče jim ne razloži kaj to je, oni v bistvu samo vizualno 
zdaj to gledajo. Zdaj če nekdo še kaj negativnega pove o tem, oni nekako 
posplošijo to mnenje. Tako, saj otrokom, se mi zdi, je treba samo razložiti 
na lep način in če z majhnim s tem gor rastejo na nek način, se mi zdi da ne 
bi bilo tako.  

Neinformiranje otrok o 
drugačnosti. 
Prenos negativnih 
načel o OPP iz 
starejših na mlajše.  

 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

S10 Včasih prav zato, ker ne vedo za, ker niso pravilno informirani in ne vedo, 
da obstoji kakšna možnost vključitve. Po drugi strani pa so tudi družine, 
ki imajo materialni primanjkljaj in v bistvu prav pri teh je največji 
problem ta, da gredo v izolacijo.  

Neinformiranost DOPP 
o možnostih vključitve. 
Izolacija DOPP zaradi 
materialnega 
primajkljaja. 

 
 

VS27: Kako si predstavljate popolno vključenost družin z OPP v družbo?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Zdaj je stvar, kaj pomeni vključenost. Zdaj vprašanje, ali si družine želijo 
biti povsod vključene. Mislim, zanesljivo določenih stvari ne morejo, v 
določenih stvareh ne more biti zraven oziroma si ne želijo. Tako kot gluhega 
otroka ne pelješ na en resen koncert zvečer. Kaj jim niti ni v interesu da bi, ali 
pa.  

Različnost hotenj 
DOPP po vključenosti. 
Ni mogoča. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 – 8, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 2, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
6 

S2 Odvisno od vsakega posameznika, od družine, ki…Živimo zelo različno 
ane. In recimo nekomu odgovarja, da je popolnoma vključen, to da je vsak 
dan v družbi nekoga, ali pa ne vem lahko je popolnoma. Nekdo v bistvu ne 
izkoristi vseh, pa še vseeno v bistvu je vključen, ne na način tega direktnega. 
Drugače pa ne vem, popolna vključenost so že te razne ne vem, te razne 
klančnine, odvisno ane. To bi moralo biti vse, od arhitekture in vsega. 
Tukaj ni samo šolstvo. Moram pa reči, da ta popolna vključenost se mi zdi 
za vrtec in šolo, da je še poskrbljeno ane. Meni se zdi tukaj ta popolna 
vključenost, ali sploh pa skrb za otroke s posebnimi potrebami, težje potem 
v srednji šoli, ne vem, zaposlitev. To področje se mi pa zdi da je zelo 
kritično, sploh za starše in za otroke, ki trenutno ne zmorejo, nočejo hoditi v 
ta redni šolski sistem kot je srednja šola ane. Kam dati otroka, recimo ki je 
depresiven. Ne vem, ni nekih, a veste, da bi jaz ga lahko dala za določen 
čas, ker on rabi tam pomoč in potem bi se on vključil v redno družbo. Tukaj 
se mi zdi pa velik primanjkljaj ja, ker so večinoma vsi prepuščeni sami sebi. 
Ali pa recimo če pogledamo zmerno, težjo motnjo ane, kam se oni vključijo 
potem? Nismo še tam no, se mi zdi velik primanjkljaj na tem področju 
skrbi za odrasle, za najstnike. 

Različnost hotenj 
DOPP po vključenosti. 
Uspešno vključevanje 
OPP v vzgoji in 
izobraževanju. 
Različne predstave 
pomena vključenosti. 
 
Številne storitve 
pomoči niso zagotovilo 
popolne vključenosti. 
Odprava 
arhitektonskih ovir. 
Vključevanje OPP po 
osnovni šoli in 
zaposlitev. 
Občasno varstvo 
depresivnih OPP. 
Vključevanje težjih PP. 

S3 Jaz mislim, da so že zdaj, ampak da je to tudi odvisno od vsakega 
posameznika, kolikor si to želi, koliko ima sam s sabo podelane tiste stvari, 
da sprejme torej svojega otroka kot, kakorkoli mi to pač imenujemo. Če 
je ga on sprejel, ga bodo tudi drugi. Mislim, da je zelo pomembno, del 
tistega osebnega odnosa, če ti sprejmeš neko zadevo jo potem tudi okolje. 
Mislim, da zelo to deluje, zakon, ne vem česa… 

Stopnja vključenosti je 
odvisna tudi od želje 
posameznika. 
Načini sprejemanja 
OPP v DOPP so vzor 
družbi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 
 

S4 Ja, mnenje, da bi vsaka taka oseba imela priložnost, da v življenju doseže 
tisto, kar je sposobna in kar bi si želela. Da bi imeli celo mogoče 
prednostno, da bi take osebe, da bi prednostno se lahko vključevale na 
tista mesta, kar oni, to kar velja tudi za vsakega invalida, za tisto kar je 
on sposoben, če tako delovno mesto obstaja, imaš ti kot invalid prednost. 
In recimo tudi ti gibalno ovirano, da pač družba tiste majhne korekture 
naredi, da ta otrok lahko hodi z normalnimi v šolo, ali z vozičkom, ali je to 
dvigalo, ali kakšna klančina, potem je še to, zelo zelo se mi zdi dobro in 
nujno, da se družba kultivira, da se taki otroci v tako imenovanih normalnih 
sredinah, da so med drugi otroki in tudi drugi da se učijo te medsebojne 
pomoči, s tem mislim, da se tudi družba civilizira.  

Razvijanje 
maksimalnih 
sposobnosti OPP. 
Uresničevanje potreb 
in želja OPP. Prednost 
zaposlitve na delovno 
mesto, ki je po meri 
OPP. Arhitektonske 
prilagoditve. 
Vključevanje OPP v 
redne programe 
izobraževanja. 
Medvrstniška pomoč. 
Kultiviranje družbe o 
OPP. 
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S5 Ja isto kot vse druge, kot se vsi drugi vključujejo. V bistvu da nimaš. Tako kot 
se še danes še vedno zgodi, da za invalidom gledaš, ali pa da za ne vem 
kom. On je pač sestavni del družbe, in da kot tak obstaja in funkcionira v 
družbi.  

Družba je seznanjena 
s pomenom sobivanja 
različnosti. 

/ 
 
 

S6 Popolna vključenost…Zdaj jaz mislim da predvsem v tem kontekstu, da kar 
pravzaprav imamo nastavljen, da v bistvu se za vsakega otroka 
individualno najde tisti najboljši način. Mi velikokrat vidimo tudi to, da bi si 
starši želeli, da bi bil otrok čim bolj normalno integriran, tudi kar se tiče 
šolskega sistema in tako naprej, čeprav ima nek, nek bom rekla 
primanjkljaj, kjer nekako strokovnost presodi za otroka, da bi bil morda 
boljši nek drug način prilagojenega šolanja recimo, pa velikokrat včasih 
tudi tukaj pridemo do neskladij. Sploh, jaz mislim, da moramo pač v prvi 
meri paziti na račun otroka, kaj je res za njega najbolje, da ga ne 
obremenjujemo z nekimi in tudi recimo tako, seveda pa potem tudi celotno 
družino v tem smislu, nekih pričakovanj, nekih, nekih dolgoročnih v 
bistvu ciljev in tako. Saj pravim, to je proces, to je nekaj, nekaj kar nastaja 
z leti.  

Individualna pomoč za 
OPP. 
Vključitev OPP v 
vzgojno- izobraževalne 
institucije za razvoj 
maksimalnih 
potencialov otroka. 
Strokovni delavci 
DOPP obrazložijo 
najustreznejšo storitev 
za OPP. 
Realnost kratkoročnih 
in dolgoročnih ciljev. 
 
Izrazijo nestrinjanje 
glede ustreznosti 
pomoči za OPP. 

Popolna 
vključenost 
DOPP. 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

S7 Ja jaz mislim, da ta popolna neka vključenost je zdaj ideal. Sem pa slišala 
iz strani Janeza Levca, ko gor v teh skandinavskih državah, tudi tam ni ane, 
niso stvari tako postavljene kakor bi mogle biti. Zdaj kar se pa tiče te 
destigmatizacije, pa itak imamo, mogli bi razne te reklamne spote po 
občilih javnega obveščanja in tako naprej. Mogoče bi mogel tudi nekdo, ki 
ima veljavo v slovenski družbi, pa ima mogoče otroka s posebnimi 
potrebami, kej v tej smeri in tako no. Da bi se začelo o tem govoriti, pa 
videt, to se mi zdi pomembno. Ker vsi smo zdaj v teh medijih, pozitivna 
sporočila, pa informacije s strani medijev.  

Popolna vključenost 
DOPP. 
Pozitivna sporočila 
medijev o OPP. 
 
Informiranje družbe o 
PP z izpostavitvijo 
znane osebnosti z 
OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 

S8 Da bi lahko vse počeli isto kot običajno no, brez da bi jih kdorkoli obsojal 
ali karkoli, da bi imeli negativne predsodke in stereotipe, ki niso.  

Omogočanje običajnih 
dejavnosti DOPP. 
Družba brez 
stereotipov in 
predsodkov. 

 
 
 
 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 
 

S9 / / 
S10 To da v bistvu, sledijo, da je na nek način sinhronizirana prva in druga stran. 

Kar pomeni, da je zaupanje, da starši oziroma da družina zaupa na vsem 
nivoju. Če bo zaupala šolskim delavcem, potem bo otroku v šoli šlo dobro, 
četudi mu gre slabo. Ker skupaj kujejo načrte, kako bi neko zadevo 
izboljšali. Podobno je v zdravstvu. Če bodo sledili ponujenimi 
informacijam in jih uskladili za njih dober načrt, potem bo dobro. Če to 
opuščajo in ostanejo sami v svojem prepričanju in svojem življenju, se 
velikokrat izkaže kot, sicer nujno zlo in preživetje, ampak ta kvaliteta ni 
dobra.  

Zaupnost med DOPP 
in strokovnimi delavci. 
Sodelovanje 
strokovnih delavcev in 
DOPP pri načrtovanju 
pomoči za OPP. 
Ohranjanje 
informiranosti DOPP o 
procesu pomoči. 
 
 

 
 

VS28: Na katere načine se po vašem mnenju družba odziva na drugačnost družin z OPP?   
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Ja v bistvu. Mislim, če so zelo drugačni, potem jih verjetno vsaj okolica, 
nekateri ven izpadejo, jih opazujejo, jih gledajo, a ne tako. Če pa niso zelo 
drugačni, pa ne izstopajo, potem pa v bistvu niso opazni. 

Strmenje družbe v 
OPP. 
Družba ne zazna 
neopaznih PP. 

 
 
 
 
 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 3, 5, 7 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
4 
 

S2 / / 
S3 Kako se odziva družba na drugačnost? Kaj pa vem, ne vem. Različno. Eni 

so lahko do tega zelo rezervirani. To vidim najbolj, ko grem z našimi 
uporabniki recimo. Pa gremo, nekateri se nas z velikim lokom izognejo, 
nekateri prec pristopijo zraven in se pogovarjajo. Res…Težko bi rekla, da 
igrata vlogo izobrazba in starost pri sprejemanju, čeprav se mi zdi, da so 
mladi veliko bolj, se mi zdi, ker niso šli skozi vse te procese, so vseeno bolj v 
bistvu v zadnjih 15 letih odkar je ta deinstitucializacija, ko so invalidi vključeni 
v našo družbo, ko živijo s tem v bistvu, da so mogoče bolj, da jemljejo to kot 
nekaj vsakdanjega, kot nekaj normalnega in na tak način tudi živijo. Mogoče 
tista srednja vmesna generacija. Potem so pa generacije starejših, ki pa 
same prihajajo v te spremembe življenjske, ko ne morejo več hoditi, 
niso več toliko sposobni. Ko pa vidijo, da se tudi njim spreminja, so 
postali bolj sprejemljivi do drugačnosti. V tem smislu. Ne vem. 

Družbena zadržanost 
do OPP. 
Izogibanje OPP. 
 
Pristopiti k OPP. 
Toleranca starejših do 
OPP zaradi zavedanja 
lastne drugačnosti. 
 

S4 Različno. Zelo različno. Jaz mislim, da je o tem treba dosti osveščati 
družbo. Zato da jih resnično tudi tako sprejemamo, normalno da jih 
sprejemamo na vsakem koraku. 

Informiranje družbe o 
PP. 

Popolna 
vključenost 
DOPP. 

S5 Ja, na takšne da te izolirajo, da te opravljajo, da te…. Kot sem prej rekla, 
bolj v tem smislu, da te stigmatizirajo da nisi sposoben, da ne znaš, da ne 
zmoreš, da »Zakaj pa ima toliko otrok če je tako in tako?«,… 

Obrekovanje OPP. 
Izpostavitev in kritika 
nezmožnosti OPP. 
Obsojanje DOPP. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

S6 / / / 
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S7 Zdaj odvisno. Pač ja. Kako se družba odziva? Čisto odvisno je spet od 
družine do družine. Ampak tam kjer so pač hude motnje in tako naprej, 
mislim da se še zmeraj majčken s prstom kaže in tako. Zato imajo pol tudi 
te starši, ki imajo realno otroke s kakšno lažjo motnjo in tako naprej, 
imajo zelo zelo težave, da sploh motnjo pri otroku sprejmejo, tudi zaradi 
družbe. 

Zaznamovanje težjih 
oblik PP. 
 
Nemoč DOPP pri 
sprejetju OPP. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Občutja 
družine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
7 

S8 Tako da rečemo, ne vem, da si ne želimo družiti z njimi, da »Jaz pa ne bi 
imel takega za prijatelja«, ne vem, da v bistvu, da gremo v eno, ali da 
govorimo grdo o njih ali pa tako, da jih izločimo nekako.  

Osamitev pred OPP. 
Obrekovanje OPP. 
Izločitev OPP iz 
družbe. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

S9 Ja zdaj če je treba, če je treba finančno za nekoga zbrati smo zelo, se mi 
zdi, ne vem, solidarni pa bomo radi dali. Po drugi strani pa ne vem, če se je 
s tem otrokom treba družiti, pa ga kam vključiti pa tako, se mi zdi, da je 
dosti veliko teh ljudi, da se pa umakne. Ko je pa neka fizična prisotnost, 
se mi pa zdi da imamo neke zadržke. Kar je v bistvu narobe. Ker bi mogoče 
včasih veliko več ta otrok dobil od te neke bližine pa vključenosti, kakor od 
neke finančne pomoči, saj jo verjetno tudi rabi ampak…. 

Zadržek in umik pred 
bližino OPP. 
 
Finančna solidarnost 
družbe. 
Potreba po druženju z 
OPP. 
Vključevanje OPP v 
družbo. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 

S10 Jaz bi tako rekla, v družbi se pojavljajo taki in drugačni momenti. Na nek 
način zagotovo polovica družbe stremi k temu, da bi bila sama vključena in 
se prostovoljno vključevala. Spet imaš ljudi, ki pravzaprav ne vidijo 
potrebe po pomoči drugemu človeku, sami pa na nek način ustvarjajo 
neke probleme, ki jih v realnosti nimajo.  

Manjko družbene 
solidarnosti. 
 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 

 
 

VS29: Na kakšne načine lahko po vašem mnenju povečamo vpetost družin z OPP v družbo?   
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Mislim, verjetno bi se dalo, tako da je na večih mestih bolj prilagojeno 
recimo, da je na večih mestih za naglušne, zdaj imamo toliko teh 
ljudi….pa v menzah, pa v šolah, no zdaj v šolah kar dobro poskrbijo. Vedno 
se kaj da narediti. Za tiste ki so na primer duševno moteni je pa težje no. 

Prilagojenost okolja za 
OPP. 
Uspešne prilagoditve 
za OPP v vzgojno-
izobraževalnih 
zavodih. 

Popolna 
vključenost 
DOPP. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 

 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 2, 5, 7-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1, 2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3, 8 
 

S2 / / / 
S3 Meni se zdi predvsem, da se opozarja še vedno na te stvari, ki pač so, ki so 

pač tudi zakonsko. Meni se zdi področje zakonodaje zelo pomembno, pa ne 
da bi bila politično karkoli, ampak se mi zdi, da politika zelo veliko lahko 
naredi na tem področju. Z lepim zgledom, danes recimo vstopa v državni 
zbor in sprejema neke zadeve. Tu se mi zdi da je politika vsekakor prva 
tista, ki pač začne delat neke spremembe tudi s samo zakonodajo in 
drugimi stvarmi. Potrebno se mi zdi v šolah otroke ozaveščat zelo hitro. Mi 
smo imeli en dober projekt Korak k sončku recimo, mi smo že v vrtcu 
začeli z otroci in da so sprejemali drugačnost, da se je pogovarjalo o tem. 
Je pa res, da smo zdaj spet v eni fazi, ko je, ampak to pa globalno, zdaj 
samo mogoče, ker ti nisem odgovorila, pa se mi zdi pomembno to, zdaj sem 
se spomnila, ker me je nagovorilo, smo prišli v fazo ene nestrpnosti. Na 
splošno, v tem trenutku se mi zdi obdobje zadnje tri leta, ko je ogromna 
brezposelnost, ko je veliko, migrantska kriza recimo in te stvari so zelo 
vplivale tudi na ljudi. Zelo različno so se ljudje odzivali. Ta nestrpnost ali pa 
apatičnost celo, če lahko tako rečem, med ljudmi na splošno generalno 
govorim, je zelo naraščala. In s tem ko naraščajo te stvari, seveda 
naraščajo tudi nesprejemanje do invalidov. In ta nestrpnost med ljudmi se 
mi zdi da je kar zavrela. Kar je, ne vem koliko si slišala za to, v OŠ, tako je 
zavrelo v ljudeh, neko nesprejemanje, in se mi zdi nevarnost »Dajmo 
invalide ven iz šol, ne dosegajo naših standardov, ne dosegajo našega 
nivoja znanja, moramo se njim prilagajati. Ne vem. Zakaj bi se mogli? Zakaj 
se ne bi oni nam?«. Oprosti ker sem kar skočila nekam čisto drugam. 

Državna oblast je 
zgled družbi. 
Zgodnje seznanjenje 
otrok z drugačnostjo. 
 
Zakonodaja za DOPP. 
 
Globalna nestrpnost 
do drugačnosti. 
Apatičnost do OPP. 
Izključitev OPP zaradi 
nedoseganja 
standardov. 
 
Program »Korak k 
sončku« za krepitev 
sprejemanja 
drugačnosti v vrtcu. 

Potrebne 
spremembe. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S4 / / / 
S5 Mogoče z malo večjo toleranco do vsega tega. Toleranca DOPP.  

 
 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 
 

S6 / / 
S7 Z napotitvami na nevladne organizacije, pa z vključevanjem v različne 

sisteme pomoči in tako. 
Vključevanje DOPP v 
pomoči vladne in 
nevladne organizacije. 
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S8 Mogoče, da seznanjamo tudi ostale. Midve s sodelavko sva imele glih tudi 
predavanje, predavanje za druge sodelavce, da so oni spoznali težave, ki 
jih ima, pa tudi družina pa tako. V bistvu najprej začneš ta ožji krog, pa da 
začneš. Mogoče tudi kakšni strokovni delavci ali pa učitelji niso, ne vejo 
dovolj o teh težavah, mogoče najprej te in pa poskušaš čim večji širši krog 
no. 

Postopno informiranje 
družbe o OPP. 
 
Medsebojni razgovori 
strokovnih delavcev o 
problematiki in 
potrebah DOPP. 

Popolna 
vključenost 
DOPP. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 

S9 Ja jaz bi jim to vključila v redno osnovno šolo. Ne da otroci obiskujejo redne 
osnovne šole, ampak ne vem, da je program tako zastavljen, da se, ne vem, 
tedensko mogoče kakšen dan preživijo z njimi skupaj, skupaj kot del pouka, 
potem, kaj pa vem. Te družine so zelo po mojem verjetno tudi izključene, 
stigmatizirane na nek način. Ne vem, težko si predstavljam, verjetno kakšna 
druženja organizirana. Se mi zdi da bi šola veliko lahko naredila na teh 
stvareh. Ker so tudi razne prireditve, ki se delajo, pa druženja, da bi v 
bistvu lahko vključili vso to populacijo, sploh če je v okviru tiste 
osnovne šole.  

Organizirana druženja 
za vse otroke in vse 
družine v vzgojno-
izobraževalnih 
institucijah. 
 

 
 
 
 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 
 

S10 Pogovarjanje, pogovarjanje, informiranje in še enkrat informiranje na tak in 
drugačen način, bodisi preko javnih medijev, bodisi z ozaveščanjem kjerkoli 
pač živijo na vseh področjih življenja.  

Informiranje družbe o 
DOPP preko medijev. 
Pogovarjanje o OPP. 

 
 

VS30: Ali so potrebne spremembe znotraj procesa pomoči za DOPP? Katere? Opišite in prosim, predlagajte jih.  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Ja glede sprememb. Kar jaz vem za tele naše živčno – mišične bolnike, 
nimajo zadosti spremljevalcev, predvsem ti tamladi, ki bi radi bili 
samostojni, pa ne bi radi več pri starših živeli, da bi bilo več teh 
spremljevalcev. Potem se mi zdi da rabijo več prevozov. Potem recimo 
fizioterapija na domu je nekaj kar rabijo. Potem tele službe za kakšne 
starejše, ki so že zelo bolni, ki so ležeči, da bi bilo več pomoči na domu, ne 
samo v instituciji, ampak tudi na domu.  

Premalo 
spremljevalcev. 
Težave s transportom. 
 
Pomoč in fizioterapija 
na domu. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
3, 9 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAK
CIJA IN 
SOBIVAN
JE DOPP 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
10 

S2 Sigurno so potrebne spremembe, ampak mislim da v smislu samo direktive, 
recimo tako kot svetovalna storitev, toliko in toliko ur ima na razpolago, 
mislim da to ne bo rešilo problema. Mislim, da tisti, ki bi bili vključeni v 
to pomoč, mora priti do nekega preskoka, miselnega. Da to ni samo 
nekaj da opraviš, zakaj zdaj to delaš, čemu to služi recimo tista ena 
urica. Na tak način. Ne bo dovolj samo, da se odredi, enkrat na teden ima 
nekdo svetovalno storitev. In to z obeh strani ane. 

Ciljno naravnano 
sodelovanje 
strokovnega delavca in 
DOPP v obliki 
svetovalne storitve. 
 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 

S3 Družine lahko prejmejo storitve, ampak vedno so možnosti za izboljšavo. 
Absolutno področje odraslih je potrebno spremeniti. Torej, izhajala bi iz 
zdravstvenega modela in sicer na teh šolah s prilagojenimi programi, ko 
pridejo v VDC, kjer pa to ni več potrebno, ne rabijo se več gibat, itd, ampak 
to absolutno nujno potrebujejo. Potem se pa zgodi to, kjer smo mi zdaj, torej 
da deset let nič ne delajo, nič ne rabijo tega, razen pač enkrat na leto, ko 
gredo na obnovitveno rehabilitacijo, kjer imajo torej delovno terapijo in 
fizioterapijo, ampak to je premalo. Tu se mi zdi, da je eden velik velik manjko 
za osebe s posebnimi potrebami, katerih sposobnosti se pa slabša. 

S staranjem OPP je 
vse manj pripadajočih 
gibalnih storitev.  
 
Obnovitvena 
rehabilitacija. 

 

Potrebne 
spremembe. 
Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 

S4 Ja, jaz mislim da je na tem, da nikoli ne bomo rekli da dosti naredimo. Zmeraj 
se nam bo pokazalo, kje smo pomanjkljivi. Prvo je ta človečnost na eni 
strani, in na drugi strani pa se mi zdi tudi skrb družbe, da zagotovi 
materialnost. 

Družbena skrb za 
materialnost DOPP. 
Človečnost. 

 
 
 
Potrebne 
spremembe. 
 
 

S5 Toliko ne poznam, da bi lahko zdaj rekla ali je dosti ali ni. Vem da če so 
kakšni napredki in to, ni nikoli odveč, če so kakšne novitete. Vsekakor je 
potrebno iti z znanjem in z vsem tem naprej, da ne stagniraš nekje. 

Stalno izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev o 
procesu pomoči 
DOPP. 

S6 Jaz mislim, da absolutno ja. Saj pravim. Ne vem. Neke neke info točke 
recimo dobiti take. Ali pa recimo, jaz mislim, da recimo manjka predvsem 
tega, kar bi tudi staršem »Kaj bo z moji otrokom, ko jaz ne bom več 
mogel za njega skrbeti?«. Jaz mislim, ko pridejo do te odrasle dobe, da 
je teh centrov absolutno premalo. Teh recimo nekih skupnosti, kjer lahko 
več teh oseb živi v nekem sožitju, kjer lahko sami skrbijo zase, so recimo 
samostojni, zdaj če govorimo. Saj pravim, zdaj spet je odvisno seveda za 
kakšen tip. Tudi recimo pri nas za tistega, ki je invaliden in rabi recimo 
pomoč, še vedno, ne vem, so na voljo domovi za ostarele, ki niso 
primeren prostor za tako mlado populacijo. Mislim, da tudi s staršev bi 
padlo veliko breme, če bi vedel da bo tvoj otrok lahko tudi po tem, ko ti 
ne boš mogel več zanj skrbeti, da bo lahko imel neko polno življenje, 
neko kolikor toliko prilagojeno, saj pravi, neko tako normalno pot.  

Informacijske točke za 
DOPP. 
Dolgoročni načrt skrbi 
za OPP. 
Premalo storitev 
pomoči za odrasle s 
posebnimi potrebami. 
Premalo centrov za 
sobivanje odraslih s 
posebnimi potrebami. 
Domovi starejših 
občanov neprimerni za 
vključevanje mlajših 
odraslih s posebnimi 
potrebami. 
Zaskrbljenost 
starajočih staršev OPP 
glede skrbi OPP v 
prihodnosti. 

Potrebne 
spremembe. 
Občutja 
družine. 
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S7 A zdaj govoriva o celem konceptu? Seveda, za začetek jaz kot psiholog, 
mislim da bi bil že čas, da se te otroke pravilno diagnosticira in da se nam 
da neka realna slika, ne pa da se jih razvršča v kategorije. Na Levcu so 
nam povedali, da nam pod »dolgotrajno bolan otrok« podtaknejo vsaj deset 
otrok z zmerno, z lažjo oziroma zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ni to 
etično, ne do otrok, ne do nas in tako naprej. Tako da nisem sploh 
zadovoljna. Za začetek pa temelj naj bo ta, da se res zdiagnosticira, ali je 
zdaj otrok, ki ima dejansko neko realno organsko, kakršnokoli motnjo, ali je 
tukaj ne vem. Te razlike so to, ali je neustrezen vzgojni stil in tako naprej, 
lenioritisi, saj veva kaj vse je pri kakšnih otrocih, ki imajo odločbe pa ane… 

Razvrščanje OPP v 
kategorije. 
 
Postavitev ustrezne 
diagnoze OPP. 
 

Potrebne 
spremembe. 

S8 Ja ja, tako kot sva že ugotovile, so rezerve in bi bile potrebne spremembe. 
Mogoče to, še več timskega, še več povezovanja. Pa mogoče to, na 
začetku zlasti no to bolj kontinuirano da dlje časa. Jaz bi edino to, da ni, 
da mogoče na začetku, ko grejo oni na komisijo za usmerjanje imajo pogosto 
starši občutek, da tisti strokovni delavec tam res nič ne ve, pa pogosto 
je to tudi res. Da bi se takrat bolj zavzeli, pa več časa posvetili in to. Pa pol 
tudi več timsko delali, še vedno na tem področju.  

Kontinuiranost. 
 
Timsko delo strokovnih 
delavcev. 
Več časa za 
sporočanje in soočanje 
z novico. 
 
Neinformiranost 
strokovnih delavcev o 
procesu pomoči. 

Potrebne 
spremembe. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 
Sporočanje 
novice o PP 
otroka. 

S9 Ne, definitivno rabimo spremembe. Prva stvar, sodelovanje, timsko 
sodelovanje se pravi tudi drugih strokovnih delavcev, ne da so v bistvu v 
področju medicine zelo nedostopni, ne tiče se jih, po drugi strani naše 
mnenje pa opažanja, ki jih napišemo ne veljajo prav veliko, oziroma kdaj 
poročilo pride v enaki obliki od zdravnika, kakor smo ga mi napisali. Se 
pravi, tukaj se sprašujem, koliko se poglobijo ti zdravniki dejansko v 
samo otrokovo diagnozo, v diagnostiko. Prvo stvar bi to mogli rešiti, se 
pravi kot timsko z zunanjimi institucijami, potem bi se pa to znotraj šole. In 
potem, ko bi to starši videli, da smo skupaj povezani, da potem sodelujejo, bi 
veliko lažje potem vse naprej peljali.  

Timsko sodelovanje 
strokovnih delavcev 
različnih institucij. 
 
Nenatančna 
diagnostika OPP. 
 
Prevzemanje poročil 
OPP drugih strokovnih 
delavcev. 
Neupoštevanje mnenja 
drugega. 
 

Potrebne 
spremembe. 
Sodelovanje 
med 
strokovnimi 
delavci. 

S10 Pri strokovnih, pri strokovnih je potrebna sprememba, da bodo dobri 
strokovni delavci je potrebna sprememba na nivoju izobraževanja, da 
se vplete ustrezne vsebine glede na specialnost, da ne bo zdravnik samo 
zdravnik, strogo zdravnik, ampak bo razumel tudi PP, bodisi tudi če je 
primer zobozdravnik. Ne da dobiš zobozdravnika, ki se brani otroka s 
posebnimi potrebami, ker ne zna zraven pristopiti, ker ne zna 
komunikacije, ker ne ve kako bi mu usta odprl in podobno. To je eno. Drugo, 
da se tudi v, na osnovnošolskem nivoju že male otroke vzgaja, da smo 
ljudje različni, da nismo različni le po imenu, ampak tudi po sposobnosti, 
ne vem, hoje, govora in podobno in da je to potrebno upoštevati. Da se med 
ljudi daje poudarek na strpnosti in to je to. 

Izobraževanje 
zdravstvenih delavcev 
o PP. 
Vzgajanje otrok za 
sprejemanje 
drugačnosti. 
Krepitev družbene 
strpnosti. 
 
Zobozdravniki brez 
izkušenj s PP 
zavračajo pomoč OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

 
 

VS31: Na kakšen način spremljate podporne programe pomoči za DOPP v Sloveniji?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Mislim v Sloveniji kar pač tako izvem.  Mediji. Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 To je spet moj interes. Spremljam recimo ne vem, preko javnih občil.  Mediji. 

S3 Ja, to pač grem, udeležim se teh različnih kongresov. Zveza Sonček je 
članica ESPD, to je ena organizacija, ki organizira raznorazne primere 
različnih praks. Zdaj tu so Švicarji zelo zelo napredni, mislim da je bilo ravno 
včeraj, zdaj v teh dneh. Mislim, da so imeli volitve, tudi v Sloveniji bi to bila 
ena velika rešitev, temeljni dohodek v bistvu za vse enak. To bi bilo res 
dobro, tako v okviru invalidnosti, kot za odrasle, kot za tiste ki so 
brezposelnosti. Se mi zdi da bi to rešilo neke zadeve. 

Mednarodni kongresi v 
okviru Društva. 
Temeljni dohodek je v 
Švici za vse enak. 
 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
Tujina. 

S4 Ja, v glavnem sledim toliko v kolikor lahko, tudi kakšne revije, kakšne članke 
preberem in to. 

Znanstveni članki.  
 
 S5 / / 
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S6 Kongresi, pa tudi recimo, kaj jaz vem, spet odvisno za kakšno specifiko, za 
katero področje…Recimo pred leti je kolegica, ki se je ukvarjala z 
avtizmom, je dlje časa preživela v tujini (Združene države), kjer je recimo 
si lahko dobro ogledala res tak specializiran center, konkretno za obravnavo 
avtizma, kjer je poskušala ta model seveda prenesti čim bolj sem. Jaz 
mislim da ta način, da greš za dlje časa, da se integriraš v ta svet, da vidiš 
potem pač tisto, kar je boljše kot recimo pri nas. Mi imamo sicer tudi tako, 
veliko sodelujemo z vsemi temi našimi centri za organizacijo, kjer se 
bodisi izobražujejo in kamor so tudi vključeni otroci s posebnimi potrebami. 
Tako da na tej bazi komuniciramo potem preko naših teh strokovnih srečanj. 
Ena je takšna sekcija za otroško nevrologijo, tudi nekako sodelujemo in 
stalni obiskovalci so predvsem, bom rekla, celi timi, ne samo zdravniki, iz 
razvojnih ambulant, kjer imamo možnost da se izmenjamo izkušnje v 
sistemu in tako.  

Kongresi. 
Začasna praksa v tujini 
in prenos uspešnih 
praks v Slovenijo. 
Strokovna srečanja. 
Izmenjava izkušenj v 
timov strokovnih 
delavcev. 
 

 
 
 
 
Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 – 4, 6 - 
10 
 

S7 Predavanja Janeza Levca, kazali so nam najbolj inkluzivno šolo na 
Finskem. In sicer ja, v tej šoli je tako, da je cela v steklu. In pol so, poglej, 
meni se zdi še hujše. Neka punčka je bila tam, ki ima ne vem kakšen, en 
atipični sindrom, ki je med avtizmom, motnjo, ne vem kaj. In v glavne, oni so 
njej naredili steklenjak, in ona je v steklenjaku in spremlja pouk. Ni vključena, 
ni vključevanja pol. Tako da tudi oni imajo ful probleme, mislim to je tako 
malo. Ni vključena, ona je v razredu, samo je ograjena, ker je v steklenjaku. 
Zdaj pa ne vem, ali ne bi bilo boljše, da gre ona v eno institucijo in je ni v 
redni osnovni šoli, pa ji ne bi bilo potrebno biti v tem steklenjaku? Ne, ni bila, 
bila je neka motnja v duševnem razvoju, sam neka taka čudna vrsta, ki jih 
ima samo 5% otrok na celem svetu. Niso znali čisto dobro razložiti. 
Predvidevam, da je imela nekaj s socialnimi interakcijami, ker družila se je pa 
v bistvu samo s starejšimi, pol ko so šli na festival pa tako. Tako da berem 
veliko, pa članke spremljam, pa potem imamo tukaj Romano, ki mi 
marsikaj pove. Pač, zanimajo me te stvari pa tako.  

Izobraževanja. 
Literatura. Znanstveni 
članki. 
Izmenjava izkušenj 
med strokovnimi 
delavci. 
 
Inkluzivna šola na 
Finskem. 
 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
Tujina. 

S8 Ja ne vem, to kar se pogovarjamo s sodelavkami. Komunikacija s 
sodelavci. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

S9 Ja zdaj prav veliko ne. Tisto kar poznam verjetno najbolj v Sloveniji.  Ne. 
S10 Sicer pa se udeležujem raznih predavanj v okviru Društva distrofikov.  Predavanja društev. 

 
 

VS32: Na kakšen način spremljate podporne programe pomoči za DOPP v tujini?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 V tujini pa mogoče preko interneta, če kaj vidim kar imajo druga kakšna 
društva, kaj organizirajo. 

Internet. 
Predavanja društev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 2, 5, 7 - 
9 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
9, 10 

S2 Potem recimo, glede na moj interes sem zelo okupirana z branjem in potem 
tukaj iščem, kako izgleda v tujini in kako bi se dalo to prinesti sem. Da bi 
pa sistematično raziskovala in gledala, to pa nisem počela. 

Branje tuje literature 
za prenos tujih 
uspešnih praks v 
Slovenijo. 
 

S3 / / 
S4 / / 
S5 Ne vem, edino toliko kolikor dobimo te materiale tudi iz zunaj, na primer 

Karitas internationalis, vse to kar nam pošiljajo, so tudi ti. In pa tudi mi s 
svojimi primeri sodelujemo in potem dobimo nazaj ta material. Seveda ga 
takrat pregledamo, preverimo, vidimo in tako.  

Mednarodni 
dokumenti. 
Mednarodno 
sodelovanje društev. 

S6 / / 
S7 Predavanja Janeza Levca. Predavanja vladnih 

organizacij. 
S8 To v tujini no ne spremljam toliko pogosto no. Kar na kakšnem seminarju, 

konferenci, ali pa če v kakšnem članku to preberem.  
Mednarodni seminarji, 
konference in 
znanstveni članki. 

S9 In v Sloveniji in v tujini se udeležujem konferenc, ker me to zanima. 
Konkretno kako deluje sama pomoč v tujini pa ne vem, oziroma kar izvem na 
konferencah, ampak jaz to ne vem kako je to dejansko v praksi. Teorijo vsi 
vemo, v praksi pa ne vem kako deluje. Tako da…Ja največkrat so 
izpostavljene skandinavske države, ampak smo večkrat na konferencah 
imeli primere, ko povejo kako to dejansko v praksi poteka in ugotovimo, da 
mogoče pa to ni čisto tako, oziroma če bi prenesli v naš šolski sistem, to 
verjetno ne bi delovalo no. Tako da, zdaj se zgledovati po drugih, ne vem. 
Mogoče kakšna stvar ja, da bi prenesli, ampak nek cel sistem pa mislim 
da ne no. 

Konference v Sloveniji 
in tujini.  
 
Uspešnost šolskega 
sistema v 
skandinavskih 
državah. 
 
Izobraževanja s teorijo 
brez prakse. 
Prenašanje vseh tujih 
uspešnih praks v 
slovensko okolje. 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
Tujina. 
Potrebne 
spremembe. 
 

S10 V tujini niti nimam možnosti tega, ker mi služba tega ne omogoča. Delodajalec 
strokovnim delavcem 
onemogoča 
izobraževanje v tujini. 

Potrebne 
spremembe. 

 
 

VS33: Katerih tujih uspešnih praks storitev pomoči se poslužujete?  
Oznaka Postavka Pojem Združevanje Združevan
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strokovnega 
delavca 

sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Mislim, v bistvu imajo drugje skrb za gibalno ovirane malo drugače urejeno, 
mogoče se mi zdi, da imajo malo več teh društev in teh podpornih 
ustanov, ki tudi bolj na domu delajo. V Sloveniji je pa to težko, mislim, to ni 
nekaj kar bi zdravstvo lahko organiziralo. Mislim da so francozi pa angleži 
zelo dobri kar se tega tiče, mogoče je treba tudi plačati, ampak društva so 
dosti dosti bolj močna kot pri nas. 

Številnost društev za 
gibalno ovirane in 
podporne ustanove za 
pomoč DOPP na 
domu, v Franciji in 
Angliji. 

Tujina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1 – 6, 8 - 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
3, 6, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
5 

S2 Ne vem, ena taka praksa, ki se mi je zelo dobro odnesla, sploh v bistvu ko 
vzpostavljam kontakt s starši na začetku, je intervju rutin recimo ane. 
Tukaj v bistvu spoznaš družino, spoznaš to dinamiko družine, otrok s 
posebnimi potrebami, kakšna so pričakovanja. To se mi zdi dosti 
enostaven, nezahteven način, kako se lahko na en način povežemo, ni pa 
nekaj zavezujočega, kar bi se delalo na splošno v praksi. Meni se zdi zelo 
dober način pridobivanja informacij in tudi starši so zelo odzivni. Dober 
začetek je, dobra odskočna deska.  

Intervju rutin za 
spoznavanje dinamike 
in pričakovanj DOPP 
 
Povezanost odnosa. 
Odzivanje. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Pričakovanja 
strokovnih 
delavcev do 
DOPP. 

S3 Jaz zelo veliko, zelo velik poudarek dajem na te prostočasne aktivnosti. 
Ampak seveda z našimi uporabniki pač tukaj delujem direkt. In se mi zdi da 
so se potrebe res spremenile. Pomembna se mi zdi struktura. Naši 
uporabniki potrebujejo zelo jasno strukturo. Da vedo, kako bo potekal dan, 
kako teden, kako mesec in kako leto. In znotraj tega so pa seveda stvari, ki 
jih pač moramo prilagajati itd. Pri nas je pač struktura dneva v VDC takšna, 
da se od 8 pa do 11:30 se dela, in se proba res delati izdelke, ki jih kasneje 
prodamo, potem se v popoldanskem delu se tisti ki želijo vrnejo k izdelku, 
nekateri pa imajo možnost teh prostočasnih aktivnosti, ki se meni zdijo 
zelo pomembne. Ker glede na to da delavne sposobnosti padajo, se mi zdi, 
da se tam lahko potrjujejo, in tiste koristnosti, da je to zelo pomembno. 
Jaz zelo velik poudarek dajem na te stvari, na socialne veščine, trening 
asertivnosti, na pevski zbor, na plesne delavnice, na glasbene delavnice. 
Meni se zdi to res pomembno, da lahko tudi na tak način sami sebe 
razvijajo, krepijo, se počutijo koristno, to. Potem pa se mi zdi, ne vem, jaz 
naš trend vidim tudi v storitvah. Zdaj VDC same izdelke, Slovenija je majhna, 
mi smo zdaj naših izdelkov toliko in toliko naredili, prodali. Večina Slovencev 
ima naš izdelek v svojem domu in je, počasi se je, se bodo izpovedale, izpele 
te stvari samega našega dela. Tu vidim priložnost za storitev, tudi tujina gre v 
smeri storitev. Ampak, drugi VDC, na Hrvaškem je bil en dober primer, da 
osebe s posebnimi potrebami so urejale nohte in take stvari, na tak 
način, v okviru storitev. Ne vem, jaz sem imela idejo, da bi naše 
uporabnike se lahko, sploh avtistični, ker imamo tudi avtiste noter, 
obvladajo nekatere stvari, eni govorijo perfektno nemško, čeprav 
slovensko zelo slabo. Kar je zanimivo. Da bi mogoče lahko kake 
turistične storitve nudili, ne vem, mislim, to se mi je zdaj porodilo. Tu sem 
pri nas v Ljubljani odprla trgovinico z rabljenimi predmeti, za stvari, ki jih pač 
ne potrebujejo ali pa so dobili za darilo kake zadevo, ki je ne bodo nikoli 
uporabili. Pa nam prinesejo sem, pa kako zamenjavo naredijo. To nam zdaj 
že laufa tretje leto zdaj že. Pa naši uporabniki notri prodajajo, delajo, služijo. 
Oni si s tem zaslužijo tudi nagrado. Potem tiste izdelke uredijo, pospravijo, 
zložijo, ne vem. Take stvari…. 

Dejavnosti za krepitev 
potencialov, socialnih 
veščin in asertivnosti.  
 
Hrvaška krepi 
zaposlovanje oseb s 
posebnimi potrebami v 
različne storitve. 
 
Zaposlitev OPP v 
storitvah, ki so njihovo 
močno področje. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Tujina. 
Potrebne 
spremembe. 

S4 Ja, več bi vedla gospa Alenka. Vem da obliki v okviru Zveze Karitas je tudi 
dobro sodelovanje z Zvezo slepih, so letovanja. To bi vam lahko še. Ta 
projekt zelo živi že dolgo leta, dolga leta ja. Verjetno se po tej plati 
mednarodno povezujejo, vključujejo, nimam pa jaz konkretno s tem stika. 
Vem pa da za slepe in slabovidne obstaja to že dolgo. 

Sodelovanje institucij. 
Mednarodno 
povezovanje institucij. 
 

Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

S5 Ja tudi. Ja to je bilo, to imamo zdaj tudi tole, tele skupine za različne, tudi v 
Portorožu. Imamo srečanja, počitnice različnih družin. In potem tudi same 
te izmenjave mnenj, izkušenj in vsega tega med starši samimi. To je bilo 
isto, da ni v bistvu samo ena težava, ali pa da ni to skupina z enim 
problemom, ampak da so mešane, da se seznanijo, da vidijo kako težavo 
ima ta, kako težavo ima uni ko ima drugačni problem, s kakšnimi težavami se 
srečuje nekdo, ki sploh misliš da nima problemov in tako naprej. 

Počitnice za DOPP.  
Druženje DOPP za 
izmenjavo izkušenj in 
opolnomočenje. 

Načini 
obravnave in 
oblike 
pomoči. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st in 
stigmatizacij
a. 
 

S6 Ne vem. Ne vem, kako lahko rečem. Vseeno je sistem organiziranosti malo 
drugačen. Predvsem kot pravim, neko srčnost, pristen kontakt. Saj mogoče 
kakšne stvari pri nas so zelo boljše. 

Organiziranost sistema 
pomoči. 
 
Srčnost. 
Pristnost. 

Tujina. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 

S7 Zdaj predvsem ta, Teorija Ql, a veš nekaj ni problem, pa Teorija izzivov, 
ampak je izziv. Zdaj pa ne vem. Ne bomo jambral, ampak bomo bili aktivni 
pri reševanju svojih problemov in tako naprej. Zdaj govorim tudi za otroke, 
a veš, ko pride pa reče »Veš, jaz ne morem, pa gor pa dol..« Se mi zdi to 
blazno dobro. Kako je ime že tej teoriji. Sej jih ful po njih dela. Ne spomnim 
se. Ali je problem, izzivček? Ker moraš samo miselnost spremeniti, da je 
potem lažje.  

Sprememba 
miselnosti, iz problema 
ustvariti izziv. 
 
Prepoznavi težav sledi 
iskanje rešitev. 

Potrebne 
spremembe. 

S8 Ja, če, karkoli sem tako, pa da sem videla da lahko vnesem, sem vnesla 
no.  

Prenos glede na 
potrebe slovenskega 
okolja in DOPP. 

Uporaba 
tujih 
uspešnih 
praks. 
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S9 Da bi bila uspešna, ne vem. Jaz sem pač v osnovi mislila, da je uspešen 
Danski sistem, pa se potem izkaže da ni. Ne. 

Danski model pomoči 
DOPP. 

Uporaba 
tujih 
uspešnih 
praks. 

S10 To celostno skrb, holistični pristop. Holistični pristop. Uporaba 
tujih 
uspešnih 
praks. 

 
 

VS34: Kakšna je praksa storitev pomoči za DOPP v Sloveniji v primerjavi s tujino?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 / / / / 
S2 Pa mislim da nimamo neke takšne utečene prakse, sploh v rednih osnovnih 

šolah. Se mi zdi, da so starši sploh v rednih osnovnih šolah zelo 
izključeni s tega procesa in da. Kako bi rekla no, velikokrat smatram 
njihove poizkuse, včasih neupravičeno za poseganje na naše področje. 
Mogoče so taktno speljani, zato ker spet ni bilo prej enega temelja, na 
katerem bi se to gradili. V tujini pa že pri IP drugače stvari funkcionirajo, 
kako se zbirajo podatki,…Oni imajo to že vpeljano res v prakso, oni že s 
tem delajo, oni se ne sprašujejo, ali to bi ali to ne bi. Oni imajo to že 
standardno vpeljano. Kako bi rekla, oni več ne razmišljajo več o tem, ali je 
to dobro, ali bo to njih ogrožalo, ali jih ne bo. To je pri njih protokol. To bi 
bilo dobro tudi pri nas vpeljati, da se izvede, da veš da to moraš narediti. Ne 
poznam toliko, koliko so družine v tujini zadovoljne s tem, koliko v 
bistvu dobijo, koliko…ampak na kakšen način se to izvaja. Oni imajo 
določene…tako kot individualiziran program, eden ga izvaja tako, eden 
tako. Mislim da že recimo pri njih, ko se dela IP, oni točno vejo da je 
potrebna vključenost družine. Zdaj ne vem, ali so zadovoljni, ali niso 
zadovoljni s tem, ve pa se kaj se pričakuje od tega. Ve se, kje je njihovo 
mesto v procesu, pri nas pa so še zmeraj zelo izključeni iz tega ane. 

Izključenost DOPP iz 
procesa pomoči. 
 
Neinformiranost DOPP 
o temeljih procesa 
pomoči. 
 
Presojanje dela 
strokovnih delavcev. 
 
Standardizirani 
individualizirani 
programi. 
Vključevanje DOPP v 
načrtovanje procesa 
pomoči. 
 
Storitve niso 
standardizirane. 
Strokovni delavci 
dotično storitev izvajajo 
različno. 

Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 
Informiranost 
DOPP o 
oblikah 
pomoči. 
 
Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 
 
Tujina.  
 
Potrebne 
spremembe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALN
A MREŽA 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES 
POMOČI 
 
1, 4 - 10 
 
 
 
 
 
 
IDEALNA 
POMOČ 
 
1, 3, 5 - 7 
 

S3 Sigurno so v tujini prakse izredno močne in dobre in imajo absolutno kaj. Ne 
vem, pri nas tudi, si me spomnila, VDC mora imeti ne vem kak 
standard, v Angliji so VDC v tistih kioskih in je to dovolj dobro. Ne 
rabiš ti imeti ne vem kakih standardov, luči moraš imeti v točno takem 
merilu, ne vem. Tu se mi zdi, da bi se dalo marsikaj še prilagoditi. Za 
precej nižje stroške, v tem smislu, ne rabimo imeti takih, tega in tega, 
ampak to se mi zdi bolj temeljno. 

Anglija ima standarde 
kvalitetnih storitev in 
eksistence DOPP pred 
standardi materialov 
bivalne površine.  
Potreba po 
minimalizaciji 
nepotrebnih stroškov. 

Tujina. 
Potrebne 
spremembe. 

S4 Recimo imam prijateljico, ko je delala v zasebni šoli in vem, da so oni imeli 
več teh ekskurzij, ko so hodili te modele gledati ven na Nizozemsko, v 
Švico. Samo v toliker, kolikor imam en pojma o tem, je zunaj več pomoči.  

V Švici in na 
Nizozemskem širok 
nabor storitev za 
DOPP. 
 
Obiski tujine za ogled 
uspešnih modelov 
pomoči. 
 

Tujina. 
Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 

S5 Ja jaz sem bila lansko leto na enem simpoziju, na Karitas, mednarodnem 
Karitas, ki ga je prirejala Nemška Karitas. In smo se tam seznanili z temi 
oblikami pomoči, ki jih določene države nudijo. Čeprav mi mislimo, da 
imamo še določene stvari slabše kot so, da je zelo slabo, smo v določenih 
pogledih videli, da smo, da je pri nas za določene zadeve šolstvo, zdravstvo 
in te stvari bolj poskrbljeno, tudi glede materialnega in glede vsega, kot na 
primer za nekje zunaj, ali pa predšolska vzgoja. Kljub temu da smo tukaj pri 
nas zelo kritični do tega, ko pa to primerjaš pa vidiš, kaj, koliko je tudi neka 
storitev draga drugje, kaj pri nas dobiš v okviru rednih, se včasih 
potem malo, te malo strezne. Čeprav so roki dolgi, čakalne, določene 
stvari pa so kljub vsemu dosegljive v okviru teh naših rednih programov, ki 
jih imajo. 

Plačljivost nekaterih 
rednih storitev. 
Drage storitve. 
 
Mednarodna srečanja 
določene organizacije. 
 
Predolge čakalne dobe 
za prejem potrebne 
storitve. 

Tujina. 
Odprtost za 
spremembe 
in razvoj 
procesa 
pomoči. 
Potrebne 
spremembe. 
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S6 Jaz mislim, da imamo pri nas kar veliko dobrih stvari, tako da, ne smemo se 
ga sramovati. In tudi jaz mislim, da kakorkoli naletimo vedno na, tukaj na 
ljudi, saj veste, ki rečejo da nič ni, da nič ni na voljo. Veliko je tega 
kriticizma v medijih tudi recimo. Jaz mislim, da vseeno je veliko dobrih 
stvari. Kot sem že omenjala, razvojne ambulante. Tudi nenazadnje to, da 
pri nas ima vsak otrok pediatra za svojega izbranega zdravnika. Se 
pravi, da je tudi ta sledenje, to odkrivanje zgodnje, recimo raznoraznih 
oviranosti na zelo visokem nivoju. Potem imamo možnost dostopnost 
do vse diagnostike in tako. Je pa seveda res teh terapevtskih programov 
mogoče manj. Tukaj je recimo nekaj uveljavljeno je pa zunaj več modelov. 
Je pa seveda tako, bom rekla, veliko od teh programov, obravnave, zdaj 
sploh avtizem je ena taka zadeva, kjer so starši veliko aktivni. Tukaj je 
veliko različnih principov v tujini obravnave, seveda pri nas niso 
dosegljivi, ker niti ni zmogljivosti, niti ni kadra in tako naprej, ampak se 
veliko teh programov ne moremo reči, da so z dokazi res podprti, da bi 
bilo to tisti nekaj, kar bi moral biti zlati standard. Tukaj je velik problem. 
Tako da jaz mislim, da je veliko dobrega ampak seveda, vedno je možnost 
za izboljšave. 

Mediji ustvarjajo 
negativno podobo 
procesa pomoči. 
Premalo terapevtskih 
programov. 
Pomanjkanje 
strokovnega kadra. 
 
Visok nivo zgodnje 
obravnave. 
Zgodnje odkrivanje 
oviranosti. 
Vsak otrok ima svojega 
pediatra za osebnega 
zdravnika. 
Dostopnost do 
diagnostike. 
 
Različni principi 
obravnave. 
Onemogočen prenos 
znanstveno nepodprtih 
tujih uspešnih praks.  

Potrebne 
spremembe. 
Tujina. 
 

S7 Jaz mislim, da storitev je dovolj, če bi znali izvajalci pravilno izvajati in 
uporabniki pravilno uporabljati. Jaz zdaj nimam toliko izkušenj s tujino, 
jaz govorim finski model, ker so nam ti iz Levca, ko smo bili tam, pokazali. 
Zdaj jaz izkušenj s tujino kar se tiče PP, ker itak je Lidija ta, ki je bolj 
zadolžena na naši šoli, za te PP jaz nimam. Sem pa absolutno proti neki 
popolni inkluziji in da se, zato ker smo zdaj imeli dva primera gibalno 
oviranih otrok. Ena je zdaj zaključila. Poglej, mislim, da to ni bilo dobro. Ona 
je imela cerebralno paralizo in jaz mislim, da če bi bila v Kamniku v 
šoli, da bi veliko več pač tam dobila, ker bi imela fizioterapije in tako. 
Tukaj pa v bistvu pri nas jo je oči ob 7ih pripeljal in ob 5ih so jo prišli 
iskati, medtem je mogla biti v podaljšanjem bivanju s pručki. V 
glavnem katastrofa, ni dobila svojih fizioterapij recimo, niso jo vozili k 
fizioterapevtu. Kakšni starši se pol vržejo v to, da samo še korist od 
takšnega otroka, pa denar. Čisto tako, not ok. Se mi ni zdelo recimo. Pa 
mamo še tle otroke, ki imajo motnje v duševnem razvoju, pa se ti reveži 
matrajo matrajo matrajo, pa so še zmeraj v minusu, kakor je bila ona na 
vozičku, ko je bila zmeraj v minusu. Tako da žal popolna inkluzija, kako bi 
rekel Žižek, neumni komunizem. 

Strokovni delavec 
ustrezno izvaja, pomoč, 
DOPP jo ustrezno 
koristi. 
 
Storitve pomoči se med 
seboj izključujejo. 
 
Popolna inkluzija 
omejuje razvoj in 
kvaliteto bivanja 
določenih OPP. 
Finski model. 

Potrebne 
spremembe. 
Tujina. 
 

S8 Hm. Verjetno odvisno kakor katera, kakšna država no. Tukaj se mi zdi, da 
te severne države, kot Skandinavija, Skandinavske imajo to, kakor sem 
brala res bolj naravnano glede na otroka. Iz Amerike se mi pa zdi, da kaj 
lahko, da tudi ni vse čisto samo dobro, kar sem jaz brala. Se mi zdi Finska 
no, mogoče, jaz se bolj najdem v tem.  
Ne vem, ena družina ki sem jo poznala, ko sem delala kot študentka tam, je 
odšla v Ameriko. So ji tam napisali program, ja veliko stvari od tistega 
programa se mi je zdelo v redu, kaj pa tudi ne. Se mi je zdelo, so imeli, je 
imel un program, mi je bilo zelo všeč to, da je bilo na senzorni integraciji 
je bilo veliko poudarka. Kaj od programa mogoče to, da je bila deklica z 
Downovim sindromom, je bilo pa po mojem malo preveč teh akademskih 
znanj, ki mogoče niso bile. Mi je bilo pa zelo všeč, da je bilo veliko na tej 
senzorni integraciji in motoriki poudarka.  

Skandinavske države 
naravnane na OPP. 
Amerika poudarek na 
akademskem znanju, 
senzorni integraciji in 
motoriki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujina. 
 

S9 Kdo je komu za zgled? Zdaj če v osnovi samo stvari ki so mi všeč. Na 
primer zdaj bom na splošno rekla skandinavske države. Se pravi, da so 
imeli že samo osnovo te inkluzije zastavljeno tako, da so dejansko 
vključeni otroci. Se pravi, v bistvu da je neka pravica, da dodatna 
strokovna pomoč ni samo pravica v bistvu otroka, ampak pravica 
celega razreda. To na primer se mi zdi idealno. Zdaj kako je pa to v praksi 
pa ne. Ampak sam ta sistem ja. Ta ideja mi je na primer všeč ker se mi zdi, 
da bi se mogla prenesti v naš prostor.  

Inkluzija skandinavskih 
držav zagotavlja 
popolno vključenost 
OPP. 
Dodatna strokovna 
pomoč OPP je v 
skandinavskih državah 
pravica razreda. 

S10 Težko bi rekla, mogoče to, da je Slovenija majhna dežela in da si je na nek 
način še vedno morda še vseeno vzamemo dovolj časa za človeka in da ta 
človek dobi zaupanje in iskreno pove v čem je problem. 

Zaupanje strokovnim 
delavcem. 

Odnos 
DOPP do 
strokovnih 
delavcev. 

 
 

VS35: Ali bi še kaj dodali, pa vas o tem nisem vprašala?  
Oznaka 
strokovnega 
delavca 

Postavka Pojem Združevanje 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(1.raven) 

Združevan
je 
sorodnih 
pojmov v 
kategorije 
(2.raven) 

S1 Ne. / /  
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S2 Ne, ampak mislim, da je še veliko manevrskega prostora, kjer bi se še dalo 
narediti, ampak tako s trezno glavo, ne direktno prinašati iz tujine, ker 
stvari drugače stojijo, pa več bi nas moralo delati z istim ciljem. Se mi zdi, 
da tudi mi kot strokovnjaki delamo vsak svoj vrtiček in dokler bomo tako 
delali, se ne bo razvijali. Ta moment, mislim, da je treba najprej 
strokovnjake izobraziti, sigurno pa imajo starši veliko potrebo. Ampak 
mislim, da mi nismo dovolj usposobljeni za takšen način dela. Cel sistem 
šolski, višji, visoki, univerzitetni, je zelo usmerjen v smislu tega 
individualnega dela, vsaj kar sem jaz imela izkušnje, je bilo veliko dela s 
posameznikom. Dela s starši, ta potreba, se je razvila na delovnem mestu 
ane.  

Direktno prenašanje 
tujih uspešnih praks v 
naš prostor. 
Strokovni delavec 
omejen na svoje 
področje se ne razvija. 
Strokovne delavce je 
potrebno izobraziti. 
 
Poznavanje procesa 
pomoči. 
 
Prizadevanje 
strokovnih delavcev za 
isti cilj. 
Delo s starši OPP. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Potrebne 
spremembe.  
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S3 Se ne spomnim. Ziher. (Smeh) / / 
S4 Jah zdaj trenutno ne bi vedla, več ali manj gre za pristen, iskren človeški 

odnos, eno hotenje da bi te ljudi res tako sprejemali in iz tega bi se utrnilo 
še marsikaj konkretnega za prakso. 

Pristnost. 
Iskrenost. 
 
Sprejemanje DOPP. 

Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Popolna 
vključenost 
DOPP. 

S5 Ne. / / 
S6 Ne. / / 
S7 Pač jaz mislim da te družine res rabijo neke, ampak da imajo dober, to 

dobro, iz mojega vidika, zasnovo nekih specialnih, socialnih, in tako 
pedagogov, mislim pa, da moramo zelo veliko dati na učitelje. Da bojo sploh 
oni, oni so v prvi vrsti, opremiti učitelje s potrpežljivostjo za začetek ja, in 
pa tudi z nekimi določenimi znanji od različne. Ker za njih so hruške, 
jabolke, to je vse isto. So učitelji, ki rečejo »Če ima otrok odločbo, to ne 
more več kot tri dobiti«. Midve veva, da so kakšni v iber inteligentni, saj 
veš ta tvoj primerček, pa take stvari. Njih je potrebno, predvsem njih, ker oni 
so ti, ker on je bolj pomemben otroku v življenju kot ena šolska svetovalna 
služba. In učitelj bi moral biti toliko kompetenten in toliko opremljen, da če 
mu že podtaknejo otroka, da ga potem zna tudi pravilno cenit. Ne pa da se 
potem zlorabljajo te prilagoditve, ali pa strah pred starši, pa se takega 
otroka do Abramove pripelje, potem ga pa tukaj uničimo še un trohec 
samozavesti ki je bila. Učitelji so prvi, ki jih je potrebno v resnici 
pripraviti za sodobni svet in jih opolnomočiti, pa ne samo za otroke s 
posebnimi potrebami, na celi ravni. Ker oni zdaj trpijo v razredu, preveč je 
teh otrok, PP in niso sploh opremljeni za tovrstno delo in pri njih se 
začne. In oni naj bi bili temeljni nosilci sprememb v družbi ane? Zdaj pa če 
imajo oni neke negativne ali pa če ne znajo čisto dobro razločiti, kje gre za 
neko motnjo, a veš ne, potem se zgodijo perverzije, saj veš, otrok z lažjo 
duševno motnjo, ker se bojimo staršev, potem pa pride v šesti razred, pa ne 
zna ne na uro pogledati, ne pisati. Ni v redu za otroka, ni v redu za šolo, pa 
hudo narobe za strokovnost učitelja, ampak jaz mislim, da se oni tega niti ne 
zavedajo. Oni niso ne, to je problem, jaz mislim da jih je ta sistem ali pa čas 
tok povozil, da se bojijo neke svoje strokovnosti pa avtonomnosti. Bojijo se 
sami sprejeti odločitve, ker je zmeraj uno, kaj bodo pa starši, kaj bo pa uno, 
kaj bo pa uno. Oni imajo tak občutek, da so nezaščiteni. Jaz mislim, da je ta 
sistem tudi sodoben, ampak oni se bojijo teh nekih inšpekcij, kot da pa ne 
vem kaj, in potem raje dajejo učencem previsoke ocene, samo zato da oni 
ne bojo imeli problemov, kar se mi zdi etično in moralno zelo sporno, če 
gledamo dobrobit otrok.  

Sodelovanje 
strokovnih delavcev. 
Opolnomočenje 
strokovnih delavcev 
brez izkušenj z OPP. 
 
Izobraženost. 
 
Podcenjevanje 
potencialov OPP. 
Neupoštevanje 
prilagoditev OPP. 

Potrebne 
spremembe. 
Ideal 
strokovnega 
delavca. 
Socialna 
(iz/v)ključeno
st  in 
stigmatizacij
a. 
 

S8 Ne, saj mislim, da sem vse zajela.  / / 
S9 Ja jaz bi v bistvu poudarila, da smo zelo tudi tako, ta šolski sistem pa sami 

strokovnjaki, ki delamo v šolskem sistemu, nimamo mogoče nekih 
povezav, pa vpogleda v delo institucij, ki nimajo v bistvu povezave s šolo. 
Se pravi, ne vem, da bi mogoče staršem tudi lahko predlagali, ne vem, ne 
samo znotraj državnih institucij, kam jih napotiti na primer, da se nudi 
določena pomoč. Tega se mi zdi da pač ni, vse je samo na ravni šol in na 
ravni državnih institucij ki otroke in starše napotuje nekam. Lahko bi pa na 
nekem Zavodu ali pa združenju dobili kakšno pomoč pa podporo starši. Se 
mi zdi da manjka delo s starši in tega nihče ne omenja. Že v sami osnovni 
šoli rabijo starši kdaj kakšne obravnave, pa potem otrok.  
Sorojencev se v bistvu ne omenja. Zdaj če razmišljam. Nikoli ni neko 
vprašanje, niti se ne smemo vtikati v samo družinsko dinamiko. Nikoli ni 
vprašanje, da bi poklicali ne vem bratca pa sestrico od tega otroka in 
vprašali kako on to vidi. Niti ne vemo, če ima kakšnega bratca pa sestrico. 

Nepovezanost 
strokovnih delavcev 
določene institucije. 
Nezmožnost vpogleda 
v storitve pomoči 
drugih institucij. 
Starši in sorojenci OPP 
brez podpore. 
Izključevanje 
sorojencev OPP. 
Premalo dela s starši 
OPP. 

Potrebne 
spremembe. 

S10 Ne. Ne. / 
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